
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Технологияның қарыштап дамыған заманында әлеуметтік 
желілер билік басындағы тұлғаларды халыққа жақындата 
түскені анық. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев халықпен  
байланыс құралын &зі қолданып қана қоймай, мемлекеттік 
қызмет шілерге халықпен жақын болуды тапсырып, заманауи 
коммуникация құралдарын кеңінен қолдануға кеңес берген-ді. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қасым-Жомарт Тоқаев Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің 
мүшелерімен бірқатар кездесу &ткізді, деп хабарлады 
Президенттің баспас&з қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Нұрсұлтан Назарбаев Ш.Айманов атындағы «Қазақфильм» 
акционерлік қоғамының президенті Ақан Сатаевты қабылдады, 
деп хабарлады Елбасының баспас&з қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

№38 (30017) 24 АҚПАН, С�РСЕНБІ 2021 ЖЫЛ 

E-mail: info@egemen.kzwww.egemen.kz TWITTER.COM/EGEMENKZFACEBOOK.COM/EGEMENKZ

EUR/KZT 504.03           USD/KZT 414.94          RUB/KZT 5.59          CNY/KZT 64.22ВАЛЮТАЛАРДЫҢ РЕСМИ (НАРЫҚТЫҚ) БАҒАМДАРЫ:

Меруерт БҮРКІТБАЙ,
«Egemen Qazaqstan»

Халықтың мәселесі 
күн тәртібінен түспейді

Əр өңірдегі түрлі деңгейдегі 
əкімдер мен басқарма басшыла-
ры əлеуметтік желілерге жаппай 

тіркелгені белгілі. Тіпті, тікелей 
эфирде халықпен тілдескендері 
де болды. Десе де, көбі əлі күнге 
дейін əлеуметтік желінің шектен 
тыс ашықтығынан жасқанатын 
секілді.

Осыдан екі жылға жуық уа-
қыт бұрын Қ.Тоқаев Twitter 

п а р а қ ш а с ы н д а  « E g e m e n 
Qazaqstan» га зе тінде жария лан ған 
«Темір жолды жағалап топ бала 
жүр» ма қа ласына назар ау дар ған-
ды. Президент «Сексеуіл кен тінде 
360 бала күн делік ті мектепке бару 
үшін 13 рельс ті ке сіп өтетінін 
оқыдым. Бұл – өте өзек ті мəселе. 
Оны шешу үшін Үкімет нақ ты 
шаралар қа былдауы қажет» деген 
қыс қаша жазба жариялады. Нəти-
же сінде, Қызылорда облы сының 
Сексеуіл кентінде басталған 300 
балаға арналған мектеп құрылысы 
аяқталып қалды. 

(Соңы 3-бетте)

Мемлекет басшысы Ұлттық 
қоғамдық сенім кеңесінің мү ше-
лері Рахым Ошақбаевпен жəне 
Қа нат Сахарияновпен кездесу 
өт кізді.

«Талап» қолданбалы зерттеу-
лер орталығының директоры 
Рахым Ошақбаев Президентке өзі 
басқарып отырған орталықтың 
жұ мысы туралы айтты, сон дай-ақ 

отандық аналитикалық ор та-
лықтарды дамыту жөніндегі ұсы-
ныстарын ортаға салды.

Бұдан бөлек, Мемлекет бас-
шысына жаһандық компаниялар-
мен арадағы ынтымақтастықтың 
негізінде инвестиция тарту жол-
дарын, сондай-ақ ақша-кредит 
сая сатын жетілдіруге бағытталған 
ұсыныстар таныстырылды.

Atameken Business телеар-
на сының бас директоры Қанат 
Сахарияновпен əңгімелесу бары-
сында қазақстандық бұқаралық 
ақпарат құралдарының бəсекеге 
қабілеттілігін нығайту, ақпа-
раттық саясат саласын реттейтін 
заңна маны дамыту мəселелері 
қарасты рылды. Қасым-Жомарт 
Тоқаев мемле кет тің отандық 
масс-медиаға қолдау көрсе те 
беретініне тоқталып, контент 
сапа сын арттыру жəне қазақтілді 
БАҚ-тың бə секеге қабілеттілігін 
күшейту қажет тігін айтты.

К е з д е с у д е  Н ұ р с ұ л т а н 
Назарбаев тəуелсіздік алғаннан 
бері мемлекет əрдайым өнер 
саласының дамуына ерекше мəн 
беріп келе жатқанын атап өтті.

– Сіздің киноиндустриядағы 

тəжірибеңіз мол, халықтың 
ықыласына бөлендіңіз. Фильм-
деріңізбен түрлі кинофестиваль-
дерге қатысып жүрсіз. «Анаға 
апарар жол», «Томирис» жəне 
басқа да туындыларыңызды 

көрермен жылы қабылдады. 
Қазір сізге үлкен жауапкершілік 
жүктеліп отыр. Алдағы жұмы-
сыңызға табыс тілеймін, – деді 
Елбасы.

Əңгіме барысында А.Сатаев 
Нұрсұлтан Назарбаевқа көркем 
фильмдер түсіру жоспарлары 
мен отандық киноның сапасын 
арттыру бойынша қабылданған 
шаралар туралы баяндады.

Ұлттық кеңес мүшелерін 
қабылдады

Кино өндірісі туралы 
баяндалды

Басты назарда – 
елдің мұң-мұқтажы

ТОЛҒАНДЫРАР ТАҚЫРЫП

Тұрғын үй құрылысы 
қарқынды, бірақ...

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Павлодар облысы әкімдігінің мәліметінше, қазір &ңірде жалға берілетін 
және несиелік тұрғын үй құрылысы жүргізілуде. Соңғы екі жылда тұрғын үй 
құрылысында 12 пайыз &сім тіркеліп, 2 280 пәтерлі 35 тұрғын үй салынған. 
Оның үштен бірі кезекте тұрған тұрғындарға берілді.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Фарида БЫҚАЙ,
«Egemen Qazaqstan»

Облыстық экономика жəне бюджетті 
жоспарлау басқармасының мəліметінше, 
тұрғын үй құрылысының жыл сайынғы 
өсу қарқыны орташа есеппен 20 
пайызға жеткен. Облыс орталығында 
«Сарыарқа» жəне «Достық» шағын ау-
дандарында бірнеше тұрғын үй кешені 
құрылысы жалғасын тауып, «Нұрлы 
жер» жəне «Жұмыспен қамтудың жол 
картасы» бағдарламалары бойынша да 
тұрғын үйлер салынып жатыр. «Нұрлы 
жер» бойынша «Сарыарқа» шағын ауда-
нында 16 үй жəне облысқа қарасты үш 
қалада 6 жалға берілетін үй салынбақ. 
Бұл пəтерлер «Тұрғынүйқұрылыс-
жинақбанк» жүйесі арқылы жəне 
«7-20-25», «5-10-20» бағдарламалары 
негізінде пайдалануға беріледі. Жалға 
берілетін пəтерлер мемлекеттік қордың 
есебінен баспана кезегінде тұрғандарға 
беріледі. Сонымен бірге «Павлодар» 
əлеуметтік корпорациясының қаржысы 
есебінен 216 пəтерлі екі үй салынып, 
оның 174-і «Отбасы банк» АҚ салым-
шыларына сатылып, 10 пəтер тұрғын 

үй кезегінде тұрған тұрғындарға берілді. 
Ал «Нұрлы жер» бағдарламасы бойын-
ша Павлодар, Екібастұз қалаларынан 
4 үй, «Жұмыспен қамтудың Жол кар-
тасы» бағдарламасы барысында 2020-
2021 жылдары облыстың аудандары 
мен қалаларында бірнеше тұрғын үй 
пайдалануға берілді. Былтыр тұрғын үй 
құрылысына 38,7 млрд теңге салынған. 

Үй құрылысы салушылардың 
қаржы ландыру көзі бойынша меншікті 
қаражат – 38 пайыз, бюджеттік қаражат 
61,9 па йызды құрады. Негізгі капиталға 
са лынған инвестициялардың жалпы 
кө ле мін дегі тұрғын үй құрылысына 
салынған қара жаттың үлесі 8 пайыз-
ды құраған. Жеке құрылыс салушылар 
242,1 мың шаршы метрді пайдалануға 
берген. Қол данысқа енгізілген тұрғын 
үйлер көле мі бойынша Павлодар қаласы 
57,3 па йыздық ең жоғары үлес салмағын 
алады. Тұрғын үйдің мемлекеттік бағ-
дар ламасы шеңберінде жалпы алаңы 
123,7 мың шаршы метрлік 1601 пəтер, 
34 ипотекалық жəне жалға берілетін 
ком муналдық тұрғын үй тапсырылды.

(Соңы 9-бетте)

1-бап. Қазақстан Республикасының мына заң-
на малық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар 
енгі зілсін:

1. 2003 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Респуб-
ли касының Су кодексіне (Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., №17, 141-құжат; 
2004 ж., №23, 142-құжат; 2006 ж., №1, 5-құжат; №3, 
22-құжат; №15, 95-құжат; 2007 ж., №1, 4-құжат; №2, 
18-құжат; №19, 147-құжат; №24, 180-құжат; 2008 ж., 
№6-7, 27-құжат; №23, 114-құжат; №24, 129-құжат; 2009 
ж., №2-3, 15-құжат; №15-16, 76-құжат; №18, 84-құжат; 
2010 ж., №1-2, 5-құжат; №5, 23-құжат; №24, 146-құжат; 
2011 ж., №1, 2, 7-құжаттар; №5, 43-құжат; №6, 50-құжат; 
№11, 102-құжат; №16, 129-құжат; 2012 ж., №3, 27-құжат; 

№14, 92-құжат; №15, 97-құжат; №21-22, 124-құжат; 
2013 ж., №9, 51-құжат; №14, 72, 75-құжаттар; №15, 
79, 82-құжаттар; №16, 83-құжат; 2014 ж., №1, 4-құжат; 
№2, 10-құжат; №7, 37-құжат; №10, 52-құжат; №19-
I, 19-II, 96-құжат; №21, 122-құжат; №23, 143-құжат; 
2015 ж., №11, 57-құжат; №19-II, 103-құжат; №20-IV, 
113-құжат; 2016 ж., №6, 45-құжат; №7-II, 56-құжат; 
№8-II, 72-құжат; 2017 ж., №3, 6-құжат; №12, 34-құжат; 
№14, 51, 54-құжаттар; №23-V, 113-құжат; 2018 ж., №10, 
32-құжат; №19, 62-құжат; №24, 93-құжат; 2019 ж., №8, 
45-құжат; №19-20, 86-құжат; №21-22, 91-құжат; 2020 
ж., №13, 67-құжат; 

(Жалғасы 10-бетте)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
Каспий теңізінде қызметті жүзеге асыруға байланысты мәселелер 

бойынша &згерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Көне жазу – жоғары 
өркениет көрсеткіші

Ғалымжан ЕЛШІБАЙ,
«Egemen Qazaqstan»

Жалпы, ел тарихын тереңнен та-
ныта түсетін жəдігерлер, əсіресе, ел 
тəуелсіздігі жылдары көптеп табылу-
да. Оған қазба жұмыстарына қолдау 
көрсететін бағдарламалар мен тың 
бастамалардың септігі тигені анық. 
Елбасы Н.Назарбаев «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» бағдарламалық 
мақаласында туған жердің əрбір сайы 
мен қырқасы, тауы мен өзені тарихтан 
сыр шертетінін, əрбір жер атауының 
төркіні туралы талай-талай аңыздар мен 
əңгімелер барын айтқан болатын. «Əрбір 
өлкенің халқына суықта пана, ыстықта 
сая болған, есімдері ел есінде сақталған 
біртуар перзенттері бар. Осының бəрін 
жас ұрпақ біліп өсуге тиіс», деді Елбасы. 
Игі бастама шеңберінде атқарылған 
ауқымды жұмыстар жалғасын та-
уып келеді. Бұл орайда Мемлекет 

бас шысы Қасым-Жомарт Тоқаев руха-
ни жаңғыру құндылықтары басты ру-
хани бағдарымыз болып қала беретінін 

айтты. «Тарихқа құрметпен қарау, Отан-
ға адал болу, ғылым мен білімге деген 
ұмтылыс – мұның барлығы біздің хал-
қы мыздың бойындағы асыл қасиеттер, 
– деді Президент. – Бұл қасиеттер халқы-
мыздың бірлігін жəне ұлтымыздың 
жасампаздығын нығайтады, бəсекеге 
қабілетті ел болуға жол ашады. Қазақ-
станды болашаққа бастайтын – жас-
тар. Сондықтан бұл бағдарламаны жас 
ұр пақты тəрбиелеуге бағыттауымыз 
қажет». Жас ұрпақ сөзіміздің басында 
айтқан құнды жəдігердің тарихы мен 
мəн-маңызына қызығушылық таныта-
ры анық. 

(Соңы 5-бетте)

Тракторшының 
апасы

14-бет

Жайылым 
мәселелері 
алаңдатады

7-бет

Жемқорлықты 
адалдық қана 
ауыздықтайды

12-бет

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Түркістан облысының Ордабасы ауданында орналасқан 
Күлт&бе қалашығында археологиялық зерттеу жұмыстары 
барысында әлемдік деңгейдегі жаңалық әкелген к&не 
жазу табылды. Қазба жұмыстарын тарих ғылымдарының 
докторы, профессор А.Подушкиннің жетекшілігімен 
Орталық музейдің археологиялық экспедициясы жүргізген. 
А.Подушкиннің айтуынша, табылған олжа біздің 
заманымыздың I-V ғасырларымен мерзімделеді. Алдыңғы 
жылдары бұл ескерткіште к&не жазулар табылған болатын, 
бірақ олар фрагмент түрінде сақтаған еді. Жаңа олжаның 

бір ерекшелігі – бұл жолы күйдірілген кірпіш бетінде тұтас мәтін табылды. 
Кірпіш бетінде к&не жазу 7 жолға б&лінген 218 белгіден тұрады.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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(Жалғасы. Басы 1-бетте)

2021 жылғы 5 қаңтарда «Егемен Қазақстан» 
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде жария-
лан ған «Қазақстан Республикасының кейбір заң-
на малық актілеріне экономикалық өсуді қалпына 
келтіру мəселелері бойынша өзгерістер мен то лық-
ты рулар енгізу туралы» 2021 жылғы 2 қаңтардағы 
Қазақстан Республикасының Заңы; 2021 жылғы 5 
қаңтарда «Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская 
правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Рес-
публикасының кейбір заңнамалық актілеріне эко-
логия мəселелері бойынша өзгерістер мен то лық-
ты рулар енгізу туралы» 2021 жылғы 2 қаңтардағы 
Қазақстан Республикасының Заңы; 2021 жылғы 26 
қаңтарда «Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская 
правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Рес пуб-
ликасының Су кодексіне жергілікті өкілді, ор та лық 
жəне жергілікті атқарушы органдар арасында ауыз-
сумен жабдықтауды субсидиялау жөніндегі өкі лет-
тіктердің аражігін ажырату мəселелері бойынша өзге-
ріс тер мен толықтырулар енгізу туралы» 2021 жылғы 
25 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы):

37-баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 7-6) тар мақ-
ша сындағы «аумақтық суларда (теңізде)» деген сөздер 
«аумақтық суларда» деген сөздермен ауыстырылсын.

2. 2017 жылғы 27 желтоқсандағы «Жер қойнауы 
жəне жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан 
Республикасының Кодексіне (Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Жаршысы, 2017 ж., №23-IV, 
112-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат; №19, 62-құжат; 
2019 ж., №7, 37-құжат; №23, 103-құжат; №24-II, 
124-құжат; 2020 ж., № 12, 61-құжат; №13, 67-құжат; 
2021 жылғы 5 қаңтарда «Егемен Қазақстан» жəне 
«Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне экология мəселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» 2021 жылғы 2 
қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы; 
2021 жылғы 6 қаңтарда «Егемен Қазақстан» жəне 
«Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне кедендік реттеу жəне кəсіпкерлік қызмет 
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» 2021 жылғы 5 қаңтардағы Қазақстан 
Рес публикасының Заңы):

1) 154-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда 
жазылсын:

«5. Теңізде көмірсутектерді барлауды жəне (неме-
се) өндіруді жүргізетін жер қойнауын пайдаланушы-
лар теңізде қоршаған ортаны қорғау жөніндегі ең озық 
практиканы басшылыққа алуға, кеме қатынасына, 
кəсіпшілікке, су биологиялық ресурстарын пайдалану 
мен қорғауға жəне əдетте теңіздің нақты учаскесінде 
жүзеге асырылатын өзге де құқыққа сыйымды қыз  -
метке кедергі жасамауға жəне зиян келтірмеуге 
міндетті.»;

2) 157-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда 
жазылсын:

«2. Теңіз объектілерінің айналасында осындай 
теңіз объектілерінің сыртқы шетінің əрбір нүктесінен 
өлшенетін бес жүз метр қашықтыққа созылатын 
қауіпсіздік аймақтары белгіленеді. Теңіз объектілері, 
сондай-ақ оларды қоршайтын қауіпсіздік аймақтары 
халықаралық кеме қатынасы мен балық аулау үшін 
маңызды мəні бар теңіз жолдарында кедергі болмай-
тын орындарда орналастырылады.».

3. «Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы» 1999 
жылғы 13 шілдедегі Қазақстан Республикасының 
Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң 
Жаршысы, 1999 ж., №19, 649-құжат; 2002 ж., №4, 
32-құжат; 2004 ж., №23, 142-құжат; 2009 ж., №15-16, 
71-құжат; №19, 88-құжат; 2010 ж., № 7, 32-құжат; 2011 
ж., №11, 102-құжат; 2012 ж., №4, 32-құжат; 2013 ж., 
№1, 2-құжат; №16, 83-құжат; 2014 ж., №7, 37-құжат; 
№11, 61-құжат; №16, 90-құжат; №19-І, 19-ІІ, 96-құжат; 
№21, 118, 122-құжаттар; 2015 ж., №1, 2-құжат; №16, 
79-құжат; №22-І, 140-құжат; 2016 ж., № 23, 118-құжат; 
№ 24, 126-құжат; 2017 ж., №16, 56-құжат; №23-ІІІ, 
111-құжат; 2018 ж., №16, 56-құжат; 2020 ж., №9, 
33-құжат; №10, 38-құжат; №21-22, 91-құжат):

1) 4-баптың 2-тармағында:
5) тармақшадағы «республикалық, облыстық, 

республикалық маңызы бар қаланың, астананың, 
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жəне 
теңіздік терроризмге қарсы күрес жөніндегі» деген 
сөздер «терроризмге қарсы күрес жөніндегі рес-
пуб ликалық, облыстық, республикалық маңызы бар 
қаланың, астананың, ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) жəне теңіздік» деген сөздермен ауыс-
тырылсын;

6) тармақшадағы «ішкі суларында, аумақтық 
теңізінде» деген сөздер «ішкі жəне аумақтық сула-
рында, балық аулау аймағында» деген сөздермен 
ауыс  тырылсын;

2) 14-1-баптың 1-тармағының 2) тармақшасындағы 
«ішкі суларында жəне аумақтық теңізінде, Қазақстан 
Республикасының» деген сөздер «ішкі жəне аумақтық 
суларында, балық аулау аймағында,» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

3) 14-3-бапта:
тақырыптағы «ішкі суларында, аумақтық теңі-

зін де» деген сөздер «ішкі жəне аумақтық суларында, 
балық аулау аймағында» деген сөздермен ауысты-
рылсын;

1-тармақтағы «ішкі суларында, аумақтық теңі-
зін де, континенттік қайраңында терроризм акті-
сінің қатерін жою мақсатында жəне теңізде жүзу 
қа уіп сіздігін қамтамасыз ету кезінде қару мен жа-
уын герлік техниканы» деген сөздер «ішкі жəне 
аумақ тық суларында, балық аулау аймағында, кон-
тинент тік қайраңында терроризм актісінің қа те рін 
жою мақсатында жəне теңізде жүзу қауіп сіз ді гін 
қамтамасыз ету кезінде қаруды, жауынгерлік тех-
никаны жəне арнайы құралдарды» деген сөздермен 
ауыстырылсын.

4. «Сауда мақсатында теңізде жүзу туралы» 2002 
жылғы 17 қаңтардағы Қазақстан Республикасының 
Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің 
Жаршысы, 2002 ж., №2, 16-құжат; 2004 ж., №20, 
116-құжат; №23, 142-құжат; 2005 ж., №11, 36-құжат; 
2006 ж., №3, 22-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 9, 
67-құжат; №18, 143-құжат; 2009 ж., №24, 134-құжат; 
2010 ж., №5, 23-құжат; №24, 146-құжат; 2011 ж., 
№1, 2, 3-құжаттар; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат; 
№12, 111-құжат; 2012 ж., №8, 64-құжат; №14, 95, 
96-құжаттар; №15, 97-құжат; 2013 ж., №2, 10-құжат; 
№14, 72, 75-құжаттар; № 16, 83-құжат; 2014 ж., №1, 
4-құжат; №7, 37-құжат; №10, 52-құжат; №19-І, 19-ІІ, 
96-құжат; №21, 122-құжат; 2015 ж., №2, 3-құжат; №8, 
45-құжат; №19-І, 100-құжат; 2016 ж., №7-ІІ, 55-құжат; 
№24, 124-құжат; 2017 ж., №4, 7-құжат; №9, 17-құжат; 
№11, 29-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат; №19, 

62-құжат; 2019 ж., №8, 45-құжат; №21-22, 90-құжат; 
2020 ж., №9, 33-құжат; №21-22, 91-құжат; 2021 жылғы 
27 қаңтарда «Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская 
правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Рес пуб-
ли касының кейбір заңнамалық актілеріне жылжы-
майтын мүлікке құқықтарды жəне заңды тұлғаларды 
мемлекеттік тіркеу мəселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» 2021 жылғы 26 
қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы):

1) 8-5-баптың 1-тармағындағы «ішкі теңіз сула-
рында жəне аумақтық теңізде» деген сөздер «ішкі жəне 
аумақтық суларда» деген сөздермен ауыстырылсын;

2) 243-баптың 1-тармағындағы «Iшкi теңiз сула-
рында немесе аумақтық теңiзде» деген сөздер «Ішкі 
немесе аумақтық суларда» деген сөздермен ауысты-
рылсын;

3) 245-баптың 1-тармағындағы «ішкі теңіз сула-
рында жəне аумақтық теңізде» деген сөздер «ішкі жəне 
аумақтық суларда» деген сөздермен ауыстырылсын;

4) 247-бапта:
1) тармақшадағы «аумақтық теңізде» деген сөздер 

«аумақтық суларда» деген сөздермен ауыстырылсын;
2) тармақшадағы «аумақтық теңізде» деген сөздер 

«аумақтық суларда» деген сөздермен ауыстырылсын.
5. «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту 

жəне пайдалану туралы» 2004 жылғы 9 шілдедегі 
Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., 
№18, 107-құжат; 2006 ж., №3, 22-құжат; 2007 ж., 
№1, 4-құжат; 2008 ж., №23, 114-құжат; 2009 ж., №18, 
84-құжат; 2010 ж., №1-2, 5-құжат; №5, 23-құжат; 
2011 ж., №1, 2, 7-құжаттар; №11, 102-құжат; №12, 
111-құжат; №21, 161-құжат; 2012 ж., №3, 27-құжат; 
№15, 97-құжат; 2013 ж., №9, 51-құжат; №12, 
57-құжат; №14, 75-құжат; 2014 ж., №10, 52-құжат; 
№19-І, 19-ІІ, 96-құжат; №23, 143-құжат; 2015 ж., 
№20-ІV, 113-құжат; 2016 ж., №6, 45-құжат; 2017 
ж., №12, 34-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат; 2019 
ж., №7, 37-құжат; №19-20, 86-құжат; 2021 жылғы 5 
қаңтарда «Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская 
правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
экономикалық өсуді қалпына келтіру мəселелері бо-
йынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
2021 жылғы 2 қаңтардағы Қазақстан Республикасының 
Заңы; 2021 жылғы 5 қаңтарда «Егемен Қазақстан» жəне 
«Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне экология мəселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» 2021 жылғы 2 
қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы):

1) 1-бапта:
24) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«24) балық ресурстары жəне басқа да су жануарла-

ры – сулы ортада мекендейтін барлық жануардың жал-
пы жиынтығы, оның ішінде өсімдіктерді қоспағанда, 
су биологиялық ресурстары;»;

мынадай мазмұндағы 32-1) жəне 58-1) тармақ ша-
лар мен толықтырылсын:

«32-1) бірлескен су биологиялық ресурстары – 
басқаруды Каспий теңізінің жағалауында орна лас қан 
мемлекеттер бірлесіп жүзеге асыратын су био ло гия-
лық ресурстары;»;

«58-1) заңсыз, хабарлаусыз жəне реттеусіз кəсіп-
ші лік – жеке жəне заңды тұлғалардың су биологиялық 
ресурстарын олардың табиғи мекендеу ортасынан 
алу жөніндегі құқыққа сыйымсыз жəне (немесе) рег-
ламент телмеген қызметі;»;

60-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«60-1) кəсіпшілік – мақсаты су биологиялық ре-

сурстарын олардың табиғи мекендеу ортасынан алу 
болып табылатын, жеке жəне заңды тұлғалардың 
қызметі;»;

мынадай мазмұндағы 60-2), 63-2) жəне 67-1) 
тармақ шалармен толықтырылсын:

«60-2) кəсіпшілік күш-жігер – балық ресурста-
рын жəне басқа да су жануарларын аулауға тікелей 
бағытталған өндірістік операциялардың, оның ішінде 
кəсіпшілік балық аулауды жүргізу үшін бекітіліп 
берілген балық шаруашылығы су айдындарында 
жəне (немесе) учаскелерінде аулау құралдары мен 
техникалық құралдарының, жүзу құралдарының, 
балықшылардың жол берілетін санын қамтитын 
көлемі;»;

«63-2) Қазақстан Республикасының балық ау-
лау аймағы (бұдан əрі – балық аулау аймағы) – ха-
лық аралық құқықтың қағидаттары мен нормалары 
ескеріле отырып, Мемлекеттік шекарадан (аумақтық 
сулардың сыртқы шегінен) бастап өлшенетін, ені он 
теңіз милі болатын, шегінде Қазақстан Республикасы 
су биологиялық ресурстары кəсіпшілігіне айрықша 
құқыққа ие болатын теңіз белдеуі;»;

«67-1) ортақ су кеңістігі – балық аулау аймақ та-
рының сыртқы шегінен тыс орналасқан жəне Каспий 
теңізінің жағалауында орналасқан мемлекеттердің 
пайдалануындағы Каспий теңізі акваториясының бір 
бөлігі;»;

71-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«71-1) су биологиялық ресурстары – аумақтық 

суларда, балық аулау аймағында жəне ортақ су ке-
ңіс тігінде мекендейтін балықтар, моллюскалар, шаян 
тəріз ділер, сүтқоректілер жəне су жануарлары мен 
өсімдіктерінің басқа да түрлері;»;

мынадай мазмұндағы 71-2) тармақшамен толық-
тырылсын:

«71-2) сумен қамтамасыз ету циклі тұйықталған 
балық өсіру шаруашылығы – сумен қамтамасыз етудің 
тұйықталған циклі технологиясы қолданыла отырып, 
балықтар мен басқа да су жануарларын қолдан өсіруге 
байланысты шаруашылық қызмет түрі;»;

2) 9-баптың 1-тармағының бірінші бөлігі мынадай 
мазмұндағы 77-15) тармақшамен толықтырылсын:

«77-15) балық аулау аймағында жəне ортақ су ке-
ңіс тігінде су биологиялық ресурстарын аулау мақ-
са тында жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсат 
береді;»;

3) 14-баптың 1-тармағы 5) тармақшасындағы 
«шек теу белгіленеді.» деген сөздер «шектеу;» деген 
сөз бен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 6) тармақ-
шамен толықтырылсын:

«6) заңсыз, хабарлаусыз, реттеусіз кəсіпшілікке, 
сондай-ақ су биологиялық ресурстарынан дайындалған 
өнімнің заңсыз айналымына қарсы күрес бойынша ша-
ралар белгіленеді.»;

4) 34-баптың 2-тармағында:
бірінші жəне бесінші бөліктер мынадай редакция-

да жазылсын:
«2. Кəсіпшілік балық аулау – балық ресурста-

рын жəне басқа да су жануарларын бір мезгілде көп 
мөлшерде аулауға мүмкіндік беретін аулау құрал-
дарымен балық ресурстарын жəне басқа да су жану-
арларын олардың табиғи мекендеу ортасынан алуды 
қамтамасыз ететін кешенді процесс.»;

«Теңізде аулау – балық ресурстарын жəне басқа да 
су жануарларын бекітіліп берілген учаскелер шегінен 
тыс су айдындарының (теңіздердің, көлдердің) ашық 
бөлігінде, сондай-ақ балық аулау аймағында жəне 
ортақ су кеңістігінде жүзеге асырылатын аулау.»;

мынадай мазмұндағы жетінші бөлікпен толық-
ты рылсын:

«Бірлескен су биологиялық ресурстарының кəсіп-
шілігі аумақтық суларда, балық аулау аймағында жəне 
ор тақ су кеңістігінде жүзеге асырылады.»;

5) 55-баптың 3-тармағы 2) тармақшасындағы «жі-
беруге міндетті.» деген сөздер «жіберуге;» деген сөз-
бен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 5) тармақ-
ша мен толықтырылсын:

«5) заңсыз, хабарлаусыз, реттеусіз кəсіпшілікке, 
сондай-ақ су биологиялық ресурстарынан дайындалған 
өнімнің заңсыз айналымына қарсы күрес бойынша ша-
ралар қабылдауға міндетті.».

6. «Қазақстан Республикасының халықаралық 
шарттары туралы» 2005 жылғы 30 мамырдағы 
Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2005 ж., 
№10, 35-құжат; 2007 ж., №4, 34-құжат; 2010 ж., 
№17-18, 109-құжат; 2011 ж., №7, 54-құжат; 2014 ж., 
№2, 13-құжат; №23, 138-құжат; 2015 ж., №20-IV, 
113-құжат; 2019 ж., №2, 6-құжат): 

11-баптың 3) тармақшасы мынадай редакцияда 
жазылсын:

«3) Қазақстан Республикасы Мемлекеттік шекара-
сы ның өтуi туралы, сондай-ақ Қазақстан Респуб-
ликасының балық аулау аймағын жəне континенттік 
қайраңын межелеп бөлу туралы халықаралық шарт-
тарды қоса алғанда, Қазақстан Республикасының 
бас қа мемлекеттермен аумақтық межелеп бөлінуі 
туралы;».

7. «Сыртқы барлау туралы» 2010 жылғы 22 
мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына 
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 
2010 ж., №10, 46-құжат; 2011 ж., №1, 3-құжат; 2012 ж., 
№4, 32-құжат; № 5, 41-құжат; № 8, 63-құжат; 2013 ж., 
№2, 10-құжат; 2014 ж., №7, 33-құжат; № 14, 84-құжат; 
№21, 118-құжат; 2015 ж., №22-V, 156-құжат; 2016 
ж., №24, 126-құжат; 2017 ж., №16, 56-құжат; 2018 
ж., №14, 42-құжат; 2019 ж., №5-6, 27-құжат; №24-I, 
119-құжат; 2020 ж., №21-22, 91-құжат):

6-баптың 1) тармақшасының алтыншы абзацын-
да ғы «аумақтық сулары (теңіздері)» деген сөздер 
«аумақтық сулары» деген сөздермен ауыстырылсын.

8. «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
шекарасы туралы» 2013 жылғы 16 қаңтардағы 
Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2013 ж., 
№2, 9-құжат; №15, 81-құжат; 2014 ж., №7, 37-құжат; 
№21, 122, 123-құжаттар; №22, 131-құжат; 2015 ж., 
№1, 2-құжат; №20-IV, 113-құжат; 2016 ж., №8-II, 
71-құжат; №24, 131-құжат; 2017 ж., №9, 17-құжат; 
№11, 29-құжат; №16, 56-құжат; №23-III, 111-құжат; 
№23-V, 113-құжат; 2019 ж., №7, 39-құжат; №8, 
45-құжат; 2020 ж., №10, 39-құжат; №16, 77-құжат; 
№21-22, 91-құжат):

1) 2-бапта: 
4) жəне 5) тармақшалар мынадай редакцияда жа-

зылсын:
«4) Каспий теңізіндегі Қазақстан Республикасы 

аумақтық суларының енін есептеуге арналған бас-
тап қы сызықтар (бұдан əрі – бастапқы сызықтар) – 
Қазақстан Республикасының құрлықтық бөлігінде 
жəне оның аралдарында орналасқан, орташа көп-
жыл дық деңгейлі (Кронштадт футштогының нө-
ліне қатысты биіктіктердің Балтық жүйесінің минус 
28,0 метр белгісінде) сызықтар, сондай-ақ Қазақ-
стан Республикасына тиесілі шығанақтардағы, бух-
талардағы, құйылыстар мен жайылмалардағы Қа-
зақстан Республикасы ішкі суларының шектерін 
шектейтін түзу сызықтар;

5) Қазақстан Республикасының аумақтық сулары 
(бұдан əрі – аумақтық сулар) – халықаралық құқық 
нормаларына жəне Қазақстан Республикасының 
заңдарына сəйкес бастапқы сызықтардан бастап 
өлшенетін, ені он бес теңіз милі болатын, Қазақстан 
Республикасының егемендігі қолданылатын жəне 
сыртқы шегі Мемлекеттік шекара болып табылатын 
теңіз белдеуі;»;

мынадай мазмұндағы 5-1) тармақшамен толық-
ты рылсын:

«5-1) Қазақстан Республикасының балық аулау 
аймағы (бұдан əрі – балық аулау аймағы) – халық-
аралық құқықтың қағидаттары мен нормалары еске рі-
ле отырып, Мемлекеттік шекарадан (аумақтық су лар-
дың сыртқы шегінен) бастап өлшенетін, ені он теңіз 
милі болатын, шегінде Қазақстан Республикасы су 
биологиялық ресурстарының кəсіпшілігіне ай рық ша 
құқыққа ие болатын теңіз белдеуі;»;

6) жəне 7) тармақшалар мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«6) Қазақстан Республикасының континенттік 
қайраңы (бұдан əрі – континенттік қайраң) – Қазақстан 
Республикасының жер қойнауын пайдалануға жəне су 
түбі мен жер қойнауының ресурстарын иге  руге бай-
ланысты басқа да құқыққа сыйымды шар уа  шылық-
экономикалық қызметке егеменді құ қық  та рын іске 
асыру мақсатында Қазақстан Рес пуб ли касы ра ти-
фи кациялаған халықаралық шарттар да бел гі ленген, 
Каспий теңізінің түбі мен жер қой на уының учаскесі 
(Каспий теңізінің қазақстандық сек торы);

7)  Қазақстан Республикасының шекаралық кеңістігі 
(бұдан əрі – шекаралық кеңістік) – Мемлекеттік ше-
кара жəне Қазақстан Республикасының ішкі сулары 
жəне аумақтық сулары бар шекаралық аймақтың 
сыртқы шектеріне дейін оған шектесіп жатқан 
Қазақстан Республикасының аумағы, Мемлекеттік 
шекара арқылы өткізу пункттерінің жəне Мемлекеттік 
шекара арқылы өткізу жүзеге асырылатын өзге де 
орындардың аумақтары, өз шегінде уəкілетті орган-
дар шекаралық қызметті жүзеге асыратын балық ау-
лау аймағы, континенттік қайраң, сондай-ақ олардың 
үстіндегі əуе кеңістігі;»;

9) тармақшаның екінші абзацындағы «Каспий 
теңізіндегі негізге алынатын» деген сөздер «бастапқы» 
деген сөзбен ауыстырылсын;

2) 6-баптың 2-тармағында: 
4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«4) ішкі жəне аумақтық сулар режимі;»;
мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықты-

рылсын:
«4-1) балық аулау аймағы режимі;»;
3) 7-баптың 2-тармағындағы «аумақтық суларда 

(теңізде) жəне ішкі суларда» деген сөздер «ішкі жəне 
аумақтық суларда» деген сөздермен ауыстырылсын;

4) 9-баптың 3-тармағының 2) тармақшасындағы 
«аумақтық суларының (теңізінің)» деген сөздер 
«аумақтық сулардың» деген сөздермен ауыстырыл-
сын;

5) 14-баптың 2-тармағындағы «Каспий теңізіндегі 
аумақтық сулардың (теңіздің)» деген сөздер «аумақтық 
сулардың» деген сөздермен ауыстырылсын;

6) 15-бапта:
2-тармақтағы «аумақтық суларда (теңізде)» деген 

сөздер «аумақтық суларда» деген сөздермен ауысты-
рылсын;

4-тармақтың бірінші бөлігінде:
бірінші абзацтағы «аумақтық суларда (теңізде) 

жəне ішкі суларда» деген сөздер «ішкі жəне аумақтық 
суларда» деген сөздермен ауыстырылсын;

3) тармақшадағы «аумақтық суларға (теңізге) 
немесе ішкі суларға» деген сөздер «ішкі немесе 
аумақтық суларға» деген сөздермен ауыстырылсын;

6-тармақтағы «аумақтық суларға (теңізге) жəне 
ішкі суларға» деген сөздер «ішкі жəне аумақтық 
суларға» деген сөздермен ауыстырылсын;

7) 16-бапта:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Ішкі жəне аумақтық суларда, балық ау-

лау аймағында жəне континенттік қайраң үстінде 
кəсіпшілікті кəсіпшілік өнімдерін шетелдік кемелер-
ге, сондай-ақ мақсаты Қазақстан Республикасының 
аума ғында балық өнімдерін жəне өзге де өнімдерді 
өткізу немесе өндіру үшін кəсіпшілік өнімдерін жет-
кізу болып табылатын кəсіпшілік қызметті жүр гізген 
жағдайда, өздеріне қатысты шекаралық ба  қ ылау 
жүзеге асырылған қазақстандық кемелерге ауыс-
тырып тиемей жүзеге асыратын қазақстандық ке-
мелер кеменің тұрған жері туралы ақпаратты үнемі 
ав томатты түрде беруді қамтамасыз ететін тех ни-
ка лық бақылау құралдары болған кезде Қазақстан 
Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті Ше-
кара қызметінің рұқсаты негізінде шека ралық, ке ден-
дік бақылаудан жəне бақылаудың өзге де түр ле рінен 
өтпестен, Мемлекеттік шекараны бірнеше рет кесіп 
өте алады.»;

2-тармақтың 1) тармақшасындағы «аумақтық су-
ларына (теңізге), ішкі суларына» деген сөздер «ішкі 
жəне аумақтық суларына» деген сөздермен ауысты-
рылсын;

8) 30-баптың 3) тармақшасындағы «аумақтық 
суларға (теңізге) немесе ішкі суларға» деген сөздер 
«ішкі немесе аумақтық суларға» деген сөздермен 
ауыс   тырылсын;

9) 6-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда 
жазылсын:

«6-тарау. Ішкі жəне аумақтық сулар режимі»;
10) 44-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«44-бап. Ішкі жəне аумақтық сулар режимі»;
1-тармақта:
бірінші абзацтағы «Аумақтық сулар (теңіз) жəне 

ішкі сулар», «аумақтық сулар (теңіз) жəне ішкі сулар» 
деген сөздер тиісінше «Ішкі жəне аумақтық сулар», 
«ішкі жəне аумақтық сулар» деген сөздермен ауыс  -
тырылсын;

екінші абзацтағы «аумақтық суларда (теңізде) 
жəне ішкі суларда» деген сөздер «ішкі жəне аумақтық 
суларда» деген сөздермен ауыстырылсын;

үшінші абзацтағы «аумақтық суларда (теңізде) 
жəне ішкі суларда» деген сөздер «ішкі жəне аумақтық 
суларда» деген сөздермен ауыстырылсын;

төртінші абзацтағы «аумақтық суларда (теңізде) 
жəне ішкі суларда» деген сөздер «ішкі жəне аумақтық 
суларда» деген сөздермен ауыстырылсын;

2-тармақтағы «Аумақтық сулар (теңіз) жəне ішкі 
сулар» деген сөздер «Ішкі жəне аумақтық сулар» де-
ген сөздермен ауыстырылсын;

3-тармақтағы «Аумақтық сулар (теңіз) жəне ішкі 
сулар» деген сөздер «Ішкі жəне аумақтық сулар» де-
ген сөздермен ауыстырылсын;

11) 45-баптың 1 жəне 2-тармақтарындағы 
«Аумақтық суларда (теңізде) жəне ішкі суларда», 
«аумақ тық суларда (теңізде) жəне ішкі суларда» де-
ген сөздер тиісінше «Ішкі жəне аумақтық суларда», 
«ішкі жəне аумақтық суларда» деген сөздермен ауыс-
ты рылсын;

12) 48-бапта:
тақырыптағы «аумақтық суларға (теңізге) жəне 

ішкі суларға» деген сөздер «ішкі жəне аумақтық су-
лар ға» деген сөздермен ауыстырылсын;

1 жəне 2-тармақтардағы «аумақтық суларға 
(теңізге) жəне ішкі суларға» деген сөздер «ішкі жəне 
аумақтық суларға» деген сөздермен ауыстырылсын;

4-тармақта:
«аумақтық суларға (теңізге) жəне ішкі суларға» 

деген сөздер «ішкі жəне аумақтық суларға» деген сөз-
дер мен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толық ты-
рыл сын:

«Аталған шектеу осы Заңның 16-бабының 1-тар ма-
ғы на сəйкес Мемлекеттік шекараны бірнеше рет кесіп 
өту құқығын пайдаланатын қазақстандық кəсіп шілік 
кемелеріне қолданылмайды.»;

5-тармақтағы «Аумақтық суларда (теңізге) жəне 
ішкі суларда» деген сөздер «Ішкі жəне аумақтық су-
ларда» деген сөздермен ауыстырылсын;

7-тармақтағы «аумақтық суларға (теңізге) жəне ішкі 
суларға» деген сөздер «ішкі жəне аумақтық суларға» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

13) 49-бапта:
тақырыптағы «Аумақтық суларда (теңізде) жəне 

ішкі суларда» деген сөздер «Ішкі жəне аумақтық су-
ларда» деген сөздермен ауыстырылсын;

1 жəне 2-тармақтардағы «Аумақтық суларда 
(теңізде) жəне ішкі суларда», «аумақтық суларда 
(теңізде) жəне ішкі суларда» деген сөздер тиісінше 
«Ішкі жəне аумақтық суларда», «ішкі жəне аумақтық 
суларда» деген сөздермен ауыстырылсын;

3-тармақтағы «Аумақтық сулардың (теңіздің)» 
деген сөздер «Аумақтық сулардың» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

14) 50-бапта:
1-тармақтағы «аумақтық суларда (теңізде) жəне 

ішкі суларда» деген сөздер «ішкі жəне аумақтық су-
ларда» деген сөздермен ауыстырылсын;

2 тармақтағы «Аумақтық сулар (теңіз)» деген сөз-
дер «Аумақтық сулар» деген сөздермен ауыстырылсын;

3-тармақта:
«аумақтық суларда (теңізде)» деген сөздер «аумақ-

тық суларда» деген сөздермен ауыстырылсын;
«аумақтық суларды (теңізді)» деген сөздер «аумақ-

тық суларды» деген сөздермен ауыстырылсын;
15) 51-бапта:
тақырыптағы «Аумақтық суларда (теңізде) жəне 

ішкі суларда» деген сөздер «Ішкі жəне аумақтық су-
ларда» деген сөздермен ауыстырылсын;

1-тармақтағы «Аумақтық суларда (теңізде) жəне 
ішкі суларда» деген сөздер «Ішкі жəне аумақтық су-
ларда» деген сөздермен ауыстырылсын;

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
Каспий теңізінде қызметті жүзеге асыруға байланысты мәселелер 

бойынша !згерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(Соңы 11-бетте)
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2-тармақтың бірінші абзацындағы «Аумақтық 
суларға (теңізге)», «аумақтық суларда (теңізде)» де-
ген сөздер тиісінше «Аумақтық суларға», «аумақтық 
суларда» деген сөздермен ауыстырылсын;

3-тармақтағы «Аумақтық суларда (теңізде)» деген 
сөздер «Аумақтық суларда» деген сөздермен ауыс  -
тырылсын;

4-тармақтағы «аумақтық суларға (теңізге) жəне 
ішкі суларға» деген сөздер «ішкі жəне аумақтық 
суларға» деген сөздермен ауыстырылсын;

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Ішкі жəне аумақтық суларда кəсіпшілік, 

зерт т еу, іздестіру немесе өзге де қызметтің, оның 
ішін де континенттік қайраңның минералды неме-
се жанды ресурстарын сақтауға бағытталған қыз-
меттің жүргізілуін бақылау осы қызметті Қазақ стан 
Республикасының Ұлттық қауіпсіздік коми те тімен, 
Қазақстан Республикасының Ішкі істер минис-
трлігімен жəне Қазақстан Республикасының Қор ға ныс 
министрлігімен бірлесіп жүзеге асыратын жануар-
лар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайда ла-
ну саласындағы уəкілетті мемлекеттік органға жүк-
те леді.»;

16) 52-бапта:
тақырыптағы «Аумақтық сулар (теңіз) жəне ішкі 

сулар» деген сөздер «Ішкі жəне аумақтық сулар» де-
ген сөздермен ауыстырылсын;

1-тармақта:
бірінші абзацта орыс тіліндегі мəтінге өзгеріс 

енгізілді, қазақ тіліндегі мəтін өзгермейді;
1) жəне 2) тармақшалардағы «аумақтық суларда 

(теңізде) жəне ішкі суларда», «аумақтық сулар (теңіз) 
жəне ішкі сулар» деген сөздер тиісінше «ішкі жəне 
аумақтық суларда», «ішкі жəне аумақтық сулар» де-
ген сөздермен ауыстырылсын;

2-тармақтағы «Аумақтық сулар (теңіз) жəне ішкі 
сулар» деген сөздер «Ішкі жəне аумақтық сулар» де-
ген сөздермен ауыстырылсын;

17) мынадай мазмұндағы 6-1-тараумен толық ты-
рылсын: 

«6-1-тарау. Балық аулау аймағы режимі
52-1-бап. Балық аулау аймағы режимі
1. Балық аулау аймағында балық аулау аймағы 

режимі – су биологиялық ресурстары кəсіпшілігінің 
жəне оларды зерттеулердің тəртібі қолданылады.

2. Балық аулау аймағы режимі Қазақстан Рес пуб-
лика сының заңдарында, Қазақстан Республикасы 
ратификациялаған халықаралық шарттарда жəне өзге 
де нормативтік құқықтық актілерде белгіленеді. 

3. Балық аулау аймағы режимінің негізгі мақсаты 
су биологиялық ресурстары кəсіпшілігінің жəне олар-
ды зерттеулердің белгіленген тəртібін қамтамасыз ету 
болып табылады.

4. Балық аулау аймағы режимінің сақталуын 
бақылау жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту 
жəне пайдалану саласындағы уəкілетті мемлекеттік 
органға жəне Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіп-
сіз дік комитетінің Шекара қызметіне жүктеледі. 

5. Балық аулау аймағында су биологиялық ресурс-
тары кəсіпшілігін жəне оларды зерттеулерді жүргізу 

тəртібін жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту 
жəне пайдалану саласындағы уəкілетті мемлекеттік 
орган айқындайды.

52-2-бап. Балық аулау аймағында су биологиялық 
ресурстары кəсіпшілігін жəне оларды зерттеулерді 
жүргізу

1. Балық аулау аймағында су биологиялық ре-
сурстары кəсіпшілігін жəне оларды зерттеулерді 
жүргізу Қазақстан Республикасының экономикалық, 
экологиялық, қорғаныс жəне өзге де қауіпсіздігіне за-
лал келтірмеуге немесе осындай залал келтіру қатерін 
болғызбауға, сондай-ақ Қазақстан Республикасы 
Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің жəне 
өзге уəкілетті органдардың міндеттерін орындауына 
кедергі жасамауға тиіс. 

2. Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту 
жəне пайдалану саласындағы уəкілетті мемлекеттік 
орган Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік 
комитетінің Шекара қызметін балық аулау аймағында 
жəне ортақ су кеңістігінде су биологиялық ре-
сурстарын аулау мақсатында жануарлар дүниесін 
пайдалануға берілген рұқсаттар туралы хабардар 
етеді.

52-3-бап. Балық аулау аймағы режимін бұзу
1. Су биологиялық ресурстары кəсіпшілігінің жəне 

оларды зерттеулердің белгіленген тəртібін бұзу балық 
аулау аймағы режимін бұзу деп танылады.

2. Балық аулау аймағы режимін бұзуға байла-
нысты құқық бұзушылықтар анықталған жағдайда, 
жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне 
пайдалану саласындағы уəкілетті мемлекеттік орган 
жəне Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік 
комитеті Қазақстан Республикасының заңдарына 
жəне Қазақстан Республикасы ратификациялаған 
халықаралық шарттарға сəйкес заңсыз қызметті 
тоқтату бойынша қажетті шаралар қолданады.»;

18) 55-баптың 6), 12) жəне 16) тармақшалары мы-
надай редакцияда жазылсын:

«6) аумақтық сулардың сыртқы шегін айқындау 
үшін бастапқы сызықтарды, сондай-ақ географиялық 
нүктелерді (негізгі геодезиялық деректерді көрсете 
отырып) белгілейді;»;

«12) қазақстандық кемелердің ішкі жəне аумақтық 
суларда, балық аулау аймағында жəне кон тиненттік 
қайраң үстінде кəсіпшілік қызметті жүр гізу үшін 
Мемлекеттік шекараны бірнеше рет кесіп өтуіне 
рұқсаттар беру тəртібін, рұқсаттардың қол да ны-
луының кеңістіктегі жəне уақыттық шектерін, сон-
дай-ақ көрсетілген кемелерге бақылауды жүзеге асы ру 
тəртібін айқындайды;»; 

«16) аумақтық сулардағы теңіз дəліздерін жəне 
қозғалыстарды бөлу схемаларын белгілейді;»;

19) 56-бапта: 
2), 27) жəне 29) тармақшалар мынадай редакция-

да жазылсын:
«2) өз өкілеттігі шегінде құрлықта, ішкі жəне 

аумақтық суларда, балық аулау аймағында, кон-
тиненттік қайраңда жəне өткізу пункттерінде Мемле-
кеттік шекараны қорғауды жəне күзетуді, Мем лекеттік 
шекарада жеке адамның, қоғам мен мем ле кет тiң 
мүдделерiн қорғауды қамтамасыз етедi;»; 

«27) Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік 
органдарының режимдік объектілерінде қауіпсіздіктің 
интеграцияланған жүйесін монтаждауға жəне жабдық-
тау ға қойылатын талаптарды бекітеді;»;

«29) Қазақстан Республикасының ұлттық қауіп-
сіз дік органдарында режимдік объектілер мен артил-
лериялық техникалық қару-жарақ сақтау орындарын 
күзетуді қамтамасыз ету қағидаларын бекітеді;»;

мынадай мазмұндағы 29-1) тармақшамен толық-
ты рылсын:

«29-1) Қазақстан Республикасының ұлттық қауіп-
сіздік органдарында режимдік объектілер мен артил-
лериялық техникалық қару-жарақ сақтау орын да ры-
ның өртке қарсы қауіпсіздігін қамтамасыз ету қағи-
даларын бекітеді;»; 

36) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«36) Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік 

органдарының авиациясын қолдану қағидаларын 
бекітеді;»;

мынадай мазмұндағы 37-2) тармақшамен толық-
ты рылсын:

«37-2) Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік 
комитетінің Шекара қызметі кемелерінің танып айы ру 
белгілері мен сыртқы бояуының сипаттамасын жəне 
оларды қолдану қағидаларын бекітеді;»;

20) 62-бап мынадай мазмұндағы 1-2-тармақпен 
толықтырылсын:

«1-2. Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту 
жəне пайдалану саласындағы уəкілетті мемлекеттік 
орган Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік 
комитетінің Шекара қызметін балық аулау аймағында 
жəне ортақ су кеңістігінде су биологиялық ресурс-
тарын аулау мақсатында жануарлар дүниесін пайда-
ла нуға рұқсаттар беру туралы хабардар ету тəртібін 
əзір лейді жəне бекітеді.»;

21) 64-бапта:
1-тармақтағы «аумақтық суларда (теңізде) жəне 

ішкі суларда» деген сөздер «ішкі жəне аумақтық су-
ларда» деген сөздермен ауыстырылсын;

3-тармақтың 4) жəне 5) тармақшалары мынадай 
редакцияда жазылсын:

«4) Мемлекеттік шекарада, балық аулау аймағын-
да жəне континенттік қайраңда Қазақстан Респуб ли-
ка сының экономикалық мүдделерін қорғауға қатысу;

5) шекаралық аймақта, ішкі жəне аумақтық су-
ларда, балық аулау аймағында жəне континенттік 
қайраңда белгіленген режимдердің сақталуына дер-
бес немесе уəкілетті органдармен бірлесіп бақылауды 
жүзеге асыру;»;

22) 66-бапта:
7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«7) шекаралық режимнің, ішкі жəне аумақтық 

сулардың, балық аулау аймағының жəне континенттік 
қайраңның белгіленген режимдерінің сақталуын дер-
бес немесе уəкілетті органдармен бірлесіп бақылауға, 
ше каралық аймаққа кіретін орындарда бақылау бекет-
те рінің қызметін ұйымдастыруға;»;

19) тармақшадағы «Қазақстан Республикасының 
аумақтық суларында (теңізінде) жəне ішкі суларын-
да» деген сөздер «ішкі жəне аумақтық суларда» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

23) 67-бапта:
1-тармақта:
5) тармақшадағы «аумақтық суларды (теңізді) 

жəне континенттік қайраңды» деген сөздер «аумақтық 
суларды, балық аулау аймағын жəне континенттік 
қайраңды» деген сөздермен ауыстырылсын;

26) тармақшадағы «аумақтық суларда (теңізде) 
жəне ішкі суларда» деген сөздер «ішкі жəне аумақтық 
суларда» деген сөздермен ауыстырылсын;

2-тармақта:
бірінші абзацтағы «аумақтық суларда (теңізде) 

жəне ішкі суларда» деген сөздер «ішкі жəне аумақтық 
суларда» деген сөздермен ауыстырылсын;

3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) егер ізге түсу ішкі немесе аумақтық сулар-

да, балық аулау аймағында не континенттік қай раң 
үстіндегі су кеңістігінде тоқтау туралы көзге кө рінетін 
немесе дыбыстық сигналды (олар осы сиг налды 
көруі немесе естуі мүмкін болатындай қашық тықтан) 
бергеннен кейін басталса жəне үздік сіз жүргізілсе, 
Қазақстан Республикасының халық аралық шарттарын 
немесе заңнамасын бұзған кеме лер (мұз үстімен жыл-
житын құралдар) өз елінің немесе үшінші мемлекеттің 
аумақтық суларына кіргенге дейін олардың ізіне 
түсуге жəне оларды ұстауға құ қығы бар.»;

3-тармақта:
1) тармақшадағы «аумақтық суларда (теңізде) жəне 

ішкі суларда» деген сөздер «ішкі жəне аумақтық су-
ларда» деген сөздермен ауыстырылсын;

2) жəне 4) тармақшалардағы «аумақтық суларда 
(теңізде) жəне ішкі суларда» деген сөздер «ішкі жəне 
аумақтық суларда» деген сөздермен ауыстырылсын;

24) 69-бапта:
2) тармақшадағы «аумақтық суларда (теңізде) жəне 

ішкі суларда» деген сөздер «ішкі жəне аумақтық су-
ларда» деген сөздермен ауыстырылсын;

4) тармақшадағы «аумақтық сулардағы (теңіздегі)» 
деген сөздер «аумақтық сулардағы» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

25) 70-баптың 1-тармағының 2) тармақшасындағы 
«аумақтық суларының (теңізінің)» деген сөздер 
«аумақтық сулардың» деген сөздермен ауыстырылсын.

2-бап. Осы Заң, алғашқы ресми жарияланған 
күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа 
енгізілетін 1-баптың 2-тармағының 2) тармақшасын, 
5-тармағы 1) тармақшасының оныншы, он бесінші 
жəне он алтыншы абзацтарын, 3) тармақшасының 
екінші абзацын, 4) тармақшасының екінші жəне 
үшінші абзацтарын, 8-тармағы 12) тармақшасының ал-
тыншы жəне жетінші абзацтарын, 19) тармақшасының 
төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші, сегізінші, 
тоғызыншы, оныншы жəне он бірінші абзацтарын 
қоспағанда, 2018 жылғы 1  тамызда жасалған Каспий 
теңізінің құқықтық мəртебесі туралы конвенция 
күшіне енген күннен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 23 ақпан
№11-VIІ ҚРЗ

(Соңы. Басы 1, 10-беттерде)

Олардың арасында «Samruk 
Kazyna Trust» əлеуметтік жоба-
ларды дамыту қоры, «Верный 
капитал» компаниялар тобы, 
Қазақстанның Азаматтық Альян-
сы, ұлттық еріктілер желісі, қа-
зақ стандық спортшылар одағы, 
«Қоғамдық маңызы бар бастама-
ларды дамыту қоры» қоғамдық 
қоры, «Altyn Qyran Foundation» 
қоғамдық қоры, «Aitas KZ» АҚ, 
«Кар-Тел» ЖШС, «АстанаГаз» 
ЖШС, «Оператор РОП» ЖШС, 
Л.Гумилев атындағы ЕҰУ бар. 
15-21 ақпан аралығында «Қайы-
рымды істер марафоны» аясында 
еліміздің түкпір-түкпірінде 135 
іс-шара өткізіліп, 2 мыңнан астам 
адамға қолдау көрсетілді.

Шығыс Қазақстан облы-
сында еріктілер аз қамтылған 
отба  сы ларға азық-түлік себетін 
тара тып, қарт адамдарға үйде 
көмек көрсету үшін «Ешкім 
жал ғыз қалмайды» қайы рым -
ды    лық акция ларын өткізді. 
Ақтөбе облысында «Қайы рым -
ды істер марафоны» акция-
сы ресми түрде басталды. Ак-
ция барысында мүмкіндігі 
шек теулі 15 адам «Шипагер» 

сауықтыру орталығында емде-
луге жолдама алды. Волон тер-
лік ұйымдардың басшылары 
Тəуелсіздік құрдастарының аты-
нан жалпыұлттық жобаны қол-
дауға шақырды. Олар қиын 
өмірлік жағдайға тап болған 
Қ.Мейрамғалидің отбасына 400 
мың теңге сомасында сертификат 
табыс етті. Бұл қаражат тұрғын 
үй сатып алуға бастапқы жарна 
ретінде пайдаланылатын болады.

Еске сала кетейік, Қазақстан 
Тəуелсіздігінің 30 жылдығы ая-
сында Мемлекет басшысының 
бастамасымен «Қайырымды 
істер марафоны» жалпыұлттық 
жобасы бастау алған болатын. 
Марафонға қатысуға барлық 
қазақстандықтар, соның ішінде 
мем лекеттік жəне қоғамдық 
ұйымдар, бизнес жəне ЖОО 
өкіл дері шақырылды. Жобаның 
үй лестірушісі – Азаматтық бас-
та маларды қолдау орталығы. 
Ұйымдастыру сұрақтары бо  -
йынша 8 (7172) 221224 нөміріне 
хабарласуға болады; e-mail: 
dobryhdelmarafon@gmail.com. 

«Егемен-ақпарат»

БӘРЕКЕЛДІ!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Еріктілер, белсенді азаматтар, ҮЕҰ және бизнес "кілдері 
қор ғалмаған санаттағы азаматтарға к"мек к"рсетуді жал-
ғас тыруда. Осы орайда елімізде «Қайырымды істер мара-
фоны» жалпыұлттық жобасы қарқын алды. Қазіргі уақытта 
«Қайырымды істер марафонын» алпыстан астам ҮЕҰ мен биз-
нес "кілдері қолдады. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Қайырымды істер 
марафонына 
қосылды

КІТАП КӨКЖИЕГІ

Жиынға Еуразия ұлттық уни-
вер ситетінің əлеуметтік-мə де-
ни даму жөніндегі проректо-
ры Дихан Қамзабекұлы, фило-
логия ғылымдарының докто-
ры Мекемтас Мырзахметұлы, 
Досмұхамед Кішібеков, Серік 
Негимов, Рахымжан Тұрысбек, 
Абдулуахап Қара, Тұр сын  хан 
Қайыркен, Габриель Магуаир, 
Серікзат Дүйсенғазы, Дəулет ке-
рей Кəпұлы сынды бел  гілі қоғам 
қайраткерлері мен ға лымдар, сту-
дент-жастар қа тыс  ты. 

Жиын модераторы Дихан 
Қамзабекұлы Мөденің мем ле-
кет шілдігі мен елдің бір тұтас-
тығын қамтамасыз етудегі ай-
қын ұстанымы жайында сөз 
қоз ғай келе, тарих тудырған тұл -
ға лардың атқарған істері мен ар-
тына қалдырған өсиеттерін на си-
хат тау маңызды екенін, осы ретте 
аталған «От пен су» ро манының 
тың туынды екенін атап өтті.

– Автордың айтуына қара-
ған да, бұл – ұзақ жазылған ең-
бек, көркем шығарма. Иман-
ғазы Нұрахметұлының қалам-
гер  лік ерекшелігі ескі тілді, ғұн 
дəуірінің тілін, содан қалған 
жұқаналарын өте жақсы біледі. 
Сөздікпен жақсы жұмыс істеген, 

ескі мұралардан көргені көп. 
Қытай жылнамаларындағы де-
рек терді мүмкіндігінше қам-
тып, айналымға түсірген. Тілі 
көркем, жатық, түсінікті жет-
кі зеді. Автордың мұндай тың 
тақырыпқа баруы қазақ тари-
хи романдарының негізін са-
лушы Смағұл Сəдуақас, Ілияс 
Есенберлин замандарынан бү-
гінге дейін жалғасып келе жат-
қан сабақтастықты көрсетеді, 
– деген проректор туындының 
көпшілік қауымға аса қажет еңбек 
екендігін айта келіп, жи нал ған 
ғылыми қауым, ардагер лер кеңесі 
атынан айрықша алғыс білдірді. 

Қазақтың ақсақал ғалымы 
Мекемтас Мырзахметұлы атал-
ған еңбектің тұңғыш рет ба-
сылып отырған терең туын-
ды екенін айта келіп, тарихи 
мəсе  лелерді зерттеуде мұрағат 
қор  ларындағы тың деректерге 
қалам тартқан жазушының шы-
ғармашылық ізденіс жолын да-
ғы табандылығына айрықша 
ықылас-пейілін жеткізді. «Бұл 
– ерекше тақырып, себебі біз 
тарихқа бара алмадық. Кеңестік 
идеология шеңберінен шыға 
алмадық. Тұңғыш рет басталып 
отырған терең тарихтардың бірі 

деп қараймыз. Иманғазы менің 
қолымда тəрбиеленді. Ол аспи-
рантурада оқып жүргенінде-ақ 
кемелдігін байқатқан. Мөде қаған 
туралы орысшасы бар, басқасы 
бар аздап естігеніміз бар еді. 
Бірақ Мөдеге ешкім тереңдеп 
бара алған жоқ. Бастамасы өте 
жақсы, автордың сөз саптауы 
ерекше», деген профессор тари-
хи туындының жанрлық ерек-
ше лігі жайында айта келіп, тео-
риялық байлам жасалып, таным 
елегінен өткізілуі тиіс еңбек 
екенін жеткізді. 

Қаламгер Иманғазы Нұрах-
метұлы «От пен су» роман 
эпопеясының алғашқы кіта-
бына Мөде Түменұлының ба-
ла лық шағында бастан кеш-
кен оқиғаларды арқау еткен. 
Жасөспірім Мөденің мəжбүрлі 
түрде жүз ұлысына аманатқа 
баруы, Сəндебіл қаласындағы 
өмірі мен жат жердегі жан 
ауыр    тар ахуалдан қалай азат 
бол   ғандығы, билеуші топтар 
ара  сындағы тартыс-тайталас 
əсер лері нанымды суреттелген. 
Оқыр ман ды байырғы дəуірге, 
көне дүниеге тап болғандай 
ерек ше əсерге бөлейтін тамаша 
туынды жұртшылық жүрегіне 
жол табады деген сенімдеміз. 
Аталған роман ел тəуелсіздігінің 
30 жылдығына, Ғұн мемлекетінің 
құрылғанына 2230 жыл толуына 
орай жəне түркі дүниесі мұ ра-
ларын кешенді зерттеп отырған 
Еуразия ұлттық университетінің 
25 жылдығына арналып отыр. 
Автор Иманғазы Нұрахметұлын 
аз-кем əңгімеге тартып, түркі 
жұртының тұғырлы тұлғасын 
арқау еткен еңбектің жазылу ба-
рысы жайында сұрадық.

– Романның негізгі ерек ше-
лі гі мен зерттеу тақы ры бы ның 
өзек тілігі неде?

– Халық қашанда өзінің та-
ри хын білуі тиіс. Тарих тағы-
лы мынан сабақ алған халық ке-
ле шегіне соншалықты сенімді 
болады. Ал тарихын білмеген 
халық тамырсыз ағаш секілді. 
1988 жылдан бастап осы романға 
байланысты материалдар жинай 
бастадым. Содан бері жазып 
келемін, ескі тақырып, дерек аз. 
Ұзақ уақыт жазуға тура келді. 
Жет пеген тұстары да болуы ке-
рек, десе де қолда бар деректер 
негізінде жазып шықтым. 

– Ізденіс барысында қандай 
дерек көздерді басшылыққа ал-
дыңыз?

– Мұндағы мен пайдаланған 
архивтер мен деректердің көбі 
Қытай жылнамаларында қал ған. 
Атап айтқанда бұрынғы, кейінгі 
«Ханнаманың» ғұндар тарауын-
да сақталған деректер, халық 
өмірінде сақталған, көнеден 
жал   ғасып келе жатқан этно гра-
фия лық əңгімелер, сондай-ақ 
Тəңіршілдікке қатысты түркі 
халық тарының өмірінде сақтал-
ған діни сенімдері негіз етілді.

– Ал ауызекі əңгімелерді 
қалай жинастыра алдыңыз?

– Оны бұрынғы көне көздер-
ден сұрастырып, ел арасынан 
жинастыруға тура келді. Ішінара 
жазы лып қалғандары да бар. 
Өзіміздің Ш.Уəлиханов, Б.База-
ровтың жазған еңбектерін ай-
туға болады. Бүгінгі тəңір шіл-
дік дініне сенеміз деп жүрген 
туысқан халықтардың дүние-
та нымдық құндылықтары мен 
құлшылықтары кірістірілді. 
Əрине, олардың тəңіршілдігі 
баяғы сенім емес, буддизм мен 
хрис тиан дінімен араласып кет-
кен. Біздің ислам дінімен аста сып 
кеткен салт-дəстүріміз секілді. 
Арасында қанша жерден ис-
лам дінімен араласқан күнде де 
біршама таза сақталған қазақ 
ара сындағы тəңіршілдік деп ай-
туға болады. 

– Мөде қағанның біздің та-
ри    хымыздағы маңызы ту ра-
сын   да қысқаша айтып өт сеңіз.

– Мөде қаған біздің ғана емес, 
жалпы түркілердің тарихындағы 
өте маңызды тұлға. 26 тайпаның 
басын қосып үлкен империя 
құрған. Бұл кітаптың ерекшелігі 
бір жағынан Мөде қағанның 
өмірі, екінші жағынан көне 
түркі этнографиясы, көне сенімі, 
салт-дəстүрін толық қамтиды. 
Оқиғалар, адамдар арасындағы 
қа рым-қатынастың түрлері, ерек-
ше ліктері қамтылған. Ескіден 
қал ған сөздерді жандандырып, 
тіріл тіп пайдаланған болдық. 
Кітап 500 данамен ғана жарық 
көр ді. Алдағы уақытта қайтадан 
шы ғарып, сатылымға қоямыз деп 
ойлаймын.

�ңгімелескен 
Ая *МІРТАЙ,

«Egemen Qazaqstan»

Тың тақырыпты көтерген туынды
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Еура зия ұлттық университетінде филология ғылымдарының кан -
дидаты, түркітанушы ғалым Иманғазы Нұрахметұлының «От 
пен су» романының тұсаукесері "тті. 7йгілі ғұн патшасы М"де 
қағанның тағдыр-талайын арқау еткен к"ркем туынды да атал -
ған кезеңнің құқықтық-саяси портретіне талдау жасай оты рып, 
наным-сенімі мен таным-парасаты жайында баян  дайды.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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