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Жер шетелдіктерге сатылмайды,
жалға да берілмейді

Абай АСАНКЕЛДІҰЛЫ,
Меруерт БҮРКІТБАЙ,
«Egemen Qazaqstan»

Тұрғын үй мәселесі
әлі де өзекті
Қасым-Жомарт Тоқаев өз сөзінде
Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің
«Халық үніне құлақ асатын мемлекет»
тұжырымдамасын жүзеге асыруға зор
үлес қосып келе жатқанын жəне кеңесте
қабылданған шешімдер еліміздегі
жүргізіліп жатқан реформаларға тың
серпін бергенін айтты.
– Бүгінгі таңда Ұлттық кеңестің
ұсынысымен 13 заң қабылданды. Тағы 9
заң жобасы əзірленіп жатыр. Заң шығару
жауапты жəне күрделі жұмыс екені

баршаға белгілі. Осы тұрғыдан алғанда,
Кеңес мүшелері ауқымды істер атқаруда.
Ұлттық кеңес алғашқы кезеңде өз
қызметін консультативті-кеңесші орган
ретінде бастады. Ал бүгінде жаңа реформалар ұсынатын маңызды құрылымға
айналды, – деді Қазақстан Президенті.
Мемлекет басшысы Ұлттық кеңес
ұсынған шаралар мен бастамалар жайында өз ойымен бөлісті. Ең алдымен,
тұрғын үй жəне экономика саясатын

жетілдіру бағытына қатысты пікір
білдірді. Бүгінде қазақстандықтар өз зейнетақы жинағының бір бөлігін тұрғын
үй жағдайын жақсартуға пайдалана бастады. Айналасы бір айдың ішінде ғана
мыңдаған азамат көптен күткен баспанасын алды, ипотекасын өтеді немесе
несиесін азайтты. Дегенмен тұрғын үй
мəселесі əлі де өзекті болып отыр.
– Былтыр тұрғын үй құрылысының
қарқыны 11,2 пайызға өсті. Бұл – жақсы

Суреттер Президенттің баспасз қызметінен алынды

Сенім грамоталарын қабылдады

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бірқатар мемлекеттің
елшілерінен Сенім грамоталарын қабылдады, деп хабарлады Президенттің
баспасз қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ақорда резиденциясында үш мемлекеттің қайта тағайындалған Төтенше
жəне өкілетті елшілерінің Қазақстан
Президентіне Сенім грамоталарын тапсыру рəсімі өтті.
Сенім грамоталарын Латвия Республикасының елшісі Ирина Мангуле,
Түрікменстан елшісі Батыр Реджепов
жəне Таиланд Корольдігінің елшісі
Чатчаван Сакорнсин табыстады.
Қасым-Жомарт Тоқаев елшілерді

Қазақстандағы дипломатиялық миссияның ресми түрде басталуымен құттықтап,
олардың мол тəжірибесі мен кəсіби біліктілігі достас халықтардың əртүрлі салалар
бойынша жақындаса түсуіне ықпал етеді
деп сенетінін жеткізді. Мемлекет басшысы Президент Əкімшілігі мен Үкімет
тарапынан елшілердің игілікті миссиясын орындауға толық қолдау əрі көмек
көрсетілетінін айтты.
Қасым-Жомарт Тоқаев Ирина Ман-

гулемен əңгімелесу барысында Қазақстан
Латвия Республикасымен арадағы ежелден берік достыққа, терең тарихи байла ныстарға жəне мүд делерге негізделген қарым-қаты нас тарды жоға ры
бағалайтынын атап өтті. Мем лекет
басшысы екі ел арасындағы екіжақты
байланыстардың жылдам дамып келе
жатқанын айтып, Сауда-экономикалық
ынтымақтастық жөніндегі үкіметаралық
комиссияның жұмысына ерекше тоқталды.
– Қазақстан Латвиямен көп жоспарлы ынтымақтастықты, атап айтқанда,
көлік жəне логистика, энергетика, жаңартылатын энергия көздері, жаңа технологиялар салалары бойынша ықпалдастықты одан əрі кеңейтуге мүдделі, – деді
Қазақстан Президенті.
Қасым-Жомарт Тоқаев Батыр Реджеповпен əңгімелесу кезінде Түрікменстан
ықылым заманнан бері Қазақстанның
тату көршісі əрі бауырлас ел екенін атап
өтіп, Тəуелсіздіктің 30 жылы ішінде
екі мемлекет те шынайы стратегиялық
əріптестік қатынас орнатқанын айтты.
Мемлекет басшысы «Каспий бестігі»,
Аралды құтқару жөніндегі халықаралық қор жəне Экономикалық ынтымақтастық ұйымы аясындағы бірлескен
жұмыстардан зор үміт күтетінін жеткізді.
Бұл ретте Мемлекет басшысы Түрікменстан көш бас шысы Гурбангулы
Бердімұ ха медовтің Каспий саммитін
Ашғабадта өткізу жөніндегі ұсынысын
қолдайтынын айтты.
(Соңы 2-бетте)

РЕСМИ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне атом энергиясын
пайдалану мәселелері бойынша згерістер мен толықтырулар енгізу туралы
1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық
актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
1. «Халықтың радиациялық қауіпсіздігі туралы» 1998
жылғы 23 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998
ж., 5-6, 48-құжат; 2004 ж., 23, 142-құжат; 2006 ж., 24,
148-құжат; 2011 ж., 1, 2, 7-құжаттар; 11, 102-құжат; 2013
ж., 14, 75-құжат; 2014 ж., 1, 4-құжат; 19-І, 19-ІІ, 96-құжат;
2016 ж., 1, 2-құжат; 2018 ж., 19, 62-құжат; 23, 91-құжат; 24,
93-құжат; 2020 ж., 10, 41-құжат):

1) 1-баптың тоғызыншы абзацы мынадай редакцияда
жазылсын:
«радиациялық қауіпсіздік – Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгіленген нормаларға сəйкес персоналға,
халыққа жəне қоршаған ортаға радиациялық əсерді шектейтін
іс-шаралар кешенімен қамтамасыз етілген, атом энергиясы
пайдаланылатын объектінің қасиеттері мен сипаттамаларының
жай-күйі;»;
(Соңы 8-бетте)

ВАЛЮТАЛАРДЫҢ РЕСМИ (НАРЫҚТЫҚ) БАҒАМДАРЫ:

EUR/KZT 506.81

көрсеткіш. Бірақ өңірлердің ахуалы əркелкі. Мысалы, пайдалануға
берілген дайын үйлердің 40 пайызы
тек Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент
қалаларында. Оның үстіне бұл үйлердің
көпшілігінің бағасы əлі де қымбат.
Мен Үкіметтің қаңтар айындағы
кеңей тілген отырысында тұрғын үй
саясатын жетілдіру үшін жаңа ұсыныстар əзірлеуді тапсырдым. Үкімет айтарлықтай тиімді ұсыныстар берді. Жалпы,
бұл ұсыныстарды қолдаймын. Дегенмен нарықтың өз ережесі бар. Нақты
экономикалық факторларға байланысты
құрылыс компаниялары қазір арзан үй
салуға мүдделі емес. Сол себепті қолжетімді əрі сапалы үй салуды жандандыру үшін құрылыс компанияларымен
оффтейк, яғни алдын ала сатып алу
келісімін жасау керек. Соған сəй кес
тұрғын үйлер «Нұрлы жер» бағдарламасындағы бағамен сатып алынады.
Мұндай тəсіл сынақ жобалары аясында алдын ала пысықталды. Енді мұны
бүкіл ел бойынша жүзеге асырған жөн.
Бұл қадам аз уақыттың ішінде құны
қолжетімді жаңа тұрғын үйлер салуға
мүмкіндік береді, – деді Қасым-Жомарт
Тоқаев.
Президент ауылдық жерлердегі
тұрғын үй мəселесін шешу үшін
кəсіпкерлер өз жұмысшыларына арнап үй салса, оған кеткен шығынның

50 пайызына дейін қайтаруды ұсынды.
Бұл ұсыныс ауылды дамытуға жанжақты септігін тигізіп, экономикалық
белсенділікті арттырып, қажетті мамандарды, ең алдымен, мұғалімдер мен
дəрігерлерді, мал дəрігерлерін тартуға
мүмкіндік береді. Үкімет бұл тəсілді осы
жылдың екінші жартысынан қалдырмай
қолданысқа енгізуі керек.
Мемлекет басшысы аймақтардағы
əлеуметтік-кəсіпкерлік корпо ра циялардың жұмысын қайта реформалап,
оларды толыққанды институтқа айналдыру қажет деп санайды. Олардың жұмысы ашық əрі қоғамның толық бақылауында болуға тиіс.
– Өңірлік корпорациялардың жұмысы
қоғамның ашық əрі толық бақылауында
болуға тиіс. Құзыретіне жатпайтын жəне
маңызы төмен активтерді оның қарамағынан алып тастаған жөн. Жалпы, осы
корпорациялардың қызметін үйлестіру
үшін ауқымды жұмыс жүргізу қажет. Бұл
ретте Ұлттық экономика министрлігінің
аталған мəселеге қатысты құзыретін
күшейту керек, – деді Президент.
Экономиканы əртараптандыру
жəне оның энергия сыйымдылығын
төмендету шараларымен қатар, «жасыл
технология» бағытына қадам баса беру
керек.
(Жалғасы 2-бетте)

Партия сайлауалды
уәделерін толық орындайды
Сурет Елбасының баспасз қызметінен алынды

––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы ҚасымЖомарт Тоқаев Ұлттық қоғамдық
сенім кеңесінің бесінші отырысына қатысты. Жиын барысында Президент елді дамыту
мақсатында алға қойылып отырған
негізгі міндеттерге тоқталды.
Сондай-ақ Кеңес мүшелері осыған
дейін атқарылған жұмыстар
жнінде баяндап, алдағы жоспармен блісті.
––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nur Otan партиясының Трағасы Нұрсұлтан Назарбаев Бауыржан Байбекті
қабылдады, деп хабарлады Елбасының баспасз қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Кездесуде «Өзгерістер жолы: Əр азаNur Otan партиясы Төра ға сының
матқа лайықты өмір!» сайлауалды бағ- бірінші орынбасары Б.Байбек Елбасына
дарламасын əрі қарай жүзеге асыру мəсе- партияның сайлауалды уəделерін орынлелері, сондай-ақ сайлауаралық кезеңдегі дау жөніндегі Республикалық жол карпартияның жұмыс жоспары талқыланды. тасын таныстырып, онда қамтылған
– Парламент Мəжілісі мен барлық индикаторлардың 24 пайызын биыл іске
деңгейдегі мəслихаттар депутаттарының асыру жоспарланып отырғанын айтты.
сайлауы өтті. «Өзгерістер жолы: Əр
– Республикалық Жол картаазаматқа лайықты өмір!» атты сайлау- сы Мəжілістегі фракцияда Премьералды бағдарламаны қабылдадық. Енді Министрдің, Үкімет мүшелерінің жəне
оны жүзеге асыру мəселесіне көңіл бөлу депутаттардың қатысуымен талқыланды.
керек, – деді Елбасы.
Оны жүзеге асыру үшін 1700 көрсетҚазақстанның Тұңғыш Президенті кіш басшылыққа алынды. Биыл бұл
партияның пандемия кезінде халықты индикаторлардың 24 пайызын орындау
қолдауға бағытталған жұмысының жоспарланып отыр. Өңірлерде сайлауалмаңыздылығын атап өтті.
ды бағдарламаны іске асыру бойынша
– Пандемия халықтың əл-ауқаты мен 216 жол картасы талқыланды. Соның
бизнеске кері əсерін тигізіп жатыр. Сол аясында 80 мың индикаторға қол жеткізу
себепті біздің міндетіміз – жұртшылыққа көзделген. Алдағы бес жылда партияның
жан-жақты қолдау көрсетуді жалғастыру, сайлауалды уəделері толық орындалады,
– деді Нұрсұлтан Назарбаев.
– деді Б.Байбек.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ
ЖАРЛЫҒЫ
М. . Нұртілеуді тағайындау туралы
Мұрат Əбуғалиұлы Нұртілеу Қазақстан Республикасы Президентінің
Əкімшілігі Басшысының орынбасары лауазымына тағайындалсын, ол Қазақстан
Республикасы Президентінің көмекшісі лауазымынан босатылсын.
Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ
Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 25 ақпан
№ 519
USD/KZT 414.77

RUB/KZT 5.64

CNY/KZT 64.32
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне атом энергиясын
пайдалану мәселелері бойынша %згерістер мен толықтырулар енгізу туралы
(Соңы. Басы 1-бетте)
2) 3-баптың бесінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«авариялық оңтайландыру қағидаты – төтенше (авариялық) жағдайларда
қолданылатын шаралардың нысаны, ауқымы мен ұзақтығы радиациялық авария
салдарын жою жөніндегі іс-шаралардың зиянға қарағанда пайдасы көп болатындай
етіп оңтайландырылуға тиіс.»;
3) 5 жəне 6-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
«5-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнің құзыретi
Қазақстан Республикасының Үкіметі:
1) халықтың радиациялық қауiпсiздiгін қамтамасыз ету саласындағы
мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын əзірлейді;
2) өзіне Конституциямен, осы Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де
заңдарымен жəне Қазақстан Республикасы Президентінің актілерімен жүктелген
өзге де функцияларды орындайды.
6-бап. Мемлекеттiк органдардың радиациялық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету
жөнiндегi құзыреті
1. Атом энергиясын пайдалану саласындағы уəкілетті мемлекеттік органның
құзыретіне мыналар жатады:
1) Қазақстан Республикасының атом энергиясын пайдалану саласындағы
заңнамасында көзделген халықтың радиациялық қауiпсiздiгін қамтамасыз ету
саласындағы мемлекеттiк саясатты iске асыру;
2) радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы техникалық
регламенттерді əзірлеу жəне бекіту;
3) атом энергиясы пайдаланылатын объектілерде жұмыс істейтін персоналға
қойылатын біліктілік талаптарын əзірлеу жəне бекіту;
4) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан
Республикасы Президентінің жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің
актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру.
2. Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы
мемлекеттік органның құзыретіне мыналар жатады:
1) халықтың радиациялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы
санитариялық қағидалар, гигиеналық нормативтер мен техникалық регламенттер
талаптарының сақталуына мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық бақылау
мен қадағалауды ұйымдастыру жəне жүзеге асыру;
2) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан
Республикасы Президентінің жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің
актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру.
3. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкілетті орган, Қазақстан
Республикасының кеден органдары жəне Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік
комитетінің Шекара қызметі өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес халықтың радиациялық қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.»;
4) 8-баптың 2-тармағындағы «, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық
саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органмен келiсiледi жəне оны атом
энергиясын пайдалану саласындағы уəкiлеттi мемлекеттік орган бекiтедi» деген
сөздер алып тасталсын;
5) 14-бап «сондай-ақ» деген сөзден кейін «табиғи жəне» деген сөздермен
толықтырылсын.
2. «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы
Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің
Жаршысы, 2014 ж., №9, 51-құжат; №19-I, 19-II, 96-құжат; №23, 143-құжат;
2015 ж., №2, 3-құжат; №8, 45-құжат; №9, 46-құжат; №11, 57-құжат; №16,
79-құжат; №19-II, 103-құжат; №20-IV, 113-құжат; №21-I, 128-құжат; №21-III,
135-құжат; №22-II, 144, 145-құжаттар; №22-V, 156, 158-құжаттар; №22-VI,
159-құжат; №23-I, 169-құжат; 2016 ж., №1, 2, 4-құжаттар; №6, 45-құжат; №7-I,
50-құжат; №7-II, 53-құжат; №8-I, 62-құжат; №8-II, 68-құжат; №12, 87-құжат;
2017 ж., №1-2, 3-құжат; №4, 7-құжат; №9, 21, 22-құжаттар; №11, 29-құжат;
№12, 34-құжат; №23-III, 111-құжат; №23-V, 113-құжат; №24, 115-құжат; 2018
ж., №10, 32-құжат; №13, 41-құжат; №14, 44-құжат; №15, 47, 49-құжаттар; №23,
91-құжат; №24, 94-құжат; 2019 ж., №1, 4-құжат; №2, 6-құжат; №5-6, 27-құжат;
№7, 37, 39-құжаттар; №8, 45-құжат; №15-16, 67-құжат; №19-20, 86-құжат;
№21-22, 90-құжат; №23, 103, 108-құжаттар; №24-II, 120-құжат; 2020 ж., №12,
61-құжат; №14, 68, 72, 75-құжаттар; №16, 77-құжат; 2020 жылғы 31 желтоқсанда
«Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне техникалық
реттеу, кəсіпкерлік, мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру жəне төлемдер
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2020 жылғы
30 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы; 2021 жылғы 5 қаңтарда
«Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне экономикалық
өсуді қалпына келтіру мəселелері бойынша 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;
2021 жылғы 5 қаңтарда «Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда»
газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық
актілеріне күзет қызметі 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 Республикасының Заңы; 2021 жылғы 6 қаңтарда
«Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мақта саласы
мəселелері бойынша өзгерістер енгізу жəне «Мақта саласын дамыту
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының күші жойылды деп тану туралы»
2021 жылғы 5 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы):
1) 1-қосымшада:
19-жол алып тасталсын;
21 жəне 23-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«
21. Атом 1. Құрамында иондандырушы сəуле- Иеліктен шығарылмайтын;
энер- ленудің радиоизотоптық көздері бар лицензияның қолданылу мергиянемесе иондандырушы сəулеленуді зімі – 5 жыл («Ядролық жəнсын
генерациялайтын, медициналықты
е радиациялық қауіпсіздікті
пайда- қоса алғанда, аспаптарға жəне
қамтамасыз етуге жауапты
лану
қондырғыларға техникалық қызмет персоналды арнайы даярлау»
сала- көрсету, оларды монтаждау,
жəне «Ядролық қондырғылар
сынбөлшектеу, зарядтау, қайта зарядтау, мен ядролық материалдарды
дағы
жөндеу.
физикалық қорғау» кіші
қызтүрлерін қоспағанда); лиценметзия беру кезінде осы Заңның
терді
25-бабы 3-тармағы бірінші
көрсебөлігінің жəне 26-бабы 1,
туге
2-тармақтарының күші
арналқолданылмайды;
ған
1-сынып
лицен- 2. Иондандырушы сəулелену
зия
көздерінің, сондай-ақ құрамында
осындай көздер бар немесе
иондандырушы сəулеленуді
генерациялайтын аспаптардың,
жабдықтардың, қондырғылардың
жұмыс сапасын бақылау.
3. Аумақтарды, үй-жайларды, жұмыс
орындарын, тауарларды, материалдарды, металл сынықтарын, көлік
құралдарын радиациялық бақылау.
4. Өнімдердегі, материалдардағы,
қоршаған орта объектілеріндегі
радионуклидтердің құрамын анықтау,
радон жəне басқа да радиоактивті
газдардың шоғырлануын өлшеу.
5. Персоналды жеке дозиметрлік
бақылау.
6. Ядролық жəне радиациялық
қауіпсіздікті қамтамасыз етуге
жауапты персоналды арнайы даярлау.
7. Ядролық қондырғылар мен ядролық
материалдарды физикалық қорғау.
»;
«
23. Радиоактивтi заттармен, 1. Радиоактивтi заттарды,
Иеліктен шығақұрамында радиоакқұрамында радиоактивтi заттар бар рылмайтын;
тивтi заттар бар аспап- аспаптарды жəне қондырғыларды лицензияның
тармен жəне қондырғы- дайындау.
қолданылу мерлармен жұмыс iстеуге
зімі – 5 жыл;
арналған лицензия
лицензия беру
кезінде осы
2. Радиоактивтi заттарды,
құрамында радиоактивтi заттар бар Заңның 25аспаптарды жəне қондырғыларды бабы
3-тармағы біпайдалану.
3. Радиоактивтi заттарды, құрамында рінші бөлігінің
радиоактивтi заттар бар аспаптарды жəне 26-бабы
1, 2-тармақжəне қондырғыларды сақтау.
тарының күші
4. Радиоактивтi заттарды, құрамында қолданылмайрадиоактивтi заттар бар аспаптарды ды;
1-сынып
жəне қондырғыларды өткізу.
»;

25-жол алып тасталсын;
26-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«
26. Ядролық матери1. Ядролық
алдармен жұмыс
материалдарды
iстеуге арналған ли- өткiзу.
цензия
2. Ядролық
материалдарды
пайдалану.
3. Ядролық
материалдарды
сақтау.
4. Табиғи уранды
өндіру жəне қайта
өңдеу.

Иеліктен шығарылмайтын;
лицензияның қолданылу
мерзімі –
5 жыл;
лицензия беру кезінде осы
Заңның 25-бабы 3-тармағы
бірінші бөлігінің жəне
26-бабы 1, 2-тармақтарының
күші қолданылмайды;
1-сынып

»;
2) 2-қосымшаның 87-4-жолы мынадай редакцияда жазылсын:
«
87-4. Ядролық қауіпсіздік жəне
Ядролық қауіпсіздік жəне
(немесе) радиациялық
(немесе) радиациялық қауіпқауіпсіздік жəне (немесе)
сіздік жəне (немесе) ядроядролық физикалық
лық физикалық қауіпсіздік
қауіпсіздік сараптамасын
сараптамасын жүзеге
жүзеге асыратын ұйымдарды асыратын ұйымды
аккредиттеу
аккредиттеу
туралы куəлік

Қолданылу
мерзімі –
3 жыл

».
3. «Атом энергиясын пайдалану туралы» 2016 жылғы 12 қаңтардағы Қазақстан
Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы,
2016 ж., № 1, 1-құжат; 2018 ж., № 10, 32-құжат; 2019 ж., № 21-22, 90, 91-құжаттар;
2020 ж., № 10, 41-құжат):
1) 1-баптың 1), 5) жəне 23) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
«1) алып қою деңгейі – ядролық материалдардың, радиоактивті заттар мен
электрофизикалық қондырғылардың сипаттамаларын айқындайтын, уəкілетті
орган белгілеген физикалық шама мəндері;»;
«5) атом энергиясы пайдаланылатын объектілермен жұмыс істеу – атом
энергиясы пайдаланылатын объектілерді салу, реконструкциялау, дайындау,
алу, беру, жеткізу, иелену, пайдалану, пайдаға асыру, пайдалануға беру жəне
пайдаланудан шығару, қайта өңдеу, монтаждау, жөндеу, техникалық қызмет
көрсету, зарядтау, қайта зарядтау, бөлшектеу, кəдеге жарату, консервациялау,
тасымалдау, импорттау, экспорттау, активсіздендіру, кейіннен кəдеге
жарату, сақтау, көму кезінде олармен қолмен жасалатын жəне (немесе)
автоматтандырылған операциялардың, əрекеттердің жиынтығы;»;
«23) радиациялық қондырғы – өзіне қатысты үй-жайларды, құрылысжайлар мен
жабдықтарды қоса алғанда, ядролық материалдармен жəне (немесе) радиоактивті
заттармен жұмыс істеу жүзеге асырылатын, ядролық болып табылмайтын арнайы
қондырғы;»;
2) 3-баптың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«5) ядролық қауіпсіздік жəне (немесе) радиациялық қауіпсіздік жəне (немесе)
ядролық физикалық қауіпсіздік сараптамасына;»;
3) 5-баптың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«5) ядролық қауіпсіздік жəне (немесе) радиациялық қауіпсіздік жəне (немесе)
ядролық физикалық қауіпсіздік сараптамасын жүргізу қағидаларын бекітеді;»;
4) 6-бапта:
10) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«10) ядролық қауіпсіздік жəне (немесе) радиациялық қауіпсіздік жəне (немесе)
ядролық физикалық қауіпсіздік сараптамасын жүзеге асыратын ұйымдарды
аккредиттеу қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;»;
15) тармақша алып тасталсын;
16) жəне 18) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«16) ядролық материалдарды, радиоактивті заттар мен радиоактивті
қалдықтарды тасымалдау қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;»;
«18) ядролық қауіпсіздік жəне (немесе) радиациялық қауіпсіздік жəне (немесе)
ядролық физикалық қауіпсіздік сараптамасын жүргізу қағидаларын əзірлейді;»;
26) тармақша алып тасталсын;
31) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«31) атом энергиясын пайдалану саласындағы лицензиялауға жататын ядролық
материалдар, радиоактивті заттар мен электрофизикалық қондырғылар үшін алып
қою деңгейлерін белгілейді;»;
5) 7-баптың 2-тармағының 3) тармақшасындағы «нұсқама» деген сөз «акт»
деген сөзбен ауыстырылсын;
6) 7-1-бапта:
2-тармақ мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
«4) Қазақстан Республикасының атом энергиясын пайдалану саласындағы
заңнамасының талаптарын бұзушылықты жою туралы нұсқаманың орындалмауы.»;
19-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«19. Қазақстан Республикасының атом энергиясын пайдалану саласындағы
заңнамасының талаптарын бұзушылық анықталған жағдайда, лауазымды
адамдар осындай бұзушылықты жою туралы нұсқама береді. Тексерiлетiн
субъектiнiң қызметi, тауары (жұмысы, көрсететiн қызметi) жеке жəне заңды
тұлғалардың конституциялық құқықтарына, бостандықтары мен заңды
мүдделерiне, адамдардың өмiрi мен денсаулығына, қоршаған ортаға, Қазақстан
Республикасының ұлттық қауiпсiздiгiне тiкелей қауіп төндiретін жағдайларда,
қадағалау субъектісінің жекелеген қызмет түрлерін тоқтата тұру немесе оларға
тыйым салу туралы акт беріледі.»;
21-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Қадағалау субъектісінің жекелеген қызмет түрлерін тоқтата тұру немесе
оларға тыйым салу туралы акт сот шешімі шығарылғанға дейін қолданылады.»;
22-тармақта:
бірінші бөліктегі «нұсқамада» деген сөз «актіде» деген сөзбен ауыстырылсын;
2) тармақшадағы «осы нұсқаманы» деген сөздер «осы актіні» деген сөздермен
ауыстырылсын;
23-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«23. Қазақстан Республикасының атом энергиясын пайдалану саласындағы
заңнамасының талаптарын бұзушылықты жою туралы нұсқама жəне (немесе)
қадағалау субъектісінің жекелеген қызмет түрлерін тоқтата тұру немесе оларға
тыйым салу туралы акт қадағалау субъектісінің басшысына не оның уəкілетті
адамына осы баптың 17-тармағында көрсетілген тəсілдердің бірімен табыс
етіледі.»;
мынадай мазмұндағы 23-1-тармақпен толықтырылсын:
«23-1. Қадағалау субъектісінің жекелеген қызмет түрлерін тоқтата тұру немесе
оларға тыйым салу туралы актіні қабылдаудан бас тартылған жағдайда, оған
тиісті жазба жүргізіледі жəне хаттама жасалады, оған тексеруді жүзеге асыратын
лауазымды адамдар мен қадағалау субъектісінің басшысы не оның уəкілетті
адамы қол қояды.
Қадағалау субъектісінің басшысы не оның уəкілетті адамы бас тарту себебі
туралы жазбаша түсініктеме бере отырып, хаттамаға қол қоюдан бас тартуға
құқылы. Қадағалау субъектісінің жекелеген қызмет түрлерін тоқтата тұру немесе
оларға тыйым салу туралы актіні алудан бас тарту қадағалау субъектісінің
жекелеген қызмет түрлерін тоқтата тұру немесе оларға тыйым салу туралы актінің
орындалмауына негіз бола алмайды. Қадағалау субъектісінің жекелеген қызмет
түрлерін тоқтата тұру немесе оларға тыйым салу туралы акт хаттама жасалған
кезден бастап табыс етілді деп есептеледі.»;
24 жəне 25-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«24. Қазақстан Республикасының атом энергиясын пайдалану саласындағы
заңнамасының талаптарын бұзушылықты жою туралы нұсқама жəне (немесе)
қадағалау субъектісінің жекелеген қызмет түрлерін тоқтата тұру немесе оларға
тыйым салу туралы акт оларды алған кезден бастап орындау үшін міндетті болып
табылады.
25. Лауазымды адамдар беретін Қазақстан Республикасының атом энергиясын
пайдалану саласындағы заңнамасының талаптарын бұзушылықты жою туралы
нұсқамаға жəне (немесе) қадағалау субъектісінің жекелеген қызмет түрлерін
тоқтата тұру немесе оларға тыйым салу туралы актіге жоғары тұрған лауазымды
адамға жəне (немесе) сотқа Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген
тəртіппен шағым жасалуы мүмкін.»;
7) 8-баптың 1-тармағының 9) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«9) уəкілетті органға ядролық, радиациялық немесе ядролық физикалық
қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қатысты жүйелердегі, жабдықтардағы, ядролық
қондырғының жобалау жəне пайдалану құжаттамасындағы кез келген көзделіп
отырған өзгерістер туралы хабар беруге;»;
8) 9-бапта:
1-тармақта:
екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Атом энергиясын пайдалану саласында лицензиялар мынадай қызмет
түрлеріне беріледі:
1) атом энергиясы пайдаланылатын объектiлердiң өмірлiк циклінің кезеңдерiне
байланысты жұмыстарды орындау;
2) ядролық материалдармен жұмыс iстеу;
3) радиоактивтi заттармен, құрамында радиоактивтi заттар бар аспаптармен
жəне қондырғылармен жұмыс iстеу;
4) иондандырушы сəулеленудi генерациялайтын аспаптармен жəне
қондырғылармен жұмыс iстеу;
5) атом энергиясын пайдалану саласында қызметтер көрсету;
6) радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу;
7) ядролық материалдарды, радиоактивті заттарды, иондандырушы
сəулеленудің радиоизотоптық көздерін, радиоактивті қалдықтарды транзиттік
тасымалдауды қоса алғанда, Қазақстан Республикасы аумағының шегінде
тасымалдау;

8) бұрынғы ядролық сынақ полигондары аумақтарындағы жəне жүргiзілген
ядролық сынақтар салдарынан ластанған басқа да аумақтардағы қызмет.»;
мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
«Лицензия мынадай қызмет түрлеріне берілмейді:
1) алып қою деңгейінен төмен ядролық материалдармен жұмыс істеу;
2) алып қою деңгейінен төмен радиоактивтi заттармен, құрамында радиоактивтi
заттар бар аспаптармен жəне қондырғылармен жұмыс iстеу;
3) алып қою деңгейінен төмен, иондандырушы сəулеленудi генерациялайтын
аспаптармен жəне қондырғылармен жұмыс iстеу.»;
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Осы баптың 1-тармағы екінші бөлігінің 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) жəне 8)
тармақшаларында көрсетілген қызмет түрлері үшін лицензия жəне (немесе)
лицензияға қосымша алу өтінішін қарау мерзімі Қазақстан Республикасының
рұқсаттар жəне хабарламалар туралы заңнамасына сəйкес айқындалады.»;
3-тармақ алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:
«4-1. Рұқсат жəне (немесе) рұқсатқа қосымша берілгенге дейін өтініш берушінің
біліктілік немесе рұқсат талаптарына сай келуін тексеру кезінде құжаттардың
түпнұсқасының болмауы рұқсат жəне (немесе) рұқсатқа қосымша беруден бас
тарту үшін негіз болып табылады.»;
5-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4) Қазақстан Республикасының атом энергиясын пайдалану саласындағы
заңнамасының талаптарын бұзушылықты жою туралы нұсқамалар белгіленген
мерзімдерде орындалмаған кезде алты айдан аспайтын мерзімге тоқтатыла тұруы
мүмкін.»;
9) 10-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Заңды тұлғалар ғана радиациялық қауіптілігі 1 жəне 2-санаттардағы
ядролық қондырғылардың, радиациялық қондырғылардың меншік иелері бола
алады.»;
10) 12-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Ядролық қондырғыларды жəне көму пункттерін салудың, реконструкциялаудың, пайдаланудан шығарудың жобалау құжаттары міндетті түрде
экологиялық жəне санитариялық-эпидемиологиялық сараптамалардан өткізіледі.»;
11) 16-баптың 2-тармағы «байланысты» деген сөзден кейін «, оның ішінде
авариялық жағдайлармен байланысты» деген сөздермен толықтырылсын;
12) 17-баптың 3-тармағындағы «радиоактивті қалдықтардың түзілуіне» деген
сөздер «олардың түзілуіне» деген сөздермен ауыстырылсын;
13) 21-бапта:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Атом энергиясы пайдаланылатын объектілерде жұмыс істейтін персонал
біліктілігі мен кəсіптік даярлығы деңгейінің атқаратын лауазымына сəйкес келуіне
уəкілетті орган айқындаған тəртіппен аттестаттаудан өтеді.»;
3-тармақта:
бірінші бөліктің 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) ядролық, радиациялық жəне ядролық физикалық қауіпсіздікті қамтамасыз
етуді бақылау, ядролық материалдарды, иондандырушы сəулелену көздерін,
радиоактивті қалдықтарды есепке алу жəне бақылау лауазымдық міндеттеріне
кіретін ядролық қондырғы персоналын;»;
екінші бөлік «тұлғалар» деген сөзден кейін «атом энергиясы пайдаланылатын
объектілерде жұмыс істейтін персоналды аттестаттау қағидаларына сəйкес» деген
сөздермен толықтырылсын;
4-тармақ мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
«4) қайта аттестаттау.»;
5-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
«Қайта аттестаттау бастапқы немесе мерзімді немесе кезектен тыс аттестаттау
қорытындысы бойынша теріс нəтиже алынған жағдайда тағайындалады.»;
6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Жұмыскер бастапқы немесе мерзімді немесе кезектен тыс аттестаттау
нəтижелері бойынша теріс қорытынды алған жағдайда, ол Қазақстан
Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес қайта аттестаттау нəтижелерін
алғанға дейін жұмысынан шеттетіледі.
Қайта аттестаттау қорытындысы бойынша біліктілігінің жəне кəсіптік
даярлығының жеткіліксіздігі салдарынан атқаратын лауазымына немесе
орындайтын жұмысына сəйкес келмейтіні туралы теріс қорытынды алған
жұмыскермен еңбек шарты Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына
сəйкес тоқтатылады.»;
14) 4-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«4-тарау. Ядролық қауіпсіздік жəне (немесе) радиациялық қауіпсіздік жəне
(немесе) ядролық физикалық қауіпсіздік сараптамасы. Ядролық қауіпсіздік жəне
(немесе) радиациялық қауіпсіздік жəне (немесе) ядролық физикалық қауіпсіздік
сараптамасын жүзеге асыратын ұйымдарды аккредиттеу»;
15) 24 жəне 25-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
«24-бап. Ядролық қауіпсіздік жəне (немесе) радиациялық қауіпсіздік жəне
(немесе) ядролық физикалық қауіпсіздік сараптамасы
1. Ядролық қауіпсіздік жəне (немесе) радиациялық қауіпсіздік жəне (немесе)
ядролық физикалық қауіпсіздік сараптамасы радиациялық қауіптілігі 1 жəне
2-санаттардағы ядролық қондырғылардың, радиациялық қондырғылардың
қауіпсіздігін олар ықтимал қауіп төндіруі мүмкін бүкіл уақыт кезеңіне тəуелсіз
бағалауды жүзеге асыру мақсатында жүргізіледі.
2. Ядролық қауіпсіздік жəне (немесе) радиациялық қауіпсіздік жəне
(немесе) ядролық физикалық қауіпсіздік сараптамасы ядролық, радиациялық
жəне (немесе) ядролық физикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қатысты
жүйелерде, жабдықтарда, ядролық жəне радиациялық қондырғылардың
жобалау жəне пайдалану құжаттамасында өзгерістер болған кезде қайта
жүргізіледі.
Пайдаланушы ұйым уəкілетті органды жəне ядролық қауіпсіздік жəне
(немесе) радиациялық қауіпсіздік жəне (немесе) ядролық физикалық
қауіпсіздік сараптамасын бұрын жүргізген сараптама ұйымын ядролық жəне
радиациялық қондырғының жобалау жəне пайдалану құжаттамасын ұсына
отырып, жоспарланып отырған өзгерістер туралы бір мезгілде жазбаша
хабардар етеді.
3. Ядролық қауіпсіздік жəне (немесе) радиациялық қауіпсіздік жəне (немесе)
ядролық физикалық қауіпсіздік сараптамасын осы қызмет түрін жүзеге асыруға
уəкілетті органда аккредиттелген ұйымдар жүргізеді. Бұл ретте пайдаланушы
ұйымның лауазымды адамдарымен жақын туыстық немесе жекжаттық қарымқатынаста тұрған адам, сондай-ақ пайдаланушы ұйыммен еңбек қатынастарында
немесе өзге де шарттық қатынастарда тұрған жеке тұлғалар сарапшы бола
алмайды.
4. Ядролық қауіпсіздік жəне (немесе) радиациялық қауіпсіздік жəне (немесе)
ядролық физикалық қауіпсіздік сараптамасына құжаттарды пайдаланушы ұйым
ұсынады.
5. Ядролық қауіпсіздік жəне (немесе) радиациялық қауіпсіздік жəне (немесе)
ядролық физикалық қауіпсіздік сараптамасын жүргізу нəтижелері бойынша
сараптама объектісін іске асыру жөнінде шешім қабылдауға жол беру мен
ықтималдық туралы қорытынды беріледі.
6. Сараптаманың теріс қорытындысын алу сараптама қорытындысында
көрсетілген барлық ескертулерді жойған пайдаланушы ұйымды сараптама жүргізу
үшін қайта өтініш беру құқығынан айырмайды.
7. Ядролық қауіпсіздік жəне (немесе) радиациялық қауіпсіздік жəне (немесе)
ядролық физикалық қауіпсіздік сараптамасын қаржыландыру пайдаланушы
ұйымның қаражаты немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым
салынбаған басқа да көздер есебінен жүзеге асырылады.
25-бап. Ядролық қауіпсіздік жəне (немесе) радиациялық қауіпсіздік жəне
(немесе) ядролық физикалық қауіпсіздік сараптамасының объектілері
Ядролық қауіпсіздік жəне (немесе) радиациялық қауіпсіздік жəне (немесе)
ядролық физикалық қауіпсіздік сараптамасына мыналар жатады:
1) радиациялық қауіптілігі 1 жəне 2-санаттардағы ядролық қондырғыларды,
радиациялық қондырғыларды орналастыру жəне салу алаңдарын таңдау жөніндегі
жобалау құжаттамасы;
2) радиациялық қауіптілігі 1 жəне 2-санаттардағы ядролық қондырғылардың,
радиациялық қондырғылардың жобалау жəне пайдалану құжаттамасы;
3) радиациялық қауіптілігі 1 жəне 2-санаттардағы ядролық қондырғыларды,
радиациялық қондырғыларды техникалық жаңғыртуға арналған жобалау
құжаттамасы;
4) радиациялық қауіптілігі 1 жəне 2-санаттардағы ядролық қондырғыларды,
радиациялық қондырғыларды пайдаланудан шығару жөніндегі жобалау жəне
пайдалану құжаттамасы.»;
16) 26-бапта:
тақырыптағы «, радиациялық жəне» деген сөздер «қауіпсіздік жəне (немесе)
радиациялық қауіпсіздік жəне (немесе)» деген сөздермен ауыстырылсын;
1-тармақтағы «, радиациялық жəне» деген сөздер «қауіпсіздік жəне (немесе)
радиациялық қауіпсіздік жəне (немесе)» деген сөздермен ауыстырылсын;
3-тармақтың бірінші абзацындағы «, радиациялық жəне» деген сөздер
«қауіпсіздік жəне (немесе) радиациялық қауіпсіздік жəне (немесе)» деген
сөздермен ауыстырылсын;
7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Уəкілетті орган ядролық қауіпсіздік жəне (немесе) радиациялық қауіпсіздік
жəне (немесе) ядролық физикалық қауіпсіздік сараптамасын жүзеге асыратын
аккредиттелген ұйымдардың тізілімін жүргізеді.»;
8-тармақ алып тасталсын.
2-бап. Осы Заң, 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-баптың
2-тармағы 1) тармақшасының бірінші – төртінші жəне алтыншы абзацтарын жəне
3-тармағы 8) тармақшасының екінші – жиырмасыншы абзацтарын қоспағанда,
алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң
қолданысқа енгізіледі.
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