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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ОТЫРЫСЫ 

 
2021 жылғы 30 желтоқсан 

 
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 Жоғарғы 

Сотының судьясы қызметіне сайлау туралы. 
Бұл мәселе бойынша Президенттің тиісті ұсынымы Сенатқа келіп түсті. 
Слово для оглашения представления Президента Республики Казахстан 

предоставляется Председателю Высшего Судебного Совета Республики Казахстан Шиппу 
Денису Алексеевичу. 

 
ШИПП Д.А. Уважаемый Маулен Сагатханулы! Уважаемые депутаты! Главой 

государства на ваше рассмотрение внесено представление об избрании во внеконкурсном 
порядке на должность судьи Верховного Суда Шарипова Нурсерика Каримовича. 

Нурсерик Каримович имеет большой cудейский опыт работы (более 25 лет). Судейскую 
деятельность начинал судьей районного суда в городе Алматы, возглавлял два районных суда 
(специализированный межрайонный административный суд города Алматы, 
специализированный межрайонный экономический суд Мангистауской области). Руководил 
апелляционной судебной коллегией Мангистауского областного суда, был председателем 
Южно-Казахстанского областного суда, руководителем Аппарата Верховного Суда. С декабря 
2018 года является председателем Карагандинского областного суда. 

Пользуется авторитетом в судейском сообществе, подготовлен к ответственной работе 
судьи Верховного Суда. 

Уважаемые депутаты, прошу поддержать представление Главы государства об избрании 
Шарипова Нурсерика Каримовича на должность судьи Верховного Суда. 
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Благодарю за внимание. 
 
ТӨРАҒА. Спасибо. 
Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Спасибо, Денис Алексеевич, присаживайтесь на свое место. 
Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитеті ұсынылған 

кандидатураны алдын ала талқылап, өз қорытындысын әзірледі. 
Слово для информирования о заключении по предложенной кандидатуре 

предоставляется председателю Комитета по конституционному законодательству, судебной 
системе и правоохранительным органам Волкову Владимиру Васильевичу. 

 
ВОЛКОВ В.В. Рақмет.  
Құрметті Төраға, құрметті әріптестер! Комитет по конституционному законодательству, 

судебной системе и правоохранительным органам, обсудив на своем заседании предложенную 
Президентом Республики Казахстан кандидатуру к избранию на должность судьи Верховного 
Суда Республики Казахстан, вынес следующее заключение. 

На основании представления Президента Республики Казахстан от 27 декабря 2021 года 
и в соответствии с подпунктом 1) статьи 55, пунктом 1 статьи 82 Конституции Республики 
Казахстан и пунктом 1 статьи 31 Конституционного закона Республики Казахстан «О судебной 
системе и статусе судей Республики Казахстан» рекомендовать Сенату Парламента Республики 
Казахстан избрать Шарипова Нурсерика Каримовича на должность судьи Верховного Суда 
Республики Казахстан во внеконкурсном порядке.  

Нурсерик Каримович 1965 года рождения, имеет высшее юридическое и экономическое 
образование. С 2018 года и по настоящее время – председатель Карагандинского областного 
суда. Судейский стаж работы составляет более 25 лет. 

Уважаемые коллеги, прошу поддержать. Спасибо.  
 
ТӨРАҒА. Спасибо. 
Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Талқылаудың қажеті бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса шешім қабылдайық. Алдымен дауыс беру тәртібін анықтап 

алайық. Бұл мәселе бойынша ашық дауыс беру ұсынылады. Қарсылық жоқ па?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
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ТӨРАҒА. Онда шешімді ашық дауыс беру арқылы қабылдаймыз. 
Құрметті әріптестер, Шәріпов Нұрсерік Кәрімұлын Жоғарғы Сот судьясы қызметіне 

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

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қаулы қабылданды. 
Құрметті сенаторлар! Конституцияға сәйкес Жоғарғы Сот судьяларының анттарын 

қабылдау Сенаттың ерекше қарауына жатады. Жоғарғы Сот судьясы қызметіне алғаш рет 
сайланған азамат ант беруі керек. 

Ант беру үшін мінбеге Шәріпов Нұрсерік Кәрімұлы шақырылады. 
 
ШӘРІПОВ Н.К. Өз міндеттерімді адал және абыройлы атқаруға, сот төрелігін Қазақстан 

Республикасы Конституциясы мен заңдарына ғана сүйене отырып жүзеге асыруға, судья 
ретіндегі борышым міндеттегендей бейтарап және әділ болуға салтанатты түрде ант етемін. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Бүгін Жоғарғы Сот судьясы қызметіне жаңадан сайланған Нұрсерік Кәрімұлын 

құттықтаймыз. Жауапты қызметті абыроймен атқарасыз деп сенеміз. Барлық істеріңізге табыс 
пен сәттілік тілейміз. 

 
ШӘРІПОВ Н.К. Рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Осы мәселе бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
Құрметті сенаторлар! Күн тәртібіндегі екінші мәселе Қазақстан Республикасы 

Парламенті Сенатының депутаты Қылышбаев Нұрлан Наурызұлының өкілеттігін тоқтату 
туралы. 

Нұрлан Наурызұлы басқа жұмысқа ауысуына байланысты депутаттық өкілеттігін 
тоқтату туралы өтініш жасады. Орталық сайлау комиссиясы бұл өтінішті қарап, Сенатқа тиісті 
ұсыным енгізді. 

Орталық сайлау комиссиясының ұсынымын жариялау үшін сөз Орталық сайлау 
комиссиясының мүшесі Смағұлов Асылбек Айжарықұлына беріледі. 

 
СМАҒҰЛОВ А.А. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Қазақстан 

Республикасы Парламенті Сенатының депутаты Нұрлан Наурызұлы Қылышбаев міндеттерін 
атқарудан өз еркімен босату туралы өтініш берді. Осыған орай Қазақстан Республикасының 
Орталық сайлау комиссиясы сіздердің назарларыңызға Қазақстан Республикасы 
Конституциясының 52-бабына, «Қазақстан Республикасының Парламенті және оның 
депутаттарының мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 24-
бабы 3) және 8) тармақтарына сәйкес Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының 
депутаты Нұрлан Наурызұлы Қылышбаевты өтініш беруіне байланысты оның өкілеттігін 
мерзімінен бұрын тоқтату туралы мәселені шешу үшін ұсыным енгізіп отыр.  

Назарларыңызға рақмет.  
 
ТӨРАҒА. Асылбек Айжарықұлы, рақмет. Орныңызға отырыңыз. 
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Құрметті әріптестер, конституциялық нормаларға сәйкес бұл мәселе бойынша Сенат 
тиісті қаулы қабылдау керек. Сол себепті басқа жұмысқа ауысуына байланысты Сенат депутаты 
Қылышбаев Нұрлан Наурызұлының өкілеттігін тоқтату жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа 
қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қаулы қабылданды. 
Құрметті әріптестер, Нұрлан Наурызұлы Алматы облысынан сайланған депутат ретінде 

бес жылдан астам жұмыс істеді. Осы аралықта Сенаттың заң шығару жұмысына, өңірлердің 
мәселелерін шешуге белсенді атсалысты. Палатаның қызметіне өзінің мол үлесін қосты, 
комитеттің жұмысын тиімді ұйымдастыруға да біраз еңбек сіңірді.  

Нұрлан Наурызұлының депутаттық қызметіне ризашылығымызды білдіріп, 
алғысымызды айтамыз.  

 
ҚОЛ ШАПАЛАҚТАУ. 
 
ТӨРАҒА. Атқарған жұмысы үшін Нұрлан Наурызұлы Сенаттың Құрмет грамотасымен 

марапатталды.  
Бәріміздің атымыздан Құрмет грамотасын тапсыруға рұқсат етіңіздер.  
 
ҚОЛ ШАПАЛАҚТАУ. 
 
ҚЫЛЫШБАЕВ Н.Н. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Сіздермен 

бірге қызмет еткеніме, әріптес болғаныма алғысымды жеткізуге рұқсат етіңіздер.  
Қазақстан Республикасының Парламенті Сенатында депутат болғаным үшін 

алғысымды бірінші Елбасы – Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа айтқым келіп тұр және 
Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа алғыс білдіремін.  

Сіздермен бірге заң жобаларын қарастырып, қабылдап, мемлекет басшыларының 
тапсырмаларын орындап, аймақтағы сайлаушылардың ой-пікірлерін тыңдап, мәселелерінің 
шешілуіне жол тапқаным, сіздермен ақылдасып, сіздердің ақылдарыңызды тыңдағаным мен 
үшін үлкен мектеп деп ойлаймын. Ары қарай да мемлекет қойған тапсырмаларды орындаймыз, 
бірге қызмет етеміз деп сенемін. Мемлекетіміздің дамуына, отанымыздың бүкіл әлемге 
танымал боларына сенемін және қойған мақсаттарға жетеміз деп сенемін. Сіздерге рақмет.  

Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Сіздерді келе жатқан жаңа жылмен 
шын жүректен құттықтаймын. Өздеріңізге және отбастарыңызға зор денсаулық тілеймін. 
Шаңырақтарыңыздан ешқашан ойын-күлкі кетпесін, жаңа жыл жаңа бақыт, жаңа қуаныш 
әкелсін! Рақмет. 

 
ҚОЛ ШАПАЛАҚТАУ. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Нұрлан Наурызұлы. Жаңа қызметіңізге табыс пен сәттілік тілейміз. 

Әрі қарай да елімізге нәтижелі қызмет ете бересіз деп сенеміз. Рақмет. 
 
ҚОЛ ШАПАЛАҚТАУ. 
 
ТӨРАҒА. Осы мәселе бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
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Құрметті әріптестер! Күн тәртібіндегі үшінші мәселе Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ресей 
Федерациясының Үкіметі арасындағы «Минералдық тыңайтқыштар шығару зауытын салу 
және пайдалану» жобасын іске асыру туралы келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасы жөнінде. 

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасының Индустрия және 
инфрақұрылымдық даму министрі Атамқұлов Бейбіт Бәкірұлына беріледі. 

 
АТАМҚҰЛОВ Б.Б. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Сіздердің 

назарларыңызға «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ресей Федерациясының Үкіметі 
арасындағы «Минералдық тыңайтқыштар шығару зауытын салу және пайдалану» жобасын іске 
асыру туралы келісімді ратификациялау туралы» Заң жобасын ұсынамыз. 

Келісім Жамбыл облысында фосфат шикізатын өндіруден бастап экспортқа 
бағдарланған өнім – минералдық тыңайтқыштар мен ілеспе индустриялық өнімдер шығаруға 
дейінгі толық өндірістік циклі бар химиялық кешеннің құрылысы мен пайдаланылуын 
қамтамасыз ететін қажетті инвестициялық және нормативтік-құқықтық жағдайлар жасауды 
көздейді. 

Жобаны «ЕuroСhem Group» трансұлттық компаниясының еншілес кәсіпорны – Ресейдің 
«ЕвроХим» компаниясы іске асырады.  

Жобаны іске асыру екі кезеңде жүзеге асырылады. 
Бірінші кезең аяқталды. Тау-кен кешені пайдалануға берілді. Оның базасында: 
жылына 660 мың тоннаға дейін фосфорит өндіру жолға қойылды; 
қуаты жылына 640 мың тонна орташа ұсақтау және ұсақ ұнтақтау торабы салынды;  
инвестиция сомасы 126 миллион АҚШ долларын құрады. 
Қазіргі таңда 550 жаңа жұмыс орны ашылды. 
Екінші кезең – өндіріс қуаты жылына кемінде 1 миллион тонна болатын минералды 

тыңайтқыштар мен индустриялық өнімдер өндіру жөніндегі инновациялық химиялық кешен 
салу. 

Қазіргі уақытта Қазақстандағы «ЕвроХим» компаниялар тобы II кезеңді озық 
қаржыландыру шеңберінде 138,7 миллион АҚШ долларын инвестициялады, 16 миллиард 700 
миллион теңге салық төленді, 24 миллион АҚШ доллары өңірдің әлеуметтік-экономикалық 
дамуына аударымдар түрінде төленді.  

Жобаны іске асыру мынадай нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді: 
1 миллиард АҚШ долларынан кем емес тікелей шетелдік инвестициялар тарту; 
жаңа жұмыс орындарын құру, оның ішінде құрылыс кезінде 2 мыңға дейін жаңа жұмыс 

орындарын, пайдалану кезінде кемінде 1 мың 200 жаңа жұмыс орнын құру; 
елдің жалпы ішкі өнімін бес жыл ішінде шамамен 2 миллиард 200 миллион АҚШ 

долларына арттыру; 
экспорт және экспорттық түсім көлемін ұлғайту; 
мемлекеттік бюджетке салық түсімдерін 200 миллиард теңгеге ұлғайту; 
қалдықсыз технология бойынша қуаты жылына кемінде 1 миллион тонна минералдық 

тыңайтқыштар мен индустриялық өнімдер өндіруді ұйымдастыру; 
Жаңатас және Қаратау моноқалаларының жедел дамуына ықпал ету; 
минералды тыңайтқыштардың импортын алмастыруды қамтамасыз ету. 
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Келісімді ратификациялау туралы заңның қабылдануы теріс құқықтық, әлеуметтік-
экономикалық және экологиялық салдарға әкеп соқтырмайды. 

Заң жобасының маңыздылығын ескере отырып, қолдауларыңызды сұраймыз. 
Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Құрметті депутаттар, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? 
Сөз депутат Нұралиев Әбдәлі Тоқбергенұлына беріледі. 
 
НҰРАЛИЕВ Ә.Т. Рақмет. 
Менің сұрағым Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму 

министріне.  
Құрметті Бейбіт Бәкірұлы! Бүгінгі күні «ЕвроХим» компаниялар тобы Қазақстан 

Республикасында минералдық тыңайтқыштар шығару және Қаратау фосфорит алабы кен 
орындарын игеру зауытын салу инвестициялық жобасын іске асыруда.  

Жоба республикалық индустрияландыру картасына енгізілген. Жобаның екінші кезеңін 
іске асыру шеңберінде 2020 жылы Болгарияда зертханалық және пилоттық сынақтар 
жүргізілген. Нәтижесінде жаңа технологияның тиімділігі және өнімнің жоғары сапасы 
анықталып, Еуроодақтың қатаң стандарттарынан үш есе асатын өнім алынған. Осыған 
байланысты сұрақ. 

Минералды тыңайтқыштар шығаратын зауытта қолдануды жоспарлап отырған 
технологиялардың инновациялығы неде екендігі туралы сипаттама берсеңіз. Рақмет. 

 
АТАМҚҰЛОВ Б.Б. Сұрағыңызға рақмет.  
Бүгінгі таңда жаһанда экологиялық тазалық бірінші орында. Осы жобада 

пайдаланылатын технология әлемде алғаш рет пайдаланылып отыр. Бұл компания Еуропадан 
үлкен патент алды.  

Бұның технологиясы мынада, ақтасты тұз қышқылын ыдыраудан өткізіп, сол 
технологиямен өнім шығарады. Бұл әлемде бірінші қалдығы жоқ технология болып есептеледі, 
себебі минералды тыңайтқыштар шығарғаннан кейін қалдық ретінде таза 99,8 пайыз гипс 
шығарады, ал екіншісі – кальций хлорид. Біз гипсті құрылыс материалы ретінде немесе шикізат 
ретінде цемент өнеркәсібінде пайдаланамыз. Ал кальций хлоридке келсек, қыс кезінде біз бүкіл 
реагенттерді шетелден сатып аламыз, ал кальций хлорид жолды тазартуға пайдаланылады, 
екінші жағынан кальций хлорид мұнай-газ саласында пайдаланылады. Бүгінгі күндері бұл да 
өзге мемлекеттерден әкелінетін өнім.  

Экология жағына келетін болсақ, экологияда гидрометаллургия бар (гидропроцесс, 
пиропроцесс). Өздеріңіз білесіздер, біздің заводтар көбінесе пиропроцеспен жұмыс істейді, 
ол – пеш, от, отын, түтін, шаң. Ал мына қолданылатын технология шаңсыз, отсыз, суға да, 
жерге де ешқандай зиян келтірмейтін гидропроцес, нағыз жасыл технология деп есептеледі.  

Қазақстанның Жамбыл облысында алғаш рет жүз пайыз «Green Technology» пайда 
болып жатыр. Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Басқа сұрақтар жоқ. 
Рақмет, Бейбіт Бәкірұлы. Орныңызға отырыңыз. 
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Қосымша баяндама жасау үшін сөз Экономикалық саясат, инновациялық даму және 
кәсіпкерлік комитетінің мүшесі Құртаев Әлімжан Сейітжанұлына беріледі. 

 
ҚҰРТАЕВ Ә.С. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Баяндамашы заң жобасының мәнін 

айтып, жан-жақты түсіндіріп берді.  
Заң жобасының мақсаты 2020 жылғы 21 шілдеде Мәскеу қаласында қол қойылған 

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ресей Федерациясының Үкіметі арасындағы 
«Минералдық тыңайтқыштар шығару зауытын салу және пайдалану» жобасын іске асыру 
туралы келісімді ратификациялау болып табылады. 

Келісім шеңберінде Қазақстан Республикасының Жамбыл облысында қуаты жылына 
кемінде 1 миллион тонна минералдық тыңайтқыштар мен ілеспе индустриялық өнімдер 
шығаратын зауыт салу көзделеді. Бұл ретте зауытты химиялық кешен бөлігінде және аралас 
салаларда пайдалану кезеңінде жобаны іске асыру өңіріне кемінде 1200 жаңа жұмыс орнын 
құру жоспарлануда. Құрылыс аяқталған күннен кейін 1 жыл өткен күнді қоса алғанда жобалау 
компаниясы жұмыскерлерінің жалпы санында жергілікті кадрларды қамтудың кемінде 80 
пайызы қамтамасыз етілетін болады. 

Жобаны іске асыруды қоса алғанда инвестордың Қазақстан Республикасындағы 
қызметіне жүзеге асыруы болжанатын инвестицияларының жалпы жоспарланған сомасы 
1 миллиард АҚШ долларынан астам мөлшерде. 

Заң жобасында құрылыстың болжамды кезеңі 2019 – 2024 жылдар және зауытты 
пайдаланудың болжамды кезеңі кемінде 50 жыл болып белгіленеді. 

Заң жобасы шеңберінде жобалау компаниясы үшін мынадай салықтық жеңілдіктер 
көзделеді: корпоративтік табыс салығынан, тұлғалар тауарларының импортына қосылған құн 
салығынан және заң жобасында айқындалған басқа да салықтардан босату. Аталған заң жобасы 
жұмыс тобының отырысында қарастырылды және комитеттің кеңейтілген отырысы өткізілді. 
Туындаған бірқатар сұрақтарға қанағаттанарлық жауаптар алынды. 

Сенаттың тұрақты комитеттерінің осы заң жобасы бойынша ескертулері мен 
ұсыныстары жоқ. 

Құрметті әріптестер! Баяндалғанды ескере келе Экономикалық саясат, инновациялық 
даму және кәсіпкерлік комитеті Сенат отырысының қарауына Қазақстан Республикасы 
Конституциясының 61-бабының 4-тармағына сәйкес енгізе отырып, Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ресей 
Федерациясының Үкіметі арасындағы «Минералдық тыңайтқыштар зауытын салу және 
пайдалану» жобасын іске асыру туралы келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасын қабылдауды ұсынады. 

Баяндама аяқталды.  
Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Әлімжан Сейітжанұлы. 
Құрметті әріптестер, енді заң жобаларын талқылауға көшейік. 
Сөз депутат Алдашев Сүйіндік Тасеменұлына беріледі. 
 
АЛДАШЕВ С.Т. Рақмет. 
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Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Кемелұлы Тоқаев 2020 жылғы 1 қыркүйектегі «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл 
кезеңі» атты Қазақстан халқына Жолдауында елдің өнеркәсіптік әлеуетін толық пайдаланудың 
аса маңызды екенін атап өтіп, батыс өңірлерін мұнай-химия кешендерін салып, жоғары 
деңгейдегі қайта өңдеу ісінің жаңа өндірістік циклдарын құру үшін инвестиция тартатын 
орталық ретінде қалыптастыру міндетін қойған болатын.  

Химия саласы Қазақстан экономикасының стратегиялық маңызды және басым 
секторларының бірі болып табылады. Бүгінгі күні жалпы ішкі өнімнің құрылымындағы химия 
саласының үлесі шамамен 0,5 пайызды құрайды. Қазақстан өнеркәсібінің жоғары 
технологиялық салаларының бірі бола отырып сала экономиканың түрлі секторларын, оның 
ішінде тау-кен металлургия кешенін, машина жасауды, ауыл шаруашылығын, құрылысты, 
мұнай өнеркәсібін, тамақ саласын, фармацевтиканы және тағы басқаларын қамтиды. 

Мемлекет басшысының еліміздегі химия саласын дамыту бағытында шаралар қабылдау, 
сондай-ақ әлеуетті инвесторлар үшін тартымды жағдайлар жасау міндетін орындау мақсатында 
Жамбыл облысында қуаты жылына бір миллион тонна минералдық тыңайтқыштар мен ілеспе 
индустриялық өнімдер шығаратын зауыт салу көзделеді. 

Жобаның құрылыс кезеңінде 2 мыңға жуық жұмыс орнын құру көзделген. Ал оны іске 
асыру аясында жоғарыда баяндамашылар атап өткендей 1200 тұрақты жұмыс орны құрылады. 
Бұл өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына орасан үлес қосатын болады. Жобаның іске 
асуы Қазақстанның химия саласының өсу әлеуетіне және отандық экономиканы дамытуға 
септігін тигізетіні сөзсіз. 

Жоғарыда аталған заң жобасын толығымен қолдаймын, сондай-ақ әріптестерімді 
қолдауға шақырамын. 

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

шешім қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ресей Федерациясының Үкіметі арасындағы 

«Минералдық тыңайтқыштар шығару зауытын салу және пайдалану» жобасын іске асыру 
туралы келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын 
қабылдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс 
беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
Құрметті әріптестер! Бүгін қаралған келісім заман талаптарына сай химиялық кешен 

салуды және оны пайдалануға беруді көздейді. Зауыттың жұмысы еліміздің экономикасын 
дамытуға өз үлесін қосады деп сенеміз. 

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

депутаттық сауалдарға көшейік. 
Сөз депутат Күрішбаев Ақылбек Қажығұлұлына беріледі.  
 
КҮРІШБАЕВ А.Қ. Рақмет. 
Менің депутаттық сауалым Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Маминге 

арналады. 
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«Бұл сауалымызға жаңа жыл мерекесі қарсаңында көптеген сауда алаңдарында таудай 
үйілген табиғи шырша ағаштарының сатылуы негіз болып отыр. Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің мәліметіне сүйенсек, Ресейден алып келіп, ресми тіркелген шыршалардың саны 
78 мыңды құрайды, ал Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің берген 
ақпаратында 106 мың дана. 

Осыдан орынды сұрақ туындайды: «импорттық өнім» деп заңсыз кесілген өзіміздің 
шырша ағаштары сатылып жатқан жоқ па? 

Кең байтақ Қазақстанның жерін көгалдандыру, жасыл желекпен қамту әрбір 
азаматымыздың міндеті. Бірақ бірнеше күндік қызыққа бола орманымызға зиян келтіріп, өсіп 
тұрған ағаштарды қырқу ата дәстүрімізде болмаған.  

В эти предновогодние дни во всех наших городах повсеместно можно увидеть горы 
срубленных для продажи хвойных деревьев. В то же время в Казахстане на новый год не 
предусмотрены массовые рубки естественных насаждений, как в других странах. Поэтому 
возникает резонный вопрос: не продаются ли под видом импортных наши незаконно 
вырубленные хвойные деревья? 

Общеизвестно решающее влияние лесов на биосферу планеты. 90 процентов биомассы 
на земле сосредоточено в лесах. Срубив одно дерево, мы в год теряем от 100 до 700 
килограммов кислорода. 1 гектар лесных угодий улавливает в себе более 10 тонн СО2. Леса во 
всем мире вносят весомый вклад в декарбонизацию экономики, способствуют развитию 
зеленых технологий. 

Поэтому поручение Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева о посадке 
в течение пяти лет более 2 миллиардов деревьев в лесном фонде – это веление времени. 

Лесные насаждения в Казахстане занимают порядка 13 миллионов гектаров. Благодаря 
политике Елбасы за годы независимости в стране проделана огромная работа по расширению 
лесного фонда. За этот период площадь лесов у нас возросла на 900 тысяч гектаров. 

Однако, несмотря на ужесточение законодательства, в стране продолжаются 
нарушения, связанные с незаконной вырубкой деревьев. В частности, по данным Министерства 
экологии, геологии и природных ресурсов, с начала этого года выявлено 224 случая незаконной 
порубки леса.  

Предложения по развитию лесного хозяйства республики. 
Во-первых, самой больной проблемой в отрасли является обеспеченность кадрами. О 

какой сохранности лесных ресурсов может идти речь, если контроль лесного фонда на площади 
почти 30 миллионов гектаров осуществляют лишь 147 инспекторов? Предлагается увеличить 
их количество хотя бы в два раза, как было раньше. 

Во-вторых, в лесоразведении важна не только качественная посадка лесных 
насаждений, но и долговременный кропотливый уход за ними. Иначе мы можем бесследно 
потерять вложенные бюджетные средства. Поэтому нужно существенно укрепить материально-
техническую базу и кадровый потенциал лесхозов. В настоящее время обеспеченность их 
техникой не превышает 60 процентов от норматива. Средняя заработная плата лесничих 
составляет всего лишь 70 тысяч тенге. В целом лесное хозяйство является самой 
низкооплачиваемой отраслью в Казахстане. 

В-третьих, специалисты говорят, что лес начинается с семян. В этой связи необходимо 
создать современные селекционные центры и во всех регионах страны организовать 
лесосеменные комплексы. 
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В-четвертых, мы много теряем лесных угодий в результате пожаров, поэтому очень 
важно в каждом лесхозе внедрить современную информационную систему раннего 
обнаружения пожаров. 

Наконец, главное, необходимо формировать экологическую культуру в наших 
гражданах, особенно подрастающем поколении.  

Возвращаясь к теме новогодних елок, при таком ответственном отношении к экологии 
многие наши граждане сделали бы выбор в пользу экологически чистых искусственных елок 
как альтернатива природных хвойных деревьев. 

Министерство образования и науки внесло существенные изменения в школьные 
программы по экологии. Но по словам педагогов, эти знания нужно давать не фрагментарно, а 
на системной основе на протяжении всего периода обучения.  

Требуется разработать отдельные образовательные программы, новые учебники по 
экологическому воспитанию, важно усилить практическое обучение учащихся. В вузах 
необходимо усилить подготовку педагогов по этим дисциплинам. К сожалению, в 
утвержденном недавно Национальном проекте «Жасыл Казахстан» механизмы развития 
экологического образования не конкретизированы. Для экологического просвещения всего 
населения страны выделяется ежегодно всего лишь 39 миллионов тенге. В этих целях 
требуются разработка и реализация специальной межведомственной программы, 
охватывающей все аспекты этой многогранной работы с населением. 

Құрметпен сенаторлар Күрішбаев, Бектаев». Рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Жұмағұлов Бақытжан Тұрсынұлына беріледі. 
 
ЖҰМАҒҰЛОВ Б.Т. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Депутаттық сауалымды Қазақстан 

Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары Тоғжановқа жолдаймын. Уақытты үнемдеу 
үшін оның қысқаша мазмұнымен таныстыра кетейін. Ал депутаттық сауалдың толық нұсқасы 
қосымша тіркелетін болады. 

«Құрметті Ералы Лұқпанұлы! Бүгінгі таңда тәуелсіздігіміздің арқасында өткен 
тарихымызды терең зерделеп, рухани жаңғыру жолдарын қайта қарастырып жатырмыз. 

Мен бүгін тоқталғым келіп отыған мәселе Жетісу жерінде тұңғыш рет ашылған Ақсу 
өңіріндегі «Мамания» мектебінің тарихы мен оны қайта жаңғырту жайында болмақ.  

1899 жылы мектеп-медресе болып ашылған Қарағаштағы Мамания мектебінің бүгінгі 
таңда тек іргесі ғана қалған. Сондықтан осындай құнды тарихи жәдігерді Елбасының 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасы шеңберінде қайта қалпына келтіру қажет 
деп есептеймін.  

Қарағашта Мамания мектеп-медресесін қайта қалпына келтіріп, мемориалдық үйге, әрі 
тарихи этнографиялық музейге айналдырған жөн. Сонымен қатар жақсының тұяғы болған бүкіл 
Маман ұрпақтарына, сол жерден білімнің нәрін алып, оқыған ұлтымыздың ұлы тұлғаларына 
арналған шәкірттер аллеясын жасауды ұсынамын.  

Бұл ретте Мамания мектебін қайта қалпына келтіру жастарды патриотизмге, ұлттық 
руханиятты сүюге ықпал ететін игі іс болады деген сенімдемін.  
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«Қазақстан Республикасының Парламенті және оның депутаттарының мәртебесі 
туралы» Заңға сәйкес депутаттық сауалға жазбаша түрде жауап беруді сұраймын. 

Құрметпен, Жұмағұлов». 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Басқа депутаттық сауалдар жоқ.  
Құрметті әріптестер! Бүгін Сенаттың биылғы жылдағы қорытынды отырысын өткіздік.  
2021 жыл еліміз үшін ерекше жыл болды, қастерлі тәуелсіздігіміздің отыз жылдығын 

атап өттік. Осы жылдар ішінде Қазақстан Тұңғыш Президент – Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың сындарлы саясатының арқасында тәуелсіз біртұтас мемлекет ретінде толық 
қалыптасты.  

Қазіргі таңда Президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың елімізді жаңа белестерге 
шығаруға бағытталған жаңғыру бағдарламасы нәтижелі жүзеге асырылуда. Сол себепті өтіп 
бара жатқан жылды маңызды оқиғаларға толы болды деп айта аламыз. 

Парламент Үкіметпен бірлесіп, Президент Жолдауы мен тапсырмаларын іске асыруды 
заңнамалық тұрғыдан қамтамасыз етуде. Соның нәтижесінде биыл Парламент 104 заң 
қабылдады. Қабылданған заңдар еліміздің саяси, әлеуметтік-экономикалық орнықты дамуын 
көздейді. Атап айтқанда, Мемлекет басшысының бастамасымен жер қатынастары мәселелерін 
реттеуге арналған заң қабылданды. 

Осы заңға сәйкес шетелдіктерге, азаматтығы жоқ адамдарға, шетелдік заңды тұлғаларға 
ауылшаруашылық мақсатындағы жер учаскелері сатылмайды, әрі жалға берілмейді. Жердi 
қорғауға, оны ұтымды және мақсатты пайдалануға арналған жаңа нормалар да қарастырылды. 

Биыл еліміздің саяси жүйесіне де айтарлықтай оң өзгерістер енгізілді. Оларды 
қамтамасыз ететін тиісті заңдар қабылданды. Алғаш рет тікелей халықтың дауыс беруімен ауыл 
әкімдерінің сайлауы өтті. 

Қабылданған заңдардың ішінде мемлекеттік басқару жүйесін реформалауға 
бағытталған, сондай-ақ жергілікті маңызы бар міндеттерді тиімді түрде шешу үшін ауылдық, 
аудандық және қалалық деңгейдегі билікке жаңа мүмкіндік беретін заңдар да бар.  

Сондай-ақ қолданыстағы заңнамаға ар-ождан бостандығын қамтамасыз етуге және діни 
іс-шаралар өткізу тәртібін жеңілдетуге арналған маңызды өзгерістер енгізілді. 

Мемлекет басшысының тапсырмасын іске асыру мақсатымен өлім жазасын жою 
мәселесі бойынша заң қабылданды. 

Биыл құқық қорғау және сот жүйелерін одан әрі реформалау жұмысы да жалғасын 
тапты. Үш буынды модельдің енгізілуіне байланысты құқық қорғау жүйесінде елеулі өзгерістер 
болды. Олар тиісті заңдармен қамтамасыз етілді.  

Сондай-ақ отандық қаржы жүйесін жетілдіруге, қылмыстық кірістерді азайтуға 
арналған заңдар қабылданды. Ұлттық қаржы жүйесінің ашықтығын арттыруды, банктердің, 
қаржы ұйымдарының қызметін қадағалауды күшейтуді көздеген нормалар да бар.  

Қаржы жүйесіндегі ең маңызды заңдардың бірі – республикалық бюджет туралы заң. 
Еліміздің басты қаржылық құжатын сенаторлар жан-жақты талқылап, оған халықтың әл-
ауқатын арттыруға бағытталған маңызды толықтырулар енгізді.  

Кәсіпкерлік ортаны жақсарту – мемлекеттің басты бағыттарының бірі. Биыл 
қабылданған заңдардың бір тобы осы мәселелерді жетілдіруге арналған. Сонымен қатар 
отандық өнеркәсіпті одан әрі дамыту үшін өңдеуші өнеркәсіп кәсіпорындарын отандық 
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шикізатпен қамтамасыз етуге және өңдеу өнеркәсібін дамыту үшін қолайлы жағдай жасауға 
мүмкіндік беретін жаңа заң қабылданды. 

Осы ретте депутаттардың заң шығаруға бастамашы болу белсенділігін ерекше атап 
өткім келеді. Жыл сайын бұл жұмыстың саны да, сапасы да артып келеді. Мысалы, биыл 
қабылданған әр төртінші заңға Парламент депутаттары бастамашы болды. Олардың қатарында 
еліміздің сот жүйесін одан әрі реформалауға, азаматтық процесті жеңілдетуге, татуластыру 
рәсімдерін қолдану аясын кеңейтуге, жеке тұлғаның жалғыз баспанасын кепіл ретінде 
қабылдауға шектеу қоюға және басқа да мәселелерді реттеуге бағытталған маңызды заңдар бар. 

Президенттің тапсырмасы бойынша депутаттардың бастамашы болуымен әзірленген 
заңдардың қатарында Адам құқықтары жөніндегі уәкіл туралы заң да бар. Бұл құжат елімізде 
адам және азамат құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың жаңа құқықтық ортасын 
қалыптастыруға жол ашады деп сенеміз. 

Мемлекет басшысы әлеуметтік мәселелерді шешуге, аз қамтылған және мүмкіндігі 
шектеулі азаматтарға қолдау көрсетуге үнемі баса мән беріп келеді. Бұл ретте Сенаттың өзі 
бастамашы болып дайындаған әлеуметтік кәсіпкерлікті дамытуға арналған заңды ерекше атап 
өткен жөн. 

Депутаттардың бастамашы болуымен қашықтан жұмыс істеудің құқықтық негіздерін 
одан әрі қалыптастыруға арналған заң да қабылданды. 

Биыл біз заң шығарумен қатар парламенттік қызметіміздің өзге де бағыттары бойынша 
мазмұнды әрі нәтижелі жұмыс істедік. Сенаторлар маңызды тақырыптар бойынша мемлекеттік 
органдарға жүзге жуық депутаттық сауал жолдады. Сенат қабырғасында қоғамды алаңдатқан 
өзекті мәселелерге арналған сексеннен астам іс-шара өткізілді. Олардың қатарында тарихымыз 
бен ұлттық құндылықтарымызды дәріптеуге бағытталған бастамалар да бар. 

Өңірлермен байланысты одан әрі нығайту үшін Палата жанындағы өңірлермен өзара іс-
қимыл жүргізетін құрылымдардың жұмысы жандана түсті. Биыл облыстар мен республикалық 
маңызы бар қалалардың мәслихат хатшыларымен мазмұнды жиын өткіздік. 

Жыл бойы Палатаның халықаралық қызметінің күн тәртібі де ауқымды әрі мазмұнды іс-
шараларды қамтыды. 

Құрметті әріптестер! Биыл Парламент Сенаты еліміз бен халықтың игілігі жолында 
Мемлекет басшысының тапсырмалары аясында ауқымды әрі нәтижелі жұмыс атқарды деп айта 
аламыз. Осы орайда Палатаның өкілеттігін іске асырудағы жемісті қызметтеріңіз үшін 
баршаңызға алғысымды білдіремін. 

Жыл аяқталғанымен депутаттық корпустың жұмысы жалғаса береді. Алдымызда 
маңызды міндеттер тұр. Келесі жылы Президенттің тапсырмасы бойынша әзірленген заң 
жобаларымен жұмысты жалғастырамыз.  

Қаңтар айының басында сіздердің өңірлерге сапарларыңыз жоспарланып отыр. Сол 
кезде өңірлердегі өзекті мәселелерге баса мән бересіздер деп сенеміз. Кездесулер барысында 
халыққа қабылданған заңдардың маңызын, олардың нақты пайдасын кеңінен түсіндірген жөн. 

Келесі жылға жоспарланған ауқымды іс-шараның бірі – Тәуелсіз Мемлекеттер 
Достастығы Парламентаралық Ассамблеясы Кеңесінің мерейтойлық отырысы. Бұл 
халықаралық іс-шараны наурыз айында Алматы қаласында өткіземіз. 

Сонымен қатар 2022 жылдың қыркүйек айында Әлемдік және дәстүрлі діндер 
лидерлерінің VII съезі өтетіні белгілі. Қазіргі таңда бұл бағытта дайындық жұмыстары белсенді 
жүргізіліп жатыр. Әрі қарай да осы қарқынмен жұмыс істеп, съезді абыроймен өткізуіміз керек. 
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Құрметті сенаторлар! Баршаңызды келе жатқан жаңа жылмен құттықтаймын. Келер 
жылда еліміздің ырыс-ынтымағы арта берсін. Бәріміз сол үшін аянбай еңбек етейік.  

Жаңа жылда сіздерге зор денсаулық, толайым табыс, отбасыларыңызға амандық пен 
бақ-береке тілеймін. 

Тәуелсіздігіміздің тұғыры нығая берсін. Жаңа жыл құтты болсын! 
 
ҚОЛ ШАПАЛАҚТАУ. 
 
ТӨРАҒА. Осымен Сенат отырысын жабық деп жариялаймын.  
Баршаңызға рақмет. Сау болыңыздар. 
 
ОТЫРЫСТЫҢ СОҢЫ. 
 
 
 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ТӨРАҒАСЫ М. ӘШІМБАЕВ
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