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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ОТЫРЫСЫ 

 
2021 жылғы 4 қараша 

 
Отырысты Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Төрағасы 

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

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

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қажетті кворум бар. Сенаттың 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 мәселе Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және 
терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде. 

Бұл заң жобасына Парламент депутаттары бастамашылық жасады. 
Слово для доклада от имени инициаторов законопроекта предоставляется 

председателю Комитета по финансам и бюджету Перепечиной Ольге Валентиновне.  
 
ПЕРЕПЕЧИНА О.В. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметтi әріптестер! На ваше 

рассмотрение выносится инициированный депутатами Сената Парламента проект Закона 
Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».  

Законопроект направлен на снижение рисков отмывания незаконных доходов и 
повышение эффективности национальной антиотмывочной системы. 

В начале 2022 года антиотмывочная система Казахстана пройдет взаимную оценку 
Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и 
финансированию терроризма на предмет соответствия международным стандартам. Будет 
оцениваться как техническое соответствие национального законодательства 
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международным стандартам ФАТФ, так и эффективность функционирования 
национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма. 

Негативный результат может привести к экономическим санкциям со стороны 
участников Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), 
которая объединяет свыше 200 стран. В частности, в случае непринятия мер все наши 
внешнеэкономические операции будут находиться под усиленным мониторингом, что 
может привести к торможению торговой деятельности и снижению инвестиционной 
привлекательности. 

Разрешите представить вашему вниманию основные аспекты законопроекта. 
Первое. Установление мер надлежащей проверки в отношении национальных 

публичных должностных лиц. Предлагается поэтапно внедрить институт национальных 
публичных должностных лиц, закрепить понятие «публичные должностные лица» для 
установления на законодательном уровне контроля по операциям с деньгами и иным 
имуществом, осуществляемым публичными должностными лицами Республики Казахстан. 
Перечень этих лиц будет утверждаться Президентом, а Агентство по финансовому 
мониторингу будет вести список публичных должностных лиц, их супругов и близких 
родственников. То есть к публичным должностным лицам, их супругам и близким 
родственникам, которым присвоен высокий уровень риска при получении 
соответствующих услуг от субъектов финансового мониторинга, будут применяться 
дополнительные меры надлежащей проверки, как и к иностранным публичным 
должностным лицам. 

 В случае прекращения своих полномочий к этим лицам в течение 12 месяцев также 
будут применяться дополнительные меры надлежащей проверки при осуществлении 
операций с деньгами и иным имуществом. 

 Такой вид мониторинга также послужит дополнительным инструментом в 
противодействии коррупции. 

Второе. Предлагается обеспечить регулирование работы провайдеров виртуальных 
активов. На сегодняшний день лица, осуществляющие выпуск, организацию торгов 
цифровых активов, а также предоставление услуг по обмену цифровых активов на 
денежные средства, ценности и иное имущество, находятся вне финансового мониторинга, 
что способствует распространению преступлений в сфере отмывания доходов и 
финансирования терроризма, в том числе теневой экономики, стимулирует 
злоумышленников, в том числе и террористов, использовать во взаиморасчетах 
электронные активы. 

В прошлом году принят закон по вопросам регулирования цифровых технологий, 
который позволяет осуществлять выпуск и оборот цифровых активов на территории 
Казахстана и Международного финансового центра «Астана». В этой связи предлагается 
отнести указанных лиц, осуществляющих деятельность в пределах территории страны, к 
числу субъектов финансового мониторинга и обязать их направлять уведомления о начале 
или прекращении деятельности в уполномоченный орган в целях обеспечения 
кибербезопасности виртуальных ценностей, а Министерство цифрового развития, 
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инноваций и аэрокосмической промышленности определить в качестве уполномоченного 
органа. 

Третье. Предлагается предоставить доступ к Национальному реестру бизнес-
идентификационных номеров уполномоченному органу по финансовому мониторингу (без 
права модерирования) в целях установления прозрачности сведений о законном владельце 
(прямом или косвенном) учреждения. 

Также предлагается снижение пороговых значений по отдельным видам операций с 
деньгами и имуществом, установление для субъектов финансового мониторинга срока не 
позднее 24 часов с момента размещения на интернет-ресурсе уполномоченного органа 
списка лиц, причастных к финансированию терроризма, для принятия мер по 
замораживанию операций и другие новеллы законопроекта. 

В целом принятие и реализация законопроекта будут способствовать повышению 
безопасности национальной финансовой системы, не повлекут отрицательных социально-
экономических и правовых последствий и не потребуют дополнительных затрат из 
республиканского бюджета. 

Уважаемые коллеги, прошу поддержать. Благодарю за внимание.  
 
ТӨРАҒА. Спасибо. 
Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? 
Сөз депутат Лұқпанов Сағындық Есенғалиұлына беріледі. 
 
ЛҰҚПАНОВ С.Е. Рақмет. 
Менің сұрағым Қаржылық мониторинг агенттігінің өкіліне арналады. 
Осы уақытқа дейін біздің елімізде тек шетелдік мемлекеттік лауазымды тұлғалардың 

қаржы мониторингі субъектілерінен қызмет алған кездегі операциялары терең бақылауға 
алынатын. 

Қаралып отырған заң жобасы күшіне енгеннен кейін шетелдік жария тұлғалармен 
қатар еліміздің жария лауазымды тұлғаларының ақшамен және өзге де мүлікпен 
жүргізілетін операцияларына да терең мониторинг жүргізіледі.  

Жария лауазымды тұлғаларының тізбесін Қазақстан Республикасы Президенті 
бекітетін болады.  

Осыған орай сұрақ: бұл тізімге кім кіреді? Сізде осы жария лауазымды тұлғалардың 
санаттарын анықтау критерийлері бар ма және осындай тізімді қалыптастыру кезінде 
халықаралық тәжірибе зерттелді ме? Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Оспанов Ермек 

Әшімханұлы, жауап беріңіз. 
 
ОСПАНОВ Е.Ә. Сұрағыңызға рақмет. 
Жария лауазымды тұлғалардың тізбесін Президент бекітетінін ескере отырып, 

тізбеге қандай тұлғалар енгізілетіні туралы соңғы шешімді Мемлекет басшысы 
қабылдайтын болады. 
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Халықаралық тәжірибені зерделеуші елеулі саяси функциялары бар адамдар, атап 
айтқанда, Үкімет мүшелері, биліктің сот және заң шығарушы тармақтарының өкілдері, 
мемлекеттік корпорациялардың басшылары деп танылатынын көрсетеді.  

Біз қазақстандық жария лауазымды тұлғалардың тізбесіне орталық мемлекеттік 
органдардың басшылары мен олардың орынбасарлары, облыстың, астананың, 
республикалық маңызы бар қалалардың әкімдері және олардың орынбасарлары енгізіледі 
деп күтеміз. Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Мәкежанов Сұлтанбек Алмасбекұлына беріледі. 
 
МӘКЕЖАНОВ С.А. Рақмет, құрметті Төраға.  
Сұрақ Қаржылық мониторинг агенттігінің өкіліне арналады. 
Құрметті Ермек Әшімханұлы! Заң жобасының тұжырымдамасында қылмыстық 

жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-
қимыл мәселелері бойынша кеңейтілген халықаралық тәжірибе ұсынылып отыр. Бұл 
Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік органдары мен осы саладағы 
Ведомствоаралық кеңестің Қазақстан заңнамасын халықаралық стандарттарға 
сәйкестендіру тұрғысынан атқарылған үлкен жұмысы деп білемін. 

Осы тұрғыда атап айтатын жайт, заң жобасы Қылмыстық кірістерді заңдастыруға 
және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық топтың өзара 
бағалау жұмыстарының екінші раунды қарсаңында депутаттық бастама аясында қаралып 
отыр. Заң жобасында 3 ұсынымды имплементация бойынша нормалар қарастырылған. 
Осыған байланысты бірқатар сұрақтар туындайды.  

Халықаралық стандарттарға сәйкестендіру үшін Қазақстан заңнамасының 
имплементациясын талап ететін басқа да ұсыныстар бар ма? Егер бар болса, онда себебі 
қандай?  

Бар болған жағдайда олар Қылмыстық кірістерді заңдастыруға және терроризмді 
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық топтың бағасына қалай әсер етуі 
мүмкін? Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Ермек Әшімханұлы, жауап беріңіз. 
 
ҚҰЛ-МҰХАММЕД М.А. Бәрімізді қинамай орыс тілінде айта берсін.  
 
ОСПАНОВ Е.Ә. Рақмет. 
Рассматриваемый законопроект отражает все рекомендации, которые нам были 

даны международными экспертами ФАТФ.  
В следующем году будет происходить взаимная оценка, в рамках которой 

международные эксперты могут подтвердить, насколько законодательство Казахстана 
полностью соответствует международным стандартам ФАТФ. 

Хотелось бы отметить, что оценка в большей степени или в равной степени зависит 
от эффективности взаимодействия всей антиотмывочной системы, в первую очередь от 
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эффективного взаимодействия государственных органов, которые являются частью 
антиотмывочной системы. Реализация стандартов ФАТФ в законодательстве Казахстана 
дополняет нашу взаимную оценку. Спасибо. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Қапбарова Айгүл Жарылқасынқызына беріледі. 
 
ҚАПБАРОВА А.Ж. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы.  
Менің сұрағым Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі 

министрлігіне. 
«Ақпараттандыру туралы» Заңға енгізілген жаңа түзетулер бойынша «Рұқсаттар 

және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ақпараттандыру 
саласындағы уәкілетті органның құзыреті кеңейтілген. Жаңа түзетулерге сәйкес цифрлық 
активтерді шығару, олардың сауда-саттығын ұйымдастыру, сондай-ақ цифрлық активтерді 
ақшаға, құндылықтарға және өзге де мүлікке айырбастау ісі бойынша қызмет көрсететін 
тұлғалардың хабарламаларының мемлекеттік электрондық тізілімі жүргізіледі және осы 
тұлғалардан хабарламаларды қабылдау жүзеге асырылмақшы.  

Осыған байланысты сұрақ:  
Еліміздің цифрлық жүйесі осы блокчейн тізбектерін шығаратын тұлғаларға қатысты 

тиісті бақылау жүргізуге дайын ба? 
Мұндай субъектілерге толыққанды мемлекеттік бақылауды жүзеге асыруда қандай 

тәуекелдер бар? Рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі 

Оразбек Асхат Елубайұлы, жауап беріңіз. 
 
ОРАЗБЕК А.Е. Қайырлы күн, құрметті депутаттар! Өте орынды сұрақ. Біріншіден, 

«Ақпараттандыру туралы» Заңның 33-1-бабы 2-тармағына сәйкес цифрлық активтер 
қамтамасыз етілген.  

Здесь надо понимать, что необеспеченные цифровые активы запрещены к обороту 
на территории Республики Казахстан. Их оборот возможен только в пределах МФЦА. 
Соответственно, у нас выпадают из-под контроля те блокчейны, которые оперируют 
обеспеченными цифровыми активами. В первую очередь наша задача – дать им 
возможность работать в легальном поле и продавать то имущество, которое стоит за этими 
блокчейнами, которые они реализуют.  

Во-первых, норма по введению реестра направлена на то, чтобы дать возможность 
владельцам блокчейнов обеспеченных цифровых активов торговать «вбелую».  

Во-вторых, в пределах МФЦА есть возможность работы криптобиржам, там тоже 
мы дадим возможность работать тем, кто хочет торговать необеспеченными цифровыми 
активами. 

С другой стороны, мы говорим о том, что в целом у нас есть готовность для введения 
реестра, министерство готово. Конечно, будут проблемы по работе с мошенниками, 
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поэтому мы такие нормы вводим, чтобы выявлять тех, кто готов работать «вбелую», и тех, 
кто не готов этого делать.  

Контролировать всех, условно говоря, блокчейн-платформу мы не можем, к 
сожалению, никто в мире этого делать не может. Но то, что касается легального поля, мы 
такое создадим. 

Что касается рисков. Сегодня из-за отсутствия регулирования рисков очень много, в 
первую очередь и для граждан, во вторую очередь и для тех юридических лиц, которые 
хотят инвестировать в блокчейн, например, различные инвестиционные институты, 
финансовые институты. Сегодня у нас нет легального поля, поэтому через введение такого 
реестра, через контроль игроков на этом рынке мы эти риски снижаем. Спасибо. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет. Басқа сұрақтар жоқ. 
Спасибо, Ольга Валентиновна, присаживайтесь. 
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Қаржы және бюджет комитетінің мүшесі 

Шелпеков Бақтыбай Ақбердіұлына беріледі. 
 
ШЕЛПЕКОВ Б.А. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Заң жобасы Қылмыстық 

кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі 
Еуразиялық топтың өзара бағалауының екінші кезеңін өткізер алдында ұлттық заңнамаға 
ФАТФ-тың стандарттарынан туындайтын халықаралық міндеттемелерді мемлекеттің ішкі 
деңгейінде нақты іске асыру мақсатында әзірленген. 

Жобада көрсетілген заңнамалық шаралар сарапшылардың өзара бағалау кезеңіндегі 
туындауы мүмкін ескертпелерді болдырмауға және елімізді халықаралық ұйымдар мен 
Біріккен Ұлттар Ұйымына мүше мемлекеттер тарапынан ықтимал экономикалық 
санкциялардан сақтандыруға мүмкіндік береді.  

Бұдан басқа еліміздегі лауазымды тұлғалардың ақшамен және өзге мүлікпен 
жасайтын операциялары бойынша тиісті бақылауды заңнамалық деңгейде белгілеу 
көзделген. Ал Қаржылық мониторинг агенттігі өз кезегінде осы адамдардың және отбасы 
мүшелерінің, жақын туыстарының жеке тізімін жүргізетін болады. Сондай-ақ жобада 
цифрлық активтерді шығару, олардың сауда-саттығын ұйымдастыру, осы активтерді 
ақшаға, не болмаса басқа мүлікке айырбастау жөніндегі қызметтерді жүргізетін тұлғаларды 
қаржы мониторингі субъектілеріне жатқызу қарастырылған. 

Мекеменің заңды иесі туралы мәліметтердің ашықтығын белгілеу мақсатында 
уәкілетті органға ұлттық тізілімінің деректеріне қол жеткізу мүмкіндігі көзделген.  

Осы заң жобасымен Қазақстан Республикасының төрт заңына тиісті өзгерістер мен 
толықтырулар енгізіледі. Бұл Сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімдері туралы, 
Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді 
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы, Рұқсаттар және хабарламалар туралы, 
Ақпараттандыру туралы. 

Жоба бірнеше жұмыс тобында, комитет отырысында және комитеттің кеңейтілген 
отырысында қаралып талқыланды. Сенаттың тұрақты комитеттерінен заң жобасы бойынша 
ескертулер мен ұсыныстар түскен жоқ. 
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Құрметті әріптестер! Қаржы және бюджет комитеті «Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 
(жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңын қабылдауды 
сұрайды. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Бақтыбай Ақбердіұлы. 
Енді заң жобасын талқылауға көшейік. 
Сөз депутат Бекенов Нұрлан Жексембайұлына беріледі. 
 
БЕКЕНОВ Н.Ж. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! «Қылмыстық жолмен алынған 

кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл 
туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 2009 жылы қабылданып, еліміздің қаржы 
саласының қауіпсіздігін реттеуді қамтамасыз етіп келеді.  

Атап айтқанда, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және 
терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы қаржы мониторингі 
субъектілерінің, уәкілетті орган мен Қазақстан Республикасының басқа да мемлекеттік 
органдарының құқықтық қатынастарын, сондай-ақ терроризмнің және терроризмді 
қаржыландырудың алдын алуға және оны болғызбауға қатысты нысаналы қаржылық 
санкцияларды іске асыру тетіктерін айқындайды. 

Бүгінгі күні ұлттық қаржы жүйесінің ашықтығын арттыру мен қылмыстық кірістерді 
экономиканың нақты секторына тарту жолдарын барынша азайтудың негізгі бағыты 
қаралып отырған заң жобасын қабылдау деп санаймын.  

Сонымен қатар еліміздегі ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық 
шараларын, ФАТФ халықаралық стандарттарына сәйкестендіру жұмыстары, жаһандағы 
қаржылық өзгерістерге бейімделу кезіндегі қажетті және уақытылы қабылданып отырған 
жүйелі қадамдар екенін атап өткен жөн.  

Аталған заң жобасы Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз 
етуге және жария лауазымды адамдар институтын қайта қарап, оларға қаржы-қадағалау 
құралдарын белгілеуге бағытталған. 

Құрметті әріптестер, осыған байланысты аталған заң жобасын қолдаймын және 
сіздерді де қолдауға шақырамын.  

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

қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық жолмен 

алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы 
іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
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Республикасы Заңының жобасын қабылдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. 
Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
Құрметті әріптестер! Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру және 

терроризмді қаржыландыру қоғам мен мемлекет үшін үлкен қауіп туғызатыны анық. Сол 
себепті осы қылмыстарға қарсы іс-қимылдарды тиімді арттыру және бұл саладағы сын-
қатерлердің алдын алу аса маңызды. Сондықтан бүгін қабылданған заң қылмыстық 
кірістерді азайтуды және ұлттық қаржы жүйесінің ашықтығын арттыруды көздейді. 

Заңды әзірлеуге бастамашы болған әріптестерімізге алғысымызды білдіреміз. 
Осы мәселе бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
Құрметті депутаттар! Күн тәртібіндегі мәселе қаралып болды. Енді депутаттық 

сауалдарға көшейік. 
Сөз депутат Төреғалиев Нариман Төреғалиұлына беріледі. 
 
ТӨРЕҒАЛИЕВ Н. Рақмет, құрметті Төраға.  
Біздің депутаттық сауалымыз Үкімет басшысына жолданады. 
«Сауал облыс тұрғындары тарапынан бірнеше жыл бойы көтеріліп жүрген Батыс 

Қазақстан облысы Жәнібек ауданындағы «Жәнібек – Вишневка», Бөкей Ордасы 
ауданындағы «Молодость – Верхний Баскунчак» және Казталов ауданындағы «Фомин» 
өткізу бекеттері мәртебесіне қатысты. 

2016 жылы Қазақстан мен Ресей арасындағы ХІІІ аймақаралық ынтымақтастық 
форумында Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан – Ресей шекарасындағы 
бақылау-өткізу бекеттерін жаңғырту, сондай-ақ «Фомин» және «Молодость» жеңілдетілген 
өткізу пункттерінің мәртебесін екі жақты автомобиль өткізу пункттері етіп өзгерту туралы 
Қазақстан Республикасының Үкіметіне 2018 жылдың 15 желтоқсанына дейін орындау 
туралы тапсырма берген болатын. Алайда берілген тапсырманың орындалмауына 
байланысты Батыс Қазақстан облысынан сайланған Парламент депутаттары бұл мәселені 
бірнеше рет көтеріп, депутаттық сауал да жолдаған болатын. 

Үкімет сауалға Қазақстан тарапы Ресейге бұл мәселе бойынша сұрау жолдағандығы 
туралы және Ресей тарапымен келісілгеннен кейін заңнамада белгіленген тәртіппен 
Қазақстан мен Ресей үкіметтері арасында тиісті келісім жобасы әзірленеді деп жауап берді. 
Сонымен қатар Қазақстан мен Ресей арасындағы үкіметаралық комиссияның күн тәртібіне 
енгізілгендігін де хабарлаған еді. Өкінішке қарай, Үкімет берген уәде үш жыл бойы 
созбалаңға салынып, бүгінгі күнге дейін шешімін таппауда. 

Өзіңізге мәлім, Жәнібек ауданы Ресей Федерациясының Волгоград, Саратов 
облыстарымен шекаралас. Көрші елге қатынау Волгоград облысына өтуге екі жақты 
«Жәнібек – Вишневка», Саратов облысына өтуге «Жақсыбай – Петропавл», 
«Талов – Малый Узень» жеңілдетілген шекара өткізу бекеттері арқылы жүзеге асады. 

Қазіргі кезде Батыс Қазақстан облысы бойынша «Тасқала», «Сырым» көп жақты 
халықаралық шекара өткізу бекеттері ғана жұмыс жасайды. «Жәнібек – Вишневка» екі 
жақты автомобиль өткізу пунктіне көп жақты халықаралық өткізу пункті мәртебесін беру 
қазіргі кезде осы екі бекеттегі қалыптасып отырған ұзын сонар кезекті азайтуға, жүк 
айналымының жаңа жолын ашуға мүмкіндік беретіні сөзсіз. 
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«Казталов – Жәнібек – Ресей Федерациясы шекарасы» республикалық маңызы бар 
жолдың құрылысының таяу жылдары аяқталатынын ескерсек, «Жәнібек – Вишневка» 
шекара өткізу бекеті Ресей Федерациясы арқылы Украина, Беларусь Республикасына және 
Европа елдеріне шығатын тікелей жолға айналатын болады. 

Сонымен қатар Бөкей Ордасы ауданындағы «Молодость – Верхний Баскунчак» 
және Казталов ауданындағы «Фомин» өткізу бекеттері қазіргі уақытта жеңілдетілген өткізу 
бекетінің мәртебесіне ие. 

Бүгінгі күні аталған өткізу бекеттері арқылы қажетті мөлшерде тауарлар өткізуге 
тыйым салынады, сол себепті жоғары сұранысқа ие ауыл шаруашылық өнімдерін іргелес 
Астрахань, Волгоград, Саратов облыстарына шығаруда және кәсіпкерлікті дамыту мен 
инвестициялық жобаларды жүзеге асыруда қиындықтар туындауда. 

Бұған қоса Бөкей ордасы ауданы мен Астрахань облысының Ахтуба ауданы, 
Казталов ауданы мен Саратов облысының Александров – Гай ауданы арасында өзара 
достық, мәдени қарым-қатынастар жақсы жолға қойылған. Ахтуба және Александров – Гай 
аудандарының кәсіпкерлері аудандарға ет өңдеу, құрылыс материалдарын дайындау 
кәсіпорындарын салуға қызығушылық танытуда. Бірақ жеңілдетілген тәртіп режимі сауда-
экономикалық қатынасты дамытуға кері әсерін тигізуде. 

Шекарадан өткізу пунктінің мәртебесін ауыстырған жағдайда Бөкей Ордасы, 
Жәнібек және Казталов аудандарына қызығушылық танытатындардың қатары көбейіп, Хан 
Ордасы ауылында орналасқан музей кешеніне және Ұлы Отан соғысының оты шарпыған 
Қазақстан бойынша екі аудан – Бөкей Ордасы және Жәнібекке келуші туристердің саны 
артары анық.  

Өз кезегінде аталған қарым-қатынастар тек қана кәсіпкерлікті дамытып қана қоймай, 
қандастарымыздың бойында ана тілімізді, салт-дәстүрлерімізді, ұлттық болмысымызды 
сақтап, әрі қарай дамуына үлкен септігін тигізер рухани қолдау болары сөзсіз.  

Құрметті Асқар Ұзақбайұлы! Көтерілген мәселелердің маңыздылығын ескере келе: 
1) Жәнібек ауданының «Жәнібек –Вишневка» өткізу пунктіне көп жақты халықаралық 
өткізу пункті мәртебесін беру, ал Бөкей Ордасы ауданының «Молодость – Верхний 
Баскунчак» және Казталов ауданының «Фомин» өткізу пункттеріне екі жақты автомобиль 
өткізу пункті мәртебесін беруді, 2) «Өнеге – Бисен – Сайқын» республикалық маңызы бар 
тас жолын, «Сайқын – Шоңай – Молодость» және «Казталов – Фомин» тас жолдарын 
шекара белдеуіне дейін жеткізіп, яғни «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ теңгеріміне беру арқылы 
жергілікті маңызы бар жолдан республикалық маңызы бар жол мәртебесіне ауыстыруды 
өзіңізді бақылауыңызға алып, жүзеге асырылуына ықпал етуіңізді сұраймыз. 

Құрметпен, депутаттар Төреғалиев, Дүйсембаев, Рысбекова, Жүсіп, Лұқпанов, 
Нөкетаева, Амирханян, Құлшар, Имашева». Рақмет.  

 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Нұралиев Әбдәлі Тоқбергенұлына беріледі. 
 
НҰРАЛИЕВ Ә.Т. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Біздің депутаттық сауалымыз 

Қазақстан Республикасының Премьер-Министріне жолданады. Қысқартылған нұсқасы. 
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«Құрметті Асқар Ұзақбайұлы! Сауалымызға бүгінде әлемді алаңдатып отырған және 
елімізде де қалыптасып келе жатқан су тапшылығының проблемасы арқау болып отыр.  

Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар 
министрлігінің мәліметі бойынша Қазақстанда 2040 жылы су тапшылығы 50 пайызға жетуі 
мүмкін. Ғалымдардың болжамдары мұны ең алдымен климаттық өзгерістермен және көрші 
елдердегі трансшекаралық өзендерден су тұтыну көлемінің ұлғаюымен байланыстырады. 

 «Қазгидромет» РМК-ның бақылаулары бойынша соңғы жылдары еліміздің тау 
көлдерінде қар жамылғысы 40 пайыздан 82 пайызға дейін төмендеді. Жамбыл облысы мен 
Түркістан облысының диқандары су алып отырған Қырғызстандағы Киров, Тоқтоғұл су 
қоймаларында су көлемі алдыңғы жылмен салыстырғанда 3,1 миллиард текше метрге аз 
жиналды, Қазақстандағы Қапшағай, Бартоғай су қоймаларында да су деңгейі 1,7 миллиард 
текше метрге төмендеді.  

Осы ретте Үкімет су тапшылығын азайту мақсатында кешенді іс-шаралар жүргізіп 
жатыр. Десек те еліміздің егістік алқаптарын вегетация кезеңінде қажетті ағын сумен 
қамтамасыз етудегі бірқатар дәйекті мәселелер сала мамандары мен ауыл шаруашылығы 
тауар өндірушілерін алаңдатып отыр.  

Осы ретте жаңартылатын жер асты суларының қорлары – еліміздің суармалы 
егіншілікті дамытудың негізгі көздерінің бірі болып табылатыны даусыз. Сондықтан да 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген Бас схема болашақта жер үсті 
су көздерінің бір бөлігін анағұрлым сенімді болып табылатын жер асты суларына 
ауыстыруға негізделгені өте маңызды. 

Еліміздің жер асты суларын пайдаланудың тиімділігін бір облыс мысалында ғана 
көруге болады. Мысалы, Жамбыл облысы жер асты суының көлемі 1,7 миллиард текше 
метрді құрайды. Оның ішінде 4,4 миллион су қорының тәулігіне қайта қалпына келетіні 
анықталған. Сол 4,4 миллион текшеметр судың 120 тәуліктен тұратын вегетациялық 
кезеңдегі жиынтығы 536 миллион метр куб суды құрайды. Бұл 50 мың гектардан астам 
егістік алқаптарын суаруға мүмкіндік береді.  

Құрметті Асқар Ұзақбайұлы! Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, еліміздегі 
су ресурстары тапшылығын азайту және шаруашылық субъектілерін жер асты су қорларын 
пайдалануға ынталандыру мақсатында:  

 1) су үнемдеу технологияларын енгізудің қарқынды дамуына тежеу болып отырған 
жер асты суларының қорларын зерттеу, қайта бағалау жұмыстарын жандандыруға және 
сонымен айналысатын тиісті органдарға республикалық бюджеттен мақсатты қаражат 
көздерін қарастыруды; 

2) жер асты суларын кең көлемде пайдалану мақсатында қолданыстағы 
инвестициялық субсидиялау бағдарламасына өзгерістер енгізе отырып, су ұңғымаларын 
қазуға бөлінетін субсидиялар көлемін көбейтуді, инвестициялық шығынды қайтару 
деңгейін 1,5 есе арттыруды; 

3) трансшекаралық өзендерден су пайдаланудың мемлекетаралық талаптарын ескере 
отырып, Қазақстанның бірқатар облыстарын ағын сумен қамтамасыз етіп отырған Шу, 
Талас трансшекаралық өзендерінің бойынан Қырғыз Республикасының «Бурулдай» су 
қоймасы мен «Бала-Саруу» ГЭС-ін салу жоспарларына байланысты тиісті шаралар 
қарастырып, келіссөздер жүргізуді ұсынамыз. 
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Құрметпен, депутаттар Нұралиев, Күрішбаев, Мусин, Булавкина, Дүйсембинов, 
Трұмов, Қожамжаров, Орынбеков». Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Нұржігітова Дана Өмірбайқызына беріледі. 
 
НҰРЖІГІТОВА Д.Ө. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. 
Біздің депутаттық сауалымыз Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі 

Асқар Ұзақбайұлы Маминге жолданады.  
«Құрметті Асқар Ұзақбайұлы! Патриоттық тәрбие дегенде біз алаш арыстарының 

ұранындай болған «Ұлтқа қызмет ету білімнен емес, мінезден» деген сөздеріне жиі 
ораламыз. Ал сол мінезді тәрбиелеуге, баланың отаншыл болып өсуі үшін орта 
қалыптастыруға мемлекеттік саясат биігінен қарадық па?! Міне, біздің депутаттық 
сауалымыздың өзегі де осы.  

Тәрбие тамыры ұлттық рухани құндылықтармен, отаншыл сезіммен суарылған бала 
ғана ертең мемлекеттің қауіпсіздігіне, тәуелсіздігіне алаңдайтын, отанының болашағы үшін 
жауапкершілікті мойнына ала білетін азамат болып өседі. Ондай бала болашақта әскер 
қатарында білімді, білікті маман, антына адал сарбаз, қоғам мүддесін биік қоятын 
мемлекеттік қызметкер болады.  

 Қарқынды дамып келе жатқан Қазақстан қоғамына болашағымызды көркейтетін 
дәл осындай азаматтар қажет. Сондықтан да ұрпақ тәрбиесі күн тәртібінен түспейтін, үнемі 
назарда болатын мемлекеттік мәселе деп білеміз. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы 
Тоқаев биылғы Жолдауында да жастарымызды патриоттық рухта тәрбиелеудің 
маңыздылығын атап өтті. 

Жақында Халықаралық қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік комитеті мүшелері 
Ұлттық әскери-патриоттық орталықта көшпелі отырыс өткізді. Онда патриоттық 
клубтардың және «Жас сарбаз» республикалық қоғамдық қозғалысының әскери-
патриоттық тәрбие жұмысын жүргізуі талқыланды.  

Бүгінгі күні әскери–патриоттық тәрбие жұмысын заң жүзінде Қорғаныс министрлігі 
ғана жүргізіп отыр екен. Бұл мәселе басқа мемлекеттік органның бірде-біреуіне 
міндеттелмеген. Ал әскери патриоттық тәрбие жалпы бала тәрбиесінің ажырамас бөлігі ғой, 
бір ғана тамыры.  

Біздің пікірімізше патриоттық тәрбие жалпыға ортақ мемлекеттік іс болса, бұл 
мәселе заңдық негізде барлық мемлекеттік органдарға міндеттелуі тиіс.  

Бүгінде патриоттық тәрбие беру жүйесінің әлеуметтік-құқықтық мәртебесі, рөлі, 
орны, мақсаты және патриоттық тәрбие беру жұмыстарын жүргізетін үйлестіруші органның 
құрылуы заңнамалық тұрғыда айқындалмаған. Әрбір мемлекеттік органның, 
ведомствоның, ұйымның қызметтерінің бір тармағы патриоттық тәрбиеге бағытталуы тиіс 
екені көрсетілмеген. Бұл мәселенің заң бойынша реттелмеуі қоғамдық ұйымдардың, 
патриоттық клубтардың материалдық-техникалық базасына да әсер етіп отыр. 

Осы айтылғандарды ескере келе мынадай: 
1) ұлттық патриоттық тәрбиенің құқықтық, ұйымдастырушылық негіздерін бекіту, 

патриоттық салада қызмет етіп жүрген ұйымдарды ынталандыру жүйелерін қарастыру, бұл 
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жұмысты жүргізетін ведомствоаралық үйлестіруші орган құру. Осы ұсыныстардың 
барлығын жүзеге асыруға негіз болатын жеке заң әзірлеу мүмкіндігі қарастырылса;  

2) өңірлерде «Жас сарбаз» республикалық қоғамдық қозғалысының жұмысын 
қолдау, Ақмола, Алматы, Атырау, Шығыс Қазақстан, Қостанай, Маңғыстау, Павлодар және 
Түркістан облыстарындағы өкілдіктерін материалдық-техникалық қамтамасыз етуді 
жетілдіру мүмкіндігін қарастыру. Осы облыстардың әкімдіктері, Қорғаныс министрлігі 
«Жас сарбаз» республикалық қоғамдық қозғалысымен меморандумға қол қойып, 
патриоттық тәрбие жұмыстары одан әрі күшейтілсе; 

3) Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларында және облыс орталықтарында 
әскери-патриоттық іс-шаралар өткізілетін даңқ аллеялары, саябақтар ашылып, ол жерлерге 
қазақ батырларының ескерткіштері орнатылып, әскери техника үлгілері қойылса деген 
ұсынысымыз бар.  

«Қазақстан Республикасының Парламентi және оның депутаттарының мәртебесi 
туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңының 27-бабына сәйкес 
депутаттық сауалды қарап, нәтижесі бойынша заңмен бекітілген мерзім ішінде жазбаша 
жауап беруіңізді сұраймыз. 

Құрметпен, комитет мүшелері Құл-Мұхаммед, Нұрсипатов, Ершов, Қожамжаров, 
Мұсабаев, Нұржігітова».  

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз Әлназарова Ақмарал Шәріпбайқызына беріледі. 
 
ӘЛНАЗАРОВА А.Ш. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы. 
Мой депутатский запрос адресуется Премьер–Министру Республики Казахстан 

Мамину. 
«Уважаемый Аскар Узакпаевич! Уровень развития трансплантологии является 

своеобразным индикатором развития системы здравоохранения и качества медицинских 
услуг, так как успешные пересадки органов осуществимы только при наличии правовой 
базы, подготовленных человеческих ресурсов, технических возможностей и 
сформировавшейся в стране культуры донорства.  

В мире ежегодно выполняется более 115 тысяч операций по пересадке органов, при 
этом не менее 50 процентов пересаженных органов получено от посмертных доноров. 
Трансплантация стала самым значительным прорывом в медицине последних десятилетий, 
в том числе и для Казахстана, что позволяет продлить пациентам жизнь на многие годы и 
зачастую является единственным способом лечения.  

Максимальный период жизни человека после пересадки почки составляет 45 лет, 
печени — 38 лет, сердца — 29 лет. Сложнейшие и дорогостоящие операции, которые 
казахстанцы раньше были вынуждены делать за рубежом, сейчас доступны любому 
нуждающемуся гражданину страны за счет государства. Наряду с этим мы одна из 
немногих стран, которая обеспечивает своих граждан бесплатным пожизненным 
поддержанием функции трансплантированного органа.  
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Вместе с тем дальнейшее развитие трансплантологической службы в нашей стране 
серьезно сдерживается в силу ряда причин. С 2012 по 2021 годы в Казахстане проведено 
чуть более 2 тысяч операций по пересадке органов, при этом в 95 процентах случаев от 
родственного донора и в 5 процентах случаев от органных доноров. На фоне роста 
нуждающихся в пересадке органов количество операций по трансплантологии становится 
все меньше. Если в 2016 году проводилось до 300 операций в год, то в 2020 и 2021 годах – 
чуть более 100 ежегодно, что крайне недостаточно.  

 Сегодня в едином листе ожидания трансплантации по стране находится 
3365 человек, в том числе 105 детей, в большинстве своем это люди молодого и 
трудоспособного возраста. Так и не дождавшись нужного органа, ежегодно погибает около 
270 человек из этого списка в год. Основная причина – дефицит донорских органов. 

Так, трансплантация печени и почек проводится в основном от родственного донора, 
что в последующем несет риски инвалидизации самого донора. Однако сердце и легкие 
возможно пересадить только от пациента с констатированной смертью мозга, при этом 
один такой донор может спасти от 5 до 7 жизней.  

За последние 9 лет в стране проведено всего 118 трансплантаций почек детям, из них 
77 процентов от родственного донора. Вместе с тем 102 маленьких пациента ожидают 
донорский орган на диализной терапии в среднем от одного года до 7-8 лет. Дети с 
врожденными пороками развития, нуждающиеся в пересадке печени, большей частью 
погибают, не дождавшись донорского органа.  

Несовершенство нормативно-правовой базы донорства у детей вынуждает 
родителей обращаться за помощью в зарубежные клиники. Так, из семи детей с 
хронической сердечной недостаточностью, которые находились на механической 
поддержке кровообращения, только одному ребенку была проведена трансплантация 
сердца в Индии. Остальные пациенты в ожидании операции вынуждены жить годами в 
странах, где разрешена пересадка органа иностранным гражданам, при этом расходы на 
пребывание и операцию покрываются из республиканского бюджета. Вместе с тем с 
прошлого года и эти страны перестали принимать иностранных пациентов. 

К сожалению, надо признать крайне недостаточную работу организаторов 
здравоохранения, транспланткоординаторов, биоэтиков по просвещению и 
осведомленности населения в области органного донорства, понимания его необходимости 
в сознании людей.  

Сегодня сложилась ситуация, когда при высокой потребности населения в данном 
виде помощи, а также при наличии подготовленных высококлассных специалистов, 
владеющих современными технологиями, мы не можем выстроить эффективную систему 
органного донорства и продолжаем терять людей. Ряд причин продолжает сдерживать 
развитие трансплантологии в Казахстане, а именно: 

несовершенство действующей нормативно-правовой базы, особенно в отношении 
несовершеннолетних; 

низкая материально-техническая база донорских стационаров и отсутствие 
механизмов их мотивации; 

правовая незащищенность медицинских работников; 
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технические сложности своевременной и безопасной доставки донорских органов и 
трансплантационных бригад из регионов в центр.  

Учитывая вышеизложенное, уважаемый Аскар Узакпаевич, прошу Вас оказать 
содействие в создании необходимых условий для формирования полноценной 
трансплантологической службы в стране, надеюсь, что Правительство Республики 
Казахстан найдет соответствующее решение.  

С уважением, депутат Альназарова». 
 
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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