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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ОТЫРЫСЫ 

 
2021 жылғы 1 сәуір 

 
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! Енді күн тәртібін бекітіп алайық. Күн тәртібінің жобасы 
сіздерде бар. Сұрақтарыңыз бар ма? 

 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса, күн тәртібін дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі 

қосылсын. Дауыс беріңіздер. 
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Күн тәртібі бекітілді. 
Құрметті әріптестер! Күн тәртібіндегі бірінші мәселе Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы 
мемлекеттердің бас бостандығынан айырумен байланысты емес жазаларды орындауды 
беру туралы конвенцияны ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
жобасы жөнінде.  

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрі 
Тұрғымбаев Ерлан Заманбекұлына беріледі. 

 
ТҰРҒЫМБАЕВ Е.З. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, депутаттар! Сіздердің 

назарларыңызға «Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің бас 
бостандығынан айырумен байланысты емес жазаларды орындауды беру туралы 
конвенцияны ратификациялау туралы» Заң жобасы ұсынылады. 

Конвенцияның негізгі мақсаты – әр азаматқа өз жазасын тұрғылықты жері 
бойынша өтеуге мүмкіндік беру.  

Конвенцияға Ашхабад қаласында 2019 жылы Ресей, Армения, Беларусь, 
Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан Президенттері қол қойды. 

Конвенцияға сәйкес сотталушы немесе оның заңды өкілі өз жазасын 
тұрғылықты жерінде өтеу туралы өтініш береді. Өтініш бойынша сол елдің Бас 
прокуратурасы сұрау салады. 
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Сұрау салуға мына құжаттар қоса беріледі: 
сотталушының азаматтығы; 
оның жазбаша келісімі; 
сот шешімінің көшірмесі; 
мінездеме; 
келтірілген шығын туралы мәліметтер.  
Жазасын өтеушіні қабылдайтын мемлекет белгіленген жазадан қатаң емес жаза 

тағайындайды. Жазасын өтеуші шешім қабылданғаннан кейін 45 күн ішінде өз 
бетінше елден шығуы тиіс. Егер бұл талап орындалмаса, заң бойынша мәжбүрлі түрде 
елден шығарылады.  

Заңда сұрау салудан бас тарту негіздері де қарастырылған:  
ұлттық заңнамаға сәйкес жазасын өтеушінің әрекеті қылмыс болып табылмаса; 
қылмыстың мерзімі өтіп кетсе; 
ел тәуелсіздігіне, ұлттық қауіпсіздікке қауіп болса; 
жазасын өтеу мерзімі 6 айдан аз болса; 
ұлттық заңнамаға қайшы өзге де жағдайларда бас тартылады. 
Қазіргі уақытта елімізде 447 шетел азаматы пробацияда тұр Өзбекстаннан 

216, Ресейден 138, Қырғызстаннан 38, Армениядан 5 азамат. Ал өзге елдерде 
280 Қазақстан азаматы жазаға тартылған. Ресейде 251, Өзбекстанда 24, Қырғызстанда 
2, Беларусь Республикасында 3 азамат.  

Қазақстан бұл конвенцияға ескертпемен қол қойды.  
Тағы бір атап өтетін мәселе, дүниежүзінде осындай әлемдік тәжірибе бар, 

Еуроодаққа мүше мемлекеттер осы конвенцияға ұқсас декларация қабылдаған.  
Құрметті депутаттар! Осы заңды қабылдау жазасын өтеушілерді тұрғылықты 

жері бойынша қайтаруға, олардың қоғамға тиімді оралуына мүмкіндік береді. 
Заңды қабылдау теріс әлеуметтік-экономикалық және құқықтық салдарға әкеп 

соқпайды, қосымша қаржы талап етпейді.  
Қолдауларыңызды сұраймын.  
Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Енді сұрақ беру рәсіміне көшейік.  
Сөз депутат Нұрсипатов Нұржан Нұрланбекұлына беріледі. 
 
НҰРСИПАТОВ Н.Н. Рақмет. 
Құрметті Ерлан Заманбекұлы, өте мазмұнды, жан-жақты мәлімет бердіңіз, 

рақмет.  
Осы қарастырылып отырған заң жобасындағы конвенцияда тараптардың 

құзыретті органдарына жазаны орындауға беру туралы өтінішхатты қарастырудан 
бастап, ол құжаттың ережесін қолдануға қатысты дауларды шешкенге дейін бірқатар 
сұрақтарды анықтау жүктеледі.  
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Конвенцияның 19-бабында әрбір тарап өздерінің құзыретті органдарын 
тағайындағаны туралы хабарлау көзделген. 

Сұрақ: барлық құқық қорғау органдары құзыретті орган болып белгілене ме, 
әлде тек қадағалаушы орган ғана ма? Ол құзыретті органдарды тағайындау үшін 
қосымша актілер қабылдау қажет пе? Рақмет. 

 
ТҰРҒЫМБАЕВ Е.З. Сұрағыңызға рақмет.  
Мына заңда бұндай норма тікелей жазылмаған, бірақ Қазақстан Республикасы 

тарапынан құзыретті орган Бас прокуратура болады. Өйткені біздің Құқықтық-
процестік кодекс бойынша осындай халықаралық құқық органдары араласқан кезде 
сұрақ және жауап беру мәселелерін Бас прокуратура шешеді. Бұл норма өзіміздің 
ұлттық заңнамамызда бар, ол бойынша құзыретті орган Бас прокуратура болады.  

 
ТӨРАҒА. Басқа сұрақтар жоқ. 
Рақмет, Ерлан Заманбекұлы, орныңызға отырыңыз. 
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Конституциялық заңнама, сот жүйесі және 

құқық қорғау органдары комитетінің мүшесі Әбдікеров Рысқали Қалиақбарұлына 
беріледі. 

 
ӘБДІКЕРОВ Р.Қ. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Бүгінгі 

қаралып отырған заң жобасының негізгі мақсаты Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына 
қатысушы мемлекеттердің бас бостандығынан айырумен байланысты емес қылмыстық 
жазаға тартылған азаматтарына жазасын өз елінде өтеуге мүмкіндік беруге 
бағытталған конвенцияны ратификациялау болып табылады. 

Жаңа айтып кеткендей, конвенция 2019 жылғы 11 қазанда Ашхабад қаласында 
жасалған. Конвенцияның ережелері бас бостандығынан айырумен байланысты емес 
жазаларды тағайындауға және қылмыстық-құқықтық сипаттағы шараларды қолдануға 
негіз болған заңды күшіне енген сот шешімдеріне қатысты қолданылады.  

Осы конвенцияны іске асыру үшін Қазақстан Республикасының Бас 
прокуратурасы құзыретті орган болып белгіленді. Осылайша конвенцияны 
ратификациялау бас бостандығынан айырумен байланысты емес қылмыстық жазаға 
тартылған азаматтарымызға жазасын өз елінде өтеуге мүмкіндік бере отырып, оларды 
әлеуметтік оңалтуға, сондай-ақ жаңа қылмыстардың алдын алуға және қылмысқа 
қарсы күрестің тиімділігін арттыруға ықпал ететін болады. Осы тұста бүгінгі 
қарастырылып отырған конвенция өзекті және уақытылы деп айтуға әбден болады.  

Тұтастай алғанда, хаттама Қазақстан Республикасының Конституциясына 
қайшы келмейді және «Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының талаптары бойынша ратификациялауға жатады.  

Заң жобасы комитеттің кеңейтілген отырысында бастамашылардың 
қатысуымен жан-жақты талқыланды. Сенаттың басқа комитеттері заң жобасын 
қолдайтындықтары жөнінде өздерінің оң қорытындыларын берді. 
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Құрметті әріптестер, Мәжіліс мақұлдаған осы заң жобасын қолдауларыңызды 
сұраймын. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Рысқали Қалиақбарұлы. 
Талқылауға қатысатын депутаттар бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса, заң жобасы бойынша шешім қабылдайық. 
«Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің бас 

бостандығынан айырумен байланысты емес жазаларды орындауды беру туралы 
конвенцияны ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын 
қабылдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. 
Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
Осы мәселе бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
Құрметті әріптестер! Күн тәртібіндегі екінші мәселе Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Мемлекетаралық стандарттау жөніндегі 
құжаттарды тарату туралы келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасы жөнінде.  

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция 
министрі Сұлтанов Бақыт Тұрлыханұлына беріледі. 

 
СҰЛТАНОВ Б.Т. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті сенаторлар! 

Сіздердің қарауларыңызға мемлекетаралық стандарттау жөніндегі құжаттарды тарату 
туралы келісімді ратификациялауға арналған заң жобасы ұсынылады. 

Жобаның мақсаты Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына мүше елдер арасында 
мемлекетаралық стандарттау жөніндегі құжаттарды таратудың бірыңғай қағидаттарын 
қалыптастыру болып табылады. 

Бұл жұмыс келесі құралдар арқылы жүзеге асырылады: 
1. Стандарттарды таратуға әр елде тек бір ұйым ғана құқылы. Бұл стандарттау 

жөніндегі ұлттық орган немесе ол уәкілеттік берген ұйым болуы мүмкін. 
Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының кейбір елдерінде стандарттарды таратуға 

құқылы әртүрлі ұйымдар бар. Бізде бұл мәселе шешілді. Екі жыл бұрын күшіне 
енгізілген «Стандарттау туралы» Қазақстан Республикасы Заңы бойынша «Қазақстан 
метрология және стандарттау институты» РМК-нің құқығы бекітілді. 

2. Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына мүше мемлекеттердің мемлекетаралық 
стандарттарды рұқсатсыз таратудан қорғауды заңнамалық деңгейде қамтамасыз ету. 
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Біздің ұлттық заңнамамыз мұндай фактілерді анықтау шараларын 
қарастырмайды. Осыған байланысты біз стандарттарды рұқсатсыз таратқаны үшін 
әкімшілік айыппұл енгізу бойынша өз ұсыныстарымызды дайындадық.  

Ұсыныстар Әкімшілік кодекске өзгерістердің орталықтандырылған пакетін 
қалыптастыру кезінде есепке алу үшін Әділет министрлігіне жіберілді. 

Елдерде мұндай тәжірибе бар. Мысалы, Беларусь Республикасында 
бұзушылықтар үшін айыппұлдар қарастырылған, ал мемлекетаралық стандарттарды 
рұқсатсыз тарату қызметі заңсыз болып табылады.  

3. Өзара іс-қимылды үйлестіру Мемлекетаралық кеңестің Стандарттар 
жөніндегі бюросы арқылы орталықтандырылып, жүзеге асырылатын болады. Мұндай 
тәсіл іске асырылатын мемлекетаралық стандарттарды орталықтандырылған есепке 
алуды, оларды пайдаланудың заңдылығы мен қажеттілігін қамтамасыз етуге 
бағытталған. 

Бүгінгі таңда келісімге қол қойған Ресей Федерациясы, Беларусь Республикасы, 
Қырғыз Республикасы, Молдова және Өзбекстан Республикалары мемлекетішілік 
рәсімдерді аяқтады. 

Құрметті депутаттар! Осы келісімді ратификациялау мынадай мәселелерді 
шешуді қамтамасыз етеді: 

мемлекет үшін мемлекетаралық стандарттарды заңды тарату, оларды осы 
заманға бейімдеу үшін құқықтық негіз жасайды; 

бизнес үшін шығындарды азайтады. Одақтың техникалық регламенттері үшін 
мемлекетаралық стандарттарды қолдану деңгейін арттырады.  

Жалпы алғанда, келісімнің қабылдануы тауарлардың еркін қозғалысына және 
халықаралық сауда желісіне ықпалдасуға жағдай жасайды.  

Баяндалғандар негізінде заң жобасын қабылдауларыңызды сұраймын.  
Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? 
Сөз депутат Дүйсембинов Сұлтан Мырзабекұлына беріледі. 
 
ДҮЙСЕМБИНОВ С.М. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы.  
Менің сұрақтарым Сауда және интеграция министріне. 
1. «Стандарттау туралы» Заңға сәйкес еліміздің стандарттау жөніндегі ұлттық 

органына халықаралық және өңірлік стандарттарды, шет мемлекеттердің 
стандарттарын тікелей қолдану және таратуға құқықтар берілген.  

Қазіргі уақытта Қазақстанда IFOAM халықаралық стандарттарының және 
Еуропалық Одақтың органикалық өнім жөніндегі қызметті реттейтін регламенттерінің 
талаптарын ескере отырып әзірленген органикалық өнімге арналған төрт ұлттық 
стандарт қолданылады. 
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Сұрақ: осындай ұлттық стандарттарды ТМД арасындағы мемлекетаралық 
стандарттармен сәйкестендіру мен оларды өзара тану және тарату мәселесі қалай 
шешіледі? 

Қазақстан мұнай-газ, тау-кен және агроөнеркәсіптік кешені өнімдерін 
экспорттаушы ретінде ТМД елдері арасында көш бастап тұр. 

Сұрақ: экономиканың осы салаларында аталмыш мемлекетаралық стандарттар 
қаншалықты қолданылады және олардың маңыздылығы қандай? Рақмет. 

 
СҰЛТАНОВ Б.Т. Сұрақтарыңызға рақмет, өте өзекті мәселелер.  
Өздеріңіз білетіндей, бүгінгі таңда органикалық өнімдер өте маңызды тренд, 

бұған өндірушілер, тұтынушылар және халықаралық қауымдастықтар көп назар 
аударды. Қазақстанда бұл жұмыс көптен бері жүргізілуде, нәтижесінде 2015 жылы 
арнайы «Органикалық өнім өндіру туралы» Заң қабылданды. Біздің ұлттық 
стандарттау органы Ауыл шаруашылығы министрлігімен және кәсіпкерлік 
қауымдастығымен, «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп тиісті 
жұмыс жүргізіп, жаңа өзіңіз атаған төрт стандартты әзірлеп, бекітті.  

Енді мемлекетаралық стандарттарға келсек, бүгінгі күні 33980 деген тиісті 
мемлекетаралық стандарт бар. Бұл органикалық өнімдерге арналған стандарт. Бірақ біз 
оған қосылған жоқпыз, өйткені жаңа аталған төрт стандартты әзірлеген кезде біздің 
өндірушілердің нақты технологияларын қарадық, сондай-ақ дәстүрлі және 
перспективалы нарықтардың сұранысын, талаптарын қарап, соған қарай бұны 
халықаралық тәжірибеге сүйеніп дайындадық.  

Бүгінгі күні сарапшылардың пікірі бойынша біз қабылдаған төрт стандарт 
халықаралық стандарттың, мемлекетаралық стандарттың деңгейінен жоғары. 
Сондықтан біз бұған қосылған жоқпыз, біздің елімізде жаңа аталған төрт стандарт 
қолданылуда.  

Енді екінші сұрағыңызға көшетін болсақ, жалпы мемлекетаралық 
стандарттардың қоры бүгін 25 мыңнан астам стандартты құрайды. Жаңа сіз айтқан 
салалар газ-химия және мұнай-химия салаларында. Олар кеңес кезінен ТМД елдерінің 
арасындағы экономика жақын болғандықтан және бір-біріне бағытталғаннан кейін 
кооперация ретінде, сондықтан біздің өндірушілер көбірек осы стандарттарды 
қолданады. Бұның қолданылу деңгейі 100 пайыз жоғары. Ал басқа салаларды алатын 
болсақ, мысалы, агроөнеркәсіп кешенін, тамақ өндіру, олар жоғарыда аталған мәселе 
сияқты, мемлекетаралық стандартты қолдану деңгейі төменірек, 50 пайызға жақын. 
Өйткені бұның нарықтары кеңірек, сондықтан біздің өндірушілер көбінесе 
халықаралық және басқа елдердің стандарттарын қолдануда. Сондықтан бүгінгі 
ұсынылып отырған келісімшарт осы мәселелерді қарастырады. Стандарттау бюросы 
арқылы бір-бірімен тәжірибе алмасу және аталған 25 мыңнан астам қорды жетілдіру, 
бүгінгі заманауи талаптарға келтіру үшін біз осы келісім арқылы тиісті жұмыс 
жүргізетін боламыз. Рақмет.  
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ТӨРАҒА. Басқа сұрақтар жоқ. 
Рақмет, Бақыт Тұрлыханұлы, орныңызға отырыңыз. 
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Экономикалық саясат, инновациялық даму 

және кәсіпкерлік комитетінің хатшысы Сұлтанов Ерік Хамзаұлына беріледі. 
 
СҰЛТАНОВ Е.Х. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Қаралып 

отырған заң жобасы мемлекетаралық стандарттау жөніндегі құжаттарды таратудың 
бірыңғай қағидаттарын қалыптастыруға бағытталған. 

Келісімнің негізгі қағидаты мемлекетаралық стандарттау жөніндегі құжаттарды 
стандарттау жөніндегі ұлттық органдарға немесе олар уәкілеттік берген ұйымдарға 
таратуға айрықша құқықты бекіту болып табылады. 

Құжаттарды тарату шарттары Стандарттау жөніндегі мемлекетаралық кеңес 
әзірлейтін тәртіппен және Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы Экономикалық кеңесінің 
бекітілген шешімімен айқындалады. 

Келісім белгіленбеген мерзімге жасалады. Әрбір тарап өз қалауы бойынша одан 
шығуға құқылы. 

Қазақстан Республикасының келісім жобасына қатысуы ел үшін теріс 
әлеуметтік, экономикалық және құқықтық салдарға әкеп соқтырмайды. Керісінше, 
Қазақстанның экономикалық дамуы мен әлемдік экономикаға интеграциялануы үшін 
қолайлы жағдайлар жасалатын болады. 

Ұсынылған заңның жобасы өзекті және уақытылы болып табылады.  
Сенаттың тұрақты комитеттерінің осы заң жобасы бойынша ескертулері мен 

ұсыныстары жоқ. 
Құрметті әріптестер, баяндалғанды ескере отырып, Экономикалық саясат, 

инновациялық даму және кәсіпкерлік комитеті Парламент Мәжілісі мақұлдаған 
«Мемлекетаралық стандарттау жөніндегі құжаттарды тарату туралы келісімді 
ратификациялау туралы» Заң жобасын Қазақстан Республикасы Конституциясының 
61-бабының 4-тармағына сәйкес қабылдауды ұсынады.  

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Ерік Хамзаұлы. 
Талқылауға қатысатын депутаттар бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Онда заң жобасы бойынша шешім қабылдайық. 
«Мемлекетаралық стандарттау жөніндегі құжаттарды тарату 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. 
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Осы мәселе бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
Құрметті әріптестер! Күн тәртібіндегі үшінші мәселе Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде 
бағалы металдармен және асыл тастармен операцияларды жүзеге асыру ерекшеліктері 
туралы келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы 
жөнінде.  

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасының Индустрия және 
инфрақұрылымдық даму вице-министрі Ержанов Аманияз Қасымұлына беріледі. 

 
ЕРЖАНОВ А.Қ. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! 

«Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде бағалы металдармен және асыл 
тастармен операцияларды жүзеге асыру ерекшеліктері туралы келісімді 
ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы қарауларыңызға 
ұсынылады. 

Келісімге Еуразиялық экономикалық одаққа қатысушы елдер арасында 
2019 жылғы 22 қарашада Мәскеу қаласында қол қойылды. 

Келісімнің мақсаты – аталған салада мүше мемлекеттердің бәсекелестік 
артықшылығын жасау және тиімді шаралар әзірлеуге бағытталған сауда-
экономикалық тетіктер қалыптастыру. Сондай-ақ Одақтың кедендік аумағында бағалы 
металдар мен асыл тастардың еркін айналымын қамтамасыз ету үшін жағдай жасау. 

Келісім бағалы металдар, асыл тастар және олардан жасалған бұйымдардың 
ішкі нарығына қатысты құқықтық негіздер мен талаптарды айқындайтын 18 баптан 
тұрады. 

Келісім ережелері мына бағыттарды қамтиды: 
1. Бағалы металдармен, өңделмеген асыл тастармен мәмілелер жасау. 
2. Кимберли процесі талаптарына сәйкес мүше мемлекеттер арасында 

өңделмеген табиғи алмастарды тасымалдау.  
3. Мәмілелер жасау және асыл тастардың жіктеу мен құндық сипаттамаларын 

анықтау. 
4. Заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлерде түзілетін сынықтар мен қалдықтарды 

жинау және міндетті есепке алу. 
5. Зергерлік және басқа да бұйымдарды сынамалау, талдау және таңбалау. 
6. Заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілер және уәкілетті 

органдар арасындағы сынамалық таңбалар бедерлерінің үлгілері туралы ақпарат 
алмасу. 

7. Бағалы металдар мен асыл тастардың заңсыз айналымы үшін шаралар 
қолдану. 

Келісім Одақтың зергерлік бұйымдарының ішкі нарығындағы саудада мүше 
мемлекеттердің сынамалық таңбаларын өзара танудың болмауына байланысты 
туындайтын шектеулерді жояды, яғни, егер зергерлік бұйым Қазақстанда жасалса 
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және сыналса, ол бұйымды Одаққа қатысушы елдерде өткізу барысында қайта 
сынамалау қажет болмайды.  

Сынамалық таңбаларды өзара тану бастапқы шолу сапарларынан кейін 
қамтамасыз етіледі. Мүше мемлекеттердің келісім ережелерін қаншалықты орындап 
жатқанын анықтау үшін ондай сапарлар бес жылда бір рет өткізіліп тұрады. Сондай-ақ 
келісім өңделмеген табиғи алмастарды Одаққа мүше мемлекет аумағынан екіншісіне 
тасымалдауды қарастырады. Ол өңделмеген табиғи алмастарды сертификаттаудың 
халықаралық кестесі – Кимберли процесі талаптарына сәйкес іске асырылады.  

Кимберли процесіне қатысушы әрбір ел алмастың бірде-бір партиясы мен оған 
қатыспайтын тарапқа импортталмайтынына және экспортталмайтынына кепілдік 
береді. 

Еуразиялық экономикалық одаққа қатысушы барлық ел Кимберли процесінің 
мүшесі. 

Келісім аясында келесі ақпаратты алмасу қарастырылған: 
бағалы металдар мен сынамалық таңба белгілері қызметін іске асыру тәртібін 

белгілейтін заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілер туралы; 
сынамалық таңбалар бедерлерінің үлгілерімен, олардың сипаттамасымен, 

атаулы есімдер тізілімдерімен алмасу; 
ақшаның жылыстауына қарсы күрес жөніндегі қаржылық шараларды әзірлеу 

тобы ұсынымдарын ескере отырып, ақшаны жылыстатуға және терроризмді 
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша ақпарат алмасу. 

Бұл нормалар толық есеп жүргізуге және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл жасауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ келісім елде өндірілетін алтынды сатып 
алуда қатысушы мемлекеттердің басым құқығын мойындайды.  

Құрметті депутаттар, жалпы алғанда, келісімге қол қою және оны қолдану 
Еуразиялық экономикалық одақ елдерімен бірлесіп, бағалы металдар және асыл тастар 
нарығында өзара сенім қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? 
Сөз депутат Нөкетаева Динар Жүсіпәліқызына беріледі. 
 
НӨКЕТАЕВА Д.Ж. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Менің сұрақтарым 

Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 
орынбасарына.  

Құрметті Аманияз Қасымұлы! Қаралып отырған келісім одақтың ішкі 
нарығында бағалы металдардың, асыл тастардың және олардан жасалған 
бұйымдардың еркін айналымы үшін жағдай жасайды. Келісім аясында Еуразиялық 
экономикалық одаққа мүше-мемлекеттердің уәкілетті органдары арасында бағалы 
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металдар, асыл тастар және олардан жасалған бұйымдардың қозғалысы туралы, оның 
ішінде олардың айналымы кезінде анықталған бұзушылықтар және осы саладағы 
заңнамалық актілер туралы ақпарат алмасу жоспарлануда. Мұндай ақпарат алмасулар 
сәйкестендіру кодтарымен таңбалауды енгізу және таңбалаудың ақпараттық жүйелерін 
интеграциялау кезінде мүмкін болады. 

Осыған орай менің сізге екі сұрағым бар.  
Бүгінгі күні келісім нормаларын іске асыру үшін Еуразиялық экономикалық 

одақтың қандай нормалық құжаттары әзірленіп жатыр? 
Зергерлік және басқа да бұйымдарды сынамалауға, талдауға және таңбалауға 

қойылатын бірыңғай талаптарды, сондай-ақ оларды өндіруге қойылатын талаптардың 
тізбесін белгілеу үшін қазақстандық тарап қандай нормалық құжаттарды болашақта 
қабылдауды жоспарлап отыр? Рақмет. 

 
ЕРЖАНОВ А.Қ. Сұрағыңызға рақмет.  
Расымен де өте өзекті мәселелер. Осы келісімді атқаруға осы жылғы 5 наурызда 

Еуразиялық экономикалық одақтың кеңесінде шешім қабылданды. Бұл бағалы 
металдан жасалған зергерлік және басқа да бұйымдарды талдау, таңбалау және сынау 
жөнінде қойылатын талаптарды осы кеңестің шешімімен қабылдап бекітті.  

Бұл талаптар одаққа мүше елдердің сынамалық инспекцияларының жұмыс 
жүргізу тәртібін белгілейді және оларға осы инспекцияны барлық Еуразиялық 
экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің осы келісімді іске асырып жатқанын 
тексеруге мүмкіндік береді.  

Одақ аумағында пайдаланылатын сынамалық таңбалар және міндетті 
элементтерді зергерлік және басқа да бұйымдарға енгізу параметрлерін осы шешіммен 
бекітті.  

Сынамалауға қойылатын жалпы талаптарды осы шешім белгілейді. Осы 
шешімді Еуразиялық экономикалық одақтың барлық елдеріне қолдану қабылданған, 
сондықтан Қазақстанның өзінің ерекше бөлек нормативтік құқықтық актілерін 
қабылдауын қажет етпейді. Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Басқа сұрақтар жоқ. 
Рақмет, Аманияз Қасымұлы, орныңызға отырыңыз. 
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Қаржы және бюджет комитетінің мүшесі 

Нұрғалиев Жеңіс Мирасұлына беріледі. 
 
НҰРҒАЛИЕВ Ж.М. Рақмет.  
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Соглашением, 

подписанным главами правительств государств – членов Евразийского 
экономического союза в Москве 22 ноября 2019 года, создаются условия для 
обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, формируются основы 
сотрудничества в этой сфере в рамках Евразийского экономического союза. 



СЕНАТ ОТЫРЫСЫ 2021 жылғы 1 сәуір 

Стенографиялық есеп 11 

Рассматриваемое соглашение определяет особенности осуществления операций 
с драгоценными металлами и драгоценными камнями по всей цепочке оборота в 
рамках Евразийского экономического союза с момента добычи до реализации готовой 
продукции.  

Положения соглашения регламентируют правоотношения по осуществлению 
операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями юридическими и 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, а также вопросы ответственности за их незаконный оборот. 

Реализация проекта соглашения будет способствовать эффективному развитию 
отечественного аффинажного производства по переработке собственного сырья 
внутри страны, созданию конкурентоспособных продуктов с высокой добавленной 
стоимостью, увеличению выпуска ювелирных изделий, обеспечению свободного 
обращения драгоценных металлов и драгоценных камней в рамках Евразийского 
экономического союза. 

Кроме того, предусмотренный в рамках соглашения обмен информацией 
позволит вести полный учет проводимых операций, а также противодействовать 
отмыванию денег и финансированию терроризма. 

Настоящее соглашение подлежит ратификации в соответствии с пунктом 
2 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О международных договорах Республики 
Казахстан». 

Законопроект был рассмотрен на заседаниях комитета. Замечаний и 
предложений по данному законопроекту от постоянных комитетов Сената не 
поступило. 

С учетом изложенного Комитет по финансам и бюджету рекомендует принять 
Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения об особенностях 
осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в 
рамках Евразийского экономического союза» в соответствии с пунктом 4 статьи 
61 Конституции Республики Казахстан. Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет, Жеңіс Мирасұлы. 
Талқылауға қатысатын депутаттар бар ма? 
  
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса, заң жобасы бойынша шешім қабылдайық. 
«Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде бағалы металдармен және асыл 

тастармен операцияларды жүзеге асыру ерекшеліктері 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. 
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Құрметті әріптестер! Бүгін қабылданған заңдар Тәуелсіз Мемлекеттер 
Достастығы және Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде мемлекетаралық 
ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға арналған. Олар азаматтарымыздың құқықтарын 
қорғауды күшейтуге, ТМД деңгейінде мемлекетаралық стандарттау жүйесін тиімді 
пайдалануға, сонымен қатар Еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдерде бағалы 
металдар мен қымбат тастар нарығын дамытуға мүмкіндіктер береді. Алдағы уақытта 
қабылданған заңдар ел мүддесіне қызмет етеді деп сенеміз. 

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

депутаттық сауалдарға көшейік. 
Сөз депутат Алдашев Сүйіндік Тасеменұлына беріледі. 
 
АЛДАШЕВ С.Т. Рақмет, құрметті Төраға.  
Біздің сауалымыз Үкімет басшысына жолданады. 
«Құрметті Асқар Ұзақбайұлы! Баршаға мәлім Каспий теңізі Еуразия 

құрлығының орталығында, мұхиттардан алыста, оқшау жатқан дүние жүзіндегі ең ірі 
тұйық су айдыны. Табиғаты қалыптасқан, экологиялық жағдайымен, флора мен 
фаунаның байлығымен ерекшеленетін аймақ. 

 Сонымен қатар бүгінгі таңда еліміз үшін Каспий теңізі мұнай-газ өндіру 
кешендерінің қалыптасқан, мұнай, мұнай өнімдерін, басқа да экономикалық маңызы 
бар жүктерді тасымалдау саласы бойынша әлеуметтік, экономикалық маңызы зор 
аймақ болып табылады. 

 2020 жылы Каспий теңізінің қазақстандық секторында 15 миллион тоннадан 
астам мұнай өндірілсе, Ақтау теңіз порты арқылы 2,2 миллион тонна мұнай 
тасымалданды. 

 Өткен жылдың қорытындысы бойынша Ақтау, Құрық теңіз порттарына 
1283 кеме кіру жүзеге асырылған, 2025 жылға дейін бұл көрсеткіш 2 есе ұлғаяды деген 
болжам бар. 

 Жыл сайын әлемдік мұхит акваториясында мұнай өнімдерімен, өрттермен және 
кемелердегі авариялық басқа да түрлерімен ластануына байланысты техногендік 
оқиғалар жиі тіркеледі. Каспий теңізінің ластануының негізгі қатері өндіру және 
тасымалдау кезінде мұнай және мұнай өнімдерінің төгілуі болып табылады. 
Сондықтан теңіз бетінің ластану аймағының ұлғаюына жол бермеу үшін мұнай 
дақтарын оқшаулау және жою үлкен ұйымдастырушылық, техникалық, технологиялық 
күш-жігерді қажет етеді.  

 Каспий теңізінің теңіз ортасын қорғау жөніндегі 2003 жылғы Тегеран 
конвенциясының шешіміне сәйкес Каспий маңы мемлекеттері Каспий теңізінің 
ластануын, оның ішінде кемелердің ластануын болдырмау, азайту және бақылау 
мақсатында барлық қажетті шараларды қабылдауға тиіс. Өкінішке қарай, бүгінгі таңда 
Қазақстан Республикасында белгіленген тәртіппен аттестатталған, арнайы 
техникамен, материалдармен жарақталған, білікті және тәжірибелі мамандардың, 
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құтқарушылардың жеткілікті саны бар бөлімше жоқ. Қазақстан Республикасы 
Төтенше жағдайлар министрлігінің жүйесіндегі қолда бар күштер мен құралдар, оның 
ішінде жедел құтқару жасақтары мұндай міндеттерді орындауға қабілетті емес. 
Төтенше жағдайлар министрлігі аумақтық бөлімшелерінің алдында тұрған 
функциялар мен міндеттер, олардың күнделікті практикалық қызметі теңіздегі 
төтенше жағдайды жоюдан түбегейлі алыс, ұқсас емес екенін атап өткен жөн. Басқаша 
айтқанда, судағы техногендік қауіпсіздікті бақылау бойынша әлемдік тәжірибеде 
қолданылатын әдістер құрлықтағы іс шаралардан түбегейлі ерекшеленеді. 

Айта кету керек, көршілес мемлекеттерде бұл мәселенің шешімі қажет деңгейде 
қойылған. Мысал ретінде Ресей Федерациясының теңіз және өзен Федералды 
агенттігінің құрамына кіретін теңіз құтқару қызметі, Әзірбайжан Республикасының 
Төтенше жағдайлар министрлігінің құрамына кіретін Каспий бассейндік авариялық 
құтқару қызметі, Түрікменстан Республикасының мемлекеттік жауапкершілік 
аумағында теңізде құтқару жұмыстарын жүргізу және мұнай мен мұнай өнімдерінің 
авариялық төгілуін жою міндеттерін атқаратын Түрікменстанның мемлекеттік теңіз 
және өзен көлігі қызметін атап өтуге болады.  

 Каспий теңізі жағалау аймағының қазақстандық бөлігінің ауқымды екенін 
назарға ала отырып, жоғарыдағы айтылғандардың негізінде, сондай-ақ теңізде болуы 
мүмкін ірі ауқымды төтенше жағдайлар негізінде залалды азайту бойынша барлық 
ықтимал алдын ала басқару шараларын қабылдау мақсатында Қазақстанның 
Маңғыстау облысындағы теңіз порттарының базасында Қазақстан Теңіз Жедел 
Құтқару Қызметін құру қажет деп санаймыз. Жоғары білікті мамандардан құрылған 
авариялық құтқару, тіркеп сүйреу және де басқа да заманауи техникалық құралдармен 
жабдықталған бұл қызмет еліміздің Каспий теңізін қауіпсіз игеру және пайдалану 
бағытында өзінің зор септігін тигізеді деп сенеміз. 

Осы сауалға қолданыстағы заңнама аясында жазбаша түрде жауап беруіңізді 
сұраймыз. 

Құрметпен, Экономикалық саясат, инновациялық даму және кәсіпкерлік 
комитетінің мүшелері және де депутаттар Дүйсембаев, Шелпеков».  

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Келесі сөз депутат Сафинов Қанатбек Бейсенбекұлына беріледі. 
 
САФИНОВ Қ.Б. Рақмет.  
Уважаемый Маулен Сагатханулы! Уважаемые депутаты! Мой депутатский 

запрос адресован Премьер-Министру Республики Казахстан, основные положения 
которого я хочу огласить. 

«В прошлом году мы приняли Административный процедурно-процессуальный 
кодекс, и с 1 июля вводится административное судопроизводство, предназначенное 
для рассмотрения споров между обществом и государственными органами. Совсем 
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недавно приняты поправки в конституционный закон о судах, направленный на 
организационное обеспечение административного судопроизводства, в Верховном 
Суде и областных судах будут созданы коллегии по административным делам, на 
местах создаются административные суды.  

С учетом все возрастающих вопросов общества по различным решениям 
государственных органов можно предположить о большом количестве обращений в 
суд. Одной из мер, направленных на уменьшение количества административных 
споров, является ограничение административно-властных полномочий путем передачи 
многих государственных функций, чему также в значительной мере посвящен этот 
кодекс. 

В Плане нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных 
реформ» Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева предусматривалась 
передача не свойственных государству функций в конкурентную среду и 
саморегулируемым организациям. 

На основании Плана нации в 2019 году были внесены необходимые изменения 
в законодательные акты, создана Комиссия по вопросам передачи функций, были 
утверждены соответствующие подзаконные акты, выполнены практические 
мероприятия совместно с НПП «Атамекен». 

Вместе с тем в последнее время наблюдаются тенденции в нормотворчестве, не 
в полной мере отвечающие данному направлению модернизации страны. В 
принимаемых нормативных актах делается акцент на передачу функций в 
конкурентную среду, то есть субъектам бизнеса, тогда как вопрос ставился более 
широко – о передаче государственных функций также саморегулируемым 
организациям и органам местного самоуправления, которые не относятся к 
предпринимателям. Изначально Первым Президентом – Елбасы предусматривалось 
наделение органов местного самоуправления дополнительными полномочиями в три 
этапа (2016-2017, 2018-2019 и начиная с 2020 года). 

Далее согласно Плану нации государство должно избавляться от ряда функций, 
не нужных, не свойственных государству, сокращать их, а не просто перекладывать их 
исполнение с одних государственных учреждений на другие организации, в том числе 
подведомственные. 

По состоянию на 2015 год Правительство насчитало порядка 4,5 тысячи 
функций центральных государственных органов. Сейчас этих функций гораздо 
больше, потому что нормотворчество идет по пути не сокращения, а увеличения числа 
функций государственных органов. Депутаты наблюдают тенденцию, когда во многих 
законах значительно расширяется компетенция государственных органов, в каждом 
законопроекте десятки новых полномочий центральных и местных исполнительных 
органов.  

Следует отметить и тенденцию увеличения числа организаций, созданных 
Правительством, на которые законами возлагаются разные полномочия, в том числе 
публично-правового характера.  
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На расширенном заседании Правительства 26 января 2021 года Президентом 
Республики Казахстан Токаевым был поставлен вопрос о так называемых операторах, 
было дано конкретное поручение провести анализ целесообразности продолжения 
деятельности подобных структур.  

Например, в одном только Кодексе «О недрах и недропользовании» 
предусмотрено шесть квазигосударственных операторов, причем в последнее время 
была предпринята попытка создания еще одного оператора по государственной 
экспертизе проектных документов. Этот законопроект был возвращен Сенатом с 
возражениями в Мажилис.  

В других случаях Правительство не создает новых операторов, а предлагает их 
просто переименовать в организации, созданные решением Правительства, и дать им 
дополнительные полномочия через закон. В ряде законопроектов такие ведомственные 
операторы получили дополнительные функции, которые можно было передать в 
конкурентную среду.  

На основании изложенного прошу Правительство предоставить информацию по 
следующим вопросам. 

1. Об итогах двухлетней работы Правительства по реализации норм закона по 
вопросам передачи государственных функций в конкурентную среду.  

2. Выполнены ли в установленные сроки запланированные Правительством 
ранее мероприятия по передаче функций по государственной экспертизе, аудиту 
органам местного самоуправления и в конкурентную среду? 

3. Имеются ли у Правительства конкретные сроки и этапы по передаче 
государственных функций в рамках реализации шага 97 Плана нации? 

4. Какие меры предпринимаются для недопущения роста числа 
государственных функций в новых законодательных и подзаконных нормативных 
правовых актах? 

5. Какие меры принимает Правительство для ограничения создания и 
ликвидации так называемых ведомственных операторов? Вырабатываются ли 
правовые критерии, позволяющие идентифицировать этих операторов? 

Ответ прошу предоставить в установленный срок в письменной форме. 
Депутат Сената Сафинов». Рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Дүйсембинов Сұлтан Мырзабекұлына беріледі. 
 
ДҮЙСЕМБИНОВ С.М. Рақмет. 
Біздің депутаттық сауалымыз Үкімет басшысының орынбасарлары Тоғжановқа 

және Склярға жолданады.  
«Бактериялық күйік мәселесі – депутаттармен көтеріліп, шешімін таппай келе 

жатқан мәселе. Бактериялық күйік жеміс дақылдарының ең қауіпті карантиндік 
ауруларының бірі және өзінің әлеуетті залалы бойынша аталмыш ауру қазақстандық 
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бау-бақша шаруашылығы үшін, оның ішінде ұлттық мақтанышымыз болып табылатын 
«алматылық апортқа» ерекше қауіп төндіруде.  

Статистика деректері бойынша Қазақстанда алма мен алмұрт ағаштары 
отырғызылған алқап көлемі 40 мың гектардан асады.  

Республика аумағында бактериялық күйік алғаш рет 2000 жылдардың басында 
тіркелді және оның таралу аймағы жылдан-жылға көбеюде. Соңғы жылдары осы 
ауруды жұқтырған бақтардың аумағы 50 есе өскен және де олар Қазақстанның 
оңтүстік және оңтүстік-шығысына қатысты болып отыр.  

 «Өсімдіктер карантині туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес 
бактериялық күйік инфекциясының ошақтарын анықтаған кезде 30 шақырым 
радиустағы ағаштар мен барлық өсімдіктерді тамырдан тазарту, өртеу бойынша 
карантиндік шараларды жүргізуге мәжбүр болады, ол өз ретінде миллиардтаған 
шығындармен қатар экологиялық зардаптарға әкеледі. Мәселен, 2017 – 2020 жылдар 
аралығында Алматы облысы аумағында аса қауіпті карантиндік ауру жеміс 
дақылдарының бактериялық күйігімен залалданған бақтар көлемі жыл сайын 1 мың 
гектарға дейінгі алқапты құрап отыр. Облыс бойынша жыл сайын 200 гектарға дейін 
бақта залалданған ағаштарды түбірімен қопару жұмыстары жүргізілуде.  

Мамандардың айтуынша, бактериялық күйікке қатысты тиісті шараларды 
жүргізбеу еліміздің барлық жеміс екпелерінің 50 пайыздан астамы мен алма 
бақтарының толықтай жоғалуына соқтыруы мүмкін.  

Бактериялық күйікпен күресудің экологиялық қауіпсіз таза және тиімді әдісі 
микроорганизмдерге негізделген биологиялық өнімдерді қолдану. Қазіргі уақытта 
бактериялық күйікке қарсы пайдалану үшін шаруашылықтарға ұсынылатын шетелдік 
препараттар өте қымбат және еліміздің климаттық жағдайларына бейімделмегендіктен 
нәтижелілігі де төмен болып отыр.  

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі 2024 жылға қарай 
отандық жеміспен өзін-өзі қамтамасыз ету үшін жыл сайын 2 мың гектарға жеміс 
бақтарын салуды жоспарлауда. Осы мақсаттар үшін жыл сайын жалпы сомасы 
25 миллиард теңгеге шамамен 7 миллион көшет басқа елдерден әкелінеді. Алайда 
бактериялық күйікке қатысты әрекетсіздік жағдайында жұмсалған қаражаттардың 
ысырап болатыны анық.  

Атап өтетін мәселе, отандық «Микробиология және вирусология» ғылыми-
өндірістік орталығы республиканың климаттық жағдайларына бейімделген жергілікті 
штамдардан алынған микроорганизмдер негізінде жеміс дақылдарын қорғау үшін 
биопрепараттар сериясын әзірледі. Алма ағаштарының сезімтал сорттарындағы осы 
препараттардың биологиялық тиімділігі 95 пайызға, ал төзімді сорттарда 90 пайызға 
жетіп отыр. Алайда қазіргі кезде биопрепараттарға өндірістік сынау жұмыстарын 
жүргізу және де оларды жеткілікті көлемде өндіру үшін мемлекет тарапынан қолдау 
көрсетуді қажет етеді. 

Жоғарыда айтылғандарға байланысты: 
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Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне жеміс дақылдарының 
бактериялық күйігіне қарсы ғылыми зерттеулерді және отандық биопрепараттарды кең 
ауқымды сынау бойынша бағдарламалық-мақсатты қаржыландыру; 

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігіне биопрепараттарды 
сериялық өндіру бойынша тиісті жұмыстарды ұйымдастыруды тапсыру орынды деп 
санаймыз. 

Депутаттық сауалға заңда көзделген мерзімде жазбаша түрде жауап беруді 
сұраймыз.  

Құрметпен, депутаттар Дүйсембинов, Бектаев, Жұмағазиев, Күрішбаев, Мусин, 
Нұралиев, Қылышбаев». 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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