
№61 (30040)  2 С�УІР, ЖҰМА 2021 ЖЫЛ

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

Мұстафаның 
Мақаншыға 
сапары

Бозоқ 
қалашығы

EUR/KZT 501.15       USD/KZT 426.91 RUB/KZT 5.62 CNY/KZT 64.94ВАЛЮТАЛАРДЫҢ РЕСМИ (НАРЫҚТЫҚ) БАҒАМДАРЫ:

Мұстафаның Мұстафаның 
қалашығы

17-бет16-бет

Кез келген 
актер тұлғаны 
бейнелеуді 
армандайды

6-бет

––––––––––––––––––––––
Футболдан Қазақстан ұлт-
тық құрамасы 2022 жылы 
Қатар астанасы Дохада 
�тетін әлем чемпионатының 
іріктеу кезеңі аясындағы 
2-тур ойынында сырт алаңда 
Украина құрамасымен 
жолығып, алғаш рет тең 
ойнады.
––––––––––––––––––––––

�ли БИТ�РЕ,
«Egemen Qazaqstan»

Тарихқа көз жүгіртер болсақ, 
əйгілі шабуылшы Андрей Шев-
чен ко жаттықтыратын Украи-
на құрамасымен біздің жігіт-
тер бүгінге дейін төрт рет кез-
десіп, барлық ойында қар-
сыластарына есе жіберген. Бір 

қызығы, Қазақстан мен Ук-
раи на құрамаларының жолы 
тек əлем біріншілігінің іріктеу 
ке зе ңіндегі ойындарда ғана 
түйі седі екен. Мəселен, екі ел 
футболшылары бірінші рет 

2006 жылғы, екінші рет 2010 
жылғы əлем чемпионаттарының 
іріктеу кезеңіндегі топтық бəсе-
келерінде жолыққан. 

(Соңы 18-бетте)

––––––––––––––––––––––
Еліміздегі эпидемиялық 
жағдай күннен-күнге 
күрделеніп бара жатқаны 
ақпараттарда айтылып, 
жаңалықтарда жазылып 
жатқаны жасырын емес. 
––––––––––––––––––––––

ФУТБОЛСАҚТАНСАҢ – САҚТАЙДЫ

Жеңіске пара-пар тең ойынОтандық вакцина сәуірдің 
соңында салына бастайды

ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 

ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне 

�неркәсіптік қауіпсіздік, 
индустриялық аймақтар, 

жануарлар дүниесі, 
ерекше қорғалатын табиғи 

аумақтар, энергетика, табиғи 
монополиялар және ішкі істер 
органдары қызметкерлеріне 

тұрғын үй т�лемдері мәселелері 
бойынша �згерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы

1-бап. Қазақстан Республикасының 
мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілсін:

1. «Тұрғын үй қатынастары тура-
лы» 1997 жылғы 16 сəуірдегі Қазақстан 
Республикасының Заңына (Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 
1997 ж., №8, 84-құжат; 1999 ж., №13, 
431-құжат; №23, 921-құжат; 2001 ж., 
№15-16, 228-құжат; 2002 ж., №6, 71-құ-
жат; 2003 ж., №11, 67-құжат; 2004 ж., 
№14, 82-құжат; №17, 101-құжат; №23, 
142-құ   жат; 2006 ж., №16, 103-құжат; 2007 ж., 
№9, 67-құжат; №10, 69-құжат; №15, 106, 
108-құ жаттар; №18, 143-құжат; 

(Жалғасы 13-бетте)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Еуразиялық экономикалық одаққа мүше 
мемлекеттердің темекі �німдеріне 

акциздер саласындағы салық 
саясатын жүргізу қағидаттары 

туралы келісімді ратификациялау туралы

2019 жылғы 19 желтоқсанда Санкт-Петербургте жасалған Еуразиялық 
экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің темекі өнімдеріне акциздер 
саласындағы салық саясатын жүргізу қағидаттары туралы келісім рати-
фикациялансын.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 1 сəуір 
№ 27-VІI ҚРЗ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Еуразиялық экономикалық одақтың 
тауар белгілері, қызмет к�рсету белгілері және 

тауарлар шығарылған жерлердің атаулары 
туралы шартты ратификациялау туралы

2020 жылғы 3 ақпанда Мəскеуде жасалған Еуразиялық экономикалық одақтың 
тауар белгілері, қызмет көрсету белгілері жəне тауарлар шығарылған жерлердің 
атаулары туралы шарт ратификациялансын.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ 

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 1 сəуір 
№ 28-VІI ҚРЗ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

2005 жылғы 25 қарашадағы Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына 
қатысушы мемлекеттердің авток�лік құралдарын жымқыруға 

қарсы күрестегі және оларды қайтаруды қамтамасыз 
етудегі ынтымақтастығы туралы келісімге �згерістер 

енгізу туралы хаттаманы ратификациялау туралы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасы мен Болгария Республикасы арасындағы 
сотталған адамдарды беру туралы шартты ратификациялау туралы

2019 жылғы 13 мамырда Софияда жасалған Қазақстан Республикасы мен Болгария 
Республикасы арасындағы сотталған адамдарды беру туралы шарт ратификациялансын.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 1 сəуір
№ 30-VІI ҚРЗ

2005 жылғы 25 қарашадағы Тəуелсіз Мем-
лекеттер Достастығына қатысушы мемле-
кеттер дің автокөлік құралдарын жымқыруға 
қарсы  күрестегі жəне оларды қайтаруды 
қамтамасыз етудегі ынтымақтастығы туралы 
келісімге өзгерістер енгізу туралы 2018 жылғы 
20 шілдеде Бакуде жасалған хаттама мына-
дай ескертпемен ратификациялансын: «2005 
жылғы 25 қарашадағы Тəуелсіз Мемлекеттер 
Достастығына қатысушы мемлекеттердің 
автокөлік құралдарын жымқыруға қарсы 

күрестегі жəне оларды қайтаруды қамтамасыз 
етудегі ынтымақтастығы туралы келісімге 
өзгерістер енгізу туралы хаттаманың 1-бабы 
5-тармағы алтыншы абзацының ережесі 
Қазақстан Республикасына қолданылмайды.».

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 1 сəуір
№ 29-VІI ҚРЗ

РЕСМИ

––––––––––––––––––––––
М е м л е к е т  б а с ш ы с ы 
Қасым-Жомарт Тоқаев 
елі міздегі коронавирус ін-
детіне байланысты эпи-
де миялық ахуал ж�нін де 
кеңес �ткізді, деп хабар -
лады Президенттің бас-
пас�з қызметі.
––––––––––––––––––––––

Қасым-Жомарт Тоқаев 
елімізде қалыптасқан күрделі 
эпидемиялық ахуал жайын да 
айтты. Жағдай бүкіл қоғам-
ды алаң датып отыр. Атқару-
шы орган дардың жұмысына 
азамат тарымыздың көңілі 
тол майды.

– Жалпы алғанда, қазіргі 
жағдайымыз жақсы емес. Тіпті 
ахуал өте күрделі деп айтуға 
болады. Коронавирус індеті 
қайта өршіп келеді. Мұны 
Қазақстан ғана емес, көптеген 
ел бастан өткеруде. Нақты де-
ректерге қарасақ, оның негізгі 
себебі вирустың мутациялан   ған 
жаңа штамдары болып отыр. 
Оған қоса, азаматтарымыз 

жəне бизнес өкілдері індеттен 
əбден қа жып, соның салда-
рынан сақтық шараларына 

салғырт қарай бастады. Бұл, 
əрине, жағдайды одан бетер 
ушықтыруда, – деді Президент.

Мемлекет басшысы коро-
навируспен күресудің бірден-
бір əрі сенімді жолы вакцина 

салу екенін атап өтті. Мұны 
локдауннан шығу жолын ер-
терек ойластырған елдердің 
тəжірибесі дəлелдеді. Бүгінде 
олардың экономикасы мен 
азаматтары күнделікті өмірде 
пандемияның зардабын тар-
тып отырған жоқ. Израиль мен 
Біріккен Араб Əмір ліктерінде, 
вакцина салдырудан көш 
басындағы елдерде туризм, 
сауда, мейрамханалар желісі, 
шағын жəне орта бизнес секілді 
пандемия алғашқылардың бірі 
болып шарпитын салалар  дың 
жұмысы қайта жандан ған. 
COVID-19 індетімен күресте 
Қытай Халық Республикасы ай-
тар лықтай жетістіктерге жетті. 
Пандемия қаупіне шұғыл əре-
кет ете білу мен жұмыла жұ-
мыс істеу қабілеті Қытайдың 
ін дет ке қарсы тиімді күресуіне 
мүм кіндік берді.

– Қытай əлемде алғашқы-
лар дың бірі болып коронави-
рус тың жаппай таралуын ауыз-
дықтай алды. Сөйтіп ауру жұқ-
тырғандардың санын азайт ты. 

Экономиканың қайта қалпы  на 
келуін қамтамасыз етті. Қытай-
дың үлгісімен Азияның Жап о-
ния, Оңтүстік Корея, Вьет нам 
жəне Сингапур сияқты ел дері 
де пандемияға қарсы нақ ты 
іс-қимылдар жасады. Сон-
дықтан бізге пандемияға қар-
сы күресте жəне вакцина салу 
кезін де Қытайдың осы ұтым-
ды тəжі рибесін ескерген жөн. 
Жал пы, Қытай Қазақстанның 
ұзақ мерзімді стратегиялық 
серіктесі. Əлемнің екінші эко-
номикасы болып саналатын 
бұл елмен ынтымақтастық біз 
үшін пайдалы əрі мемлекетіміз-
дің ұлттық мүддесіне сай келе-
ті нін түсінуіміз керек, – деді 
Президент.

Бүгінгі таңда елімізде 47 
мың  дай адам ғана иммунитет 
қалып тастырудың толық кур-
сынан өтті. 137 346 адам бірінші 
ком понентті енді ектірген. Жағ-
дай дың бұлай болу  себебі – 
вакци наның жетіспеушілігі.

(Соңы 2-бетте)

Үкімет жағдайды күрт өзгертуі тиіс
Президент эпидемиялық ахуалды жақсарту жөнінде қатаң талап қойды
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Рауан ҚАЙДАР,
«Egemen Qazaqstan»
  

Мемлекет  басшысы да 
мей лінше сақтық шараларын 
күшейтіп, алаңдатарлық ахуалды 
тезірек қалыпқа түсіру тетіктерін 
қарастыру үшін табанды тапсыр-
малар беруде. Əлемді əбігерге 
салған індеттің бірден-бір емі 
– вакцина деп ғалымдар мен 

мамандар айтудай-ақ айтуда. 
Бірақ ел ішінде екпе салдыруға 
күдікпен қарайтындар да бар.

Білім жəне ғылым вице-ми-
нистрі Мирас Дəуленов Биоло-
гиялық қа уіпсіздік проблемалары 

ғылыми-зерттеу институты 
бүгінге дейін ко ронавиурсқа 
қарсы вакцинаның 5 тү рін əзір-
легенін атап өтті.

(Соңы 5-бетте)
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(Жалғасы. Басы 1-бетте)

2009 ж., №11-12, 54-құжат; №18, 84-құжат; №24, 122-құжат; 
2010 ж., №5, 23-құжат; №10, 52-құжат; 2011 ж., №1, 2, 
3-құжаттар; №5, 43-құжат; №6, 50-құжат; №10, 86-құжат; 
№11, 102-құжат; №16, 128, 129-құжаттар; 2012 ж., №1, 
5-құжат; №3, 21-құжат; №4, 32-құжат; №5, 41-құжат; №15, 
97-құжат; №21-22, 124-құжат; 2013 ж., №9, 51-құжат; №14, 
72, 75-құжаттар; №15, 77-құжат; 2014 ж., №1, 4-құжат; №14, 
84, 86-құжаттар; №16, 90-құжат; №19-I, 19-II, 96-құжат; 
№23, 143-құжат; №24, 144-құжат; 2015 ж., №1, 2-құжат; 
№20-IV, 113-құжат; №22-V, 154, 158-құжаттар; №23-II, 
170-құжат; 2016 ж., №8-I, 65-құжат; №12, 87-құжат; №23, 
118-құжат; 2017 ж., №8, 16-құжат; №11, 29-құжат; №21, 
98-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат; №16, 56-құжат; №24, 
93-құжат; 2019 ж., №7, 39-құжат; №9-10, 52-құжат; №21-
22, 90-құжат; №23, 103-құжат; №24-I, 119-құжат; №24-II, 
122-құжат; 2020 ж., №9, 31-құжат; №10, 39-құжат; №13, 
67-құжат; №19-20, 81-құжат; №21-22, 91-құжат; 2021 ж., 
№1, 1-құжат):

1) 1-баптың 1-тармағының 6) тармақшасы «арнаулы 
мемлекеттік органдардың,» деген сөздерден кейін «ішкі істер 
органдарының,» деген сөздермен толықтырылсын;

2) 2-бапта:
7-1) тармақша «арнаулы мемлекеттік органдардың,» деген 

сөздерден кейін «ішкі істер органдарының,» деген сөздермен 
толықтырылсын;

44-3) тармақша «арнаулы мемлекеттік органдардың,» 
деген сөздерден кейін «ішкі істер органдарының,» деген 
сөздермен толықтырылсын;

3) 13-1-тараудың тақырыбы «Арнаулы мемлекеттік орган-
дар дың,» деген сөздерден кейін «ішкі істер органд арының,» 
де ген сөздермен толықтырылсын;

4) 101-3-бапта:
тақырып «Арнаулы мемлекеттік органдардың,» деген 

сөздерден кейін «ішкі істер органдарының,» деген сөздермен 
то лықтырылсын;

1-тармақта:
бірінші бөліктің бірінші абзацындағы «қызметкерлері 

(арнаулы (əскери) оқу орындарының курсанттары мен тың-
дау шыларын қоспағанда),» деген сөздер «(арнаулы (əскери) 
оқу орындарының курсанттары мен тыңдаушыларын 
қоспағанда), ішкі істер органдарының қызметкерлері,» деген 
сөздермен ауыстырылсын; 

екінші жəне үшінші бөліктер «арнаулы мемлекеттік орган-
дар дың,» деген сөздерден кейін «ішкі істер органдарының,» 
деген сөздермен толықтырылсын; 

төртінші бөлік «Арнаулы мемлекеттік орган,», «арнаулы 
мемлекеттік органның,» деген сөздерден кейін тиісінше 
«ішкі істер органы,», «ішкі істер органының,» деген сөз дер-
мен толықтырылсын;

2-тармақ «арнаулы мемлекеттік органдардың,» деген 
сөздерден кейін «ішкі істер органдарының,» деген сөздермен 
толықтырылсын;

5) 101-4-бапта:
1-тармақ мынадай мазмұндағы екінші жəне үшінші 

бөліктермен толықтырылсын:
«Ішкі істер органдарының қызметкерлеріне бұрын та-

ға йын далған тұрғын үй төлемдері мынадай жағдайларда:
1) тұрғын үй төлемдері алғаш рет ресімделген, кейіннен 

сатып алатын жалға алу немесе ипотекалық кредит сома-
сын өтеуге пайдаланылған жағдайда, тұрғын үй төлемдерін 
алу құқығы бар ішкі істер органдары қызметкерлерінің 
лауазымдары санаттарына жататын лауазымдарға қайта 
тағайындалғанда осы Заңның 101-11-бабына сəйкес – 
көрсетілген лауазымдарға тағайындалған күннен бастап; 

2) қарамағына қабылданғанға дейін ішкі істер органдары 
жүйесінде тұрғын үй төлемдерін алушылар болып табылған, 
қа ра мағында болғаннан кейін тұрғын үй төлемдерін алу құ-
қығы бар ішкі істер органдары қызметкерлерінің лауазым-
дары санаттарына жататын лауазымдарға қайта тағайын-
далғанда – қарамағына қабылданған күннен бастап қайта 
басталады. Қарамағында болу мерзімі «Құқық қорғау 
қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес 
есептеледі.

Тағайындалған тұрғын үй төлемдері ішкі істер органы 
қыз меткерінің жүктілігіне жəне босануына байланысты де-
малыста, жаңа туған баланы (балаларды) асырап алуға бай-
ланысты демалыста, бала үш жасқа толғанға дейін оның 
күтіміне байланысты жалақысы сақталмайтын демалыста 
болған кезеңіне, оның ішінде тиісті органның қарамағына 
қабылдана отырып сақталады.»;

2-тармақта:
1) тармақша «арнаулы мемлекеттік органнан» деген сөз-

дер ден кейін «, ішкі істер органынан» деген сөздермен то-
лықтырылсын; 

2), 3) жəне 4) тармақшалар «арнаулы мемлекеттік орган-
ның,» деген сөздерден кейін «ішкі істер органының,» деген 
сөз дермен толықтырылсын;

4 ) тармақшадағы «тартқан жағдайларда тоқтатылады.» де-
ген сөздер «тартқан;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай 
мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:

«5) ішкі істер органының қызметкері тұрғын үй төлемдерін 
алу құқығы бар ішкі істер органдары қызметкерлерінің ла-
уазымдары санатына жататын лауазымынан босатылған 
жағдайларда тоқтатылады.»;

6) 101-6-бапта:
1) тармақша «арнаулы мемлекеттік органнан,» деген 

сөздерден кейін «ішкі істер органынан,» деген сөздермен 
толықтырылсын;

4) тармақша «арнаулы мемлекеттік органның,» деген 
сөздерден кейін «ішкі істер органының,» деген сөздермен 
толықтырылсын;

7) 101-7-бапта:
1) жəне 2) тармақшалар «арнаулы мемлекеттік органды,» 

деген сөздерден кейін «ішкі істер органын,» деген сөздермен 
толықтырылсын;

3) тармақша:
«арнаулы мемлекеттік органның қызметкері» деген сөзден 

кейін «, ішкі істер органы, ішкі істер органының қызметкері» 
деген сөздермен толықтырылсын;

«жəне арнаулы мемлекеттік орган,» деген сөздерден кейін 
«ішкі істер органы,» деген сөздермен толықтырылсын;

8) 101-9-бапта:
тақырып «арнаулы мемлекеттік органдар,» деген сөздер-

ден кейін «ішкі істер органдары,» деген сөздермен то лық-
ты рылсын;

1-тармақ «Арнаулы мемлекеттік органның,» деген 
сөздерден кейін «ішкі істер органының,» деген сөздермен 
толықтырылсын;

9) 101-10-баптың тақырыбы жəне бірінші абзацы «Арнаулы 
мемлекеттік органдар,» жəне «арнаулы мемлекеттік орган-
дар,» деген сөздерден кейін тиісінше «ішкі істер органдары,» 
деген сөздермен толықтырылсын;

10) мынадай мазмұндағы 101-11-баппен толықтырылсын:
«101-11-бап. Ішкі істер органдары қызметкерлерінің тұр-

ғынжай құқығын іске асыруы
1. Ішкі істер органдары қызметкерлерінің тұрғынжай 

құ қығын іске асыруы осы тарауда белгіленген тəртіппен 
олар тұрғынжайға мұқтаж деп танылған күннен бастап 
тұр ғын үй төлемдерін алу құқығы бар ішкі істер орган-
дары қызметкерлерінің лауазымдары санатына жататын 
қызметкерлерге қызметтік тұрғынжай беру немесе жеке ар-
найы шотына тұрғын үй төлемдерін аудару арқылы жүзеге 
асы рылады.

Осы баптың 5 жəне 7-тармақтарында көзделген жағ дай-
лар да тұрғынжай құқығын іске асыру қызметтік тұрғынжай 
беру жəне олардың жеке арнайы шотына тұрғын үй 
төлемдерін аудару арқылы жүзеге асырылады.

Тұрғын үй төлемдерінің мөлшері Қазақстан Респуб лика-
сы ның тиісті өңіріндегі тұрғынжайдың бір шаршы метрін 
жал ға алу құнын тұрғынжай алаңына көбейту ар қылы ай-
қын  далады. Тұрғынжай алаңы ішкі істер органы қыз мет ке-
рінің өзін қоса алғанда, отбасының əрбір мүшесіне он сегіз 
шаршы метр пайдалы алаң есебінен айқындалады.

Қызметтік тұрғынжаймен қамтамасыз ету, тұрғын үй 
төлемдерінің мөлшерін есептеу, оларды тағайындау, қайта 
есептеу, жүзеге асыру, тоқтату, тоқтата тұру жəне қайта 

бас тау қағидаларын, сондай-ақ тұрғын үй төлемдерін алу 
құ қығы бар ішкі істер органдары қызметкерлерінің лауазым-
дары санаттарын Қазақстан Республикасының Үкіметі 
айқындайды.

2. Тұрғын үй төлемдері ішкі істер органы қызметкерінің 
таңдауы бойынша екінші деңгейдегі банктердің бірінде 
ашылған оның жеке арнайы шотына аудару арқылы ай 
сайынғы негізде жүргізіледі.

Ішкі істер органының əрбір қызметкері жеке арнайы шот-
ты өз бетінше ашады жəне оған қызмет көрсетеді.

3. Тұрғын үй төлемдерін ішкі істер органдарының мем-
ле кеттік мекемесі олар тағайындалған күннен бастап бір ай 
мерзімде жүргізеді.

4. Қызметтік тұрғынжаймен қамтамасыз етілген ішкі 
істер органдары қызметкерлерінің осы тұрғынжайда тұру 
жəне осы Заңда белгіленген тəртіппен оны жекешелендіру 
құқығы сақталады.

5. Жатақханамен қамтамасыз етілген ішкі істер органдары 
қызметкерлеріне тұрғын үй төлемдері осы тарауға сəйкес 
айқындалған тұрғын үй төлемдері мөлшерінің елу пайызы 
мөлшерінде жүргізіледі.

6. Ішкі істер органдарында қызметін өткеру кезінде қаза 
тапқан (қайтыс болған) ішкі істер органы қызметкерінің от-
басы мүшелері өтеусіз негізде басқа тұрғынжай берілмей, 
тұрып жатқан тұрғынжайынан шығарылмайды.

Ішкі істер органдарының қызметкері қызмет өткеру 
кезінде қаза тапқан (қайтыс болған) жəне оның осы Заңның 
101-5-бабының 1), 3), 4), 5) жəне 7) тармақшаларында 
көзделген мақсаттарға, сондай-ақ кейіннен сатып алатын 
тұрғынжайды жалға алу ақысын төлеу үшін жасалған шарт 
бойынша міндеттемелері болған жағдайда жүзеге асыру 
тəртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын 
тағайындалған тұрғын үй төлемдерін алу құқығы қаза тапқан 
(қайтыс болған) адамның отбасы мүшелеріне өтеді.

Бұл ретте тұрғын үй төлемдерінің мөлшері ішкі істер 
ор гандары қызметкері қызмет өткеру кезінде қаза тапқан 
(қайтыс болған) кезде алатын тағайындалған тұрғын үй 
төлемдерінің мөлшерінен төмен болмайды.

Қаза тапқан (қайтыс болған) қызметкердің отбасы мү ше-
лерінің, егер ішкі істер органдары қызметкерінің қаза табуы 
(қайтыс болуы):

1) өз-өзіне қол жұмсауға дейін жеткізген жағдайларды 
қос пағанда, өз-өзіне қол жұмсауы салдарынан;

2) қылмыстық немесе əкімшілік құқық бұзушылық жа-
са ған кезде;

3) алкогольдік, есірткілік, психотроптық, уытқұмарлық 
масаңдық күйді туындататын заттарды (сол тектестерді) 
тұтыну салдарынан;

4) қызметтен жалтару мақсатында қасақана өзіне қандай 
да бір дене зақымын (өзінің дене мүшесін зақымдау) немесе 
денсаулығына өзге де зиян келтіру салдарынан;

5) қызметкердің ішкі істер органдарында қызмет өткеру 
шарт тарын бұзған əрекеттерінің салдарынан болғаны 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəр тіппен дəлелденсе, тұрғын үй төлемдеріне құқықтары 
болмайды.

7. Шетелге қызмет өткеру үшін жіберілген ішкі істер ор-
гандары қызметкерлерінің тұрып жатқан тұрғынжайлары 
жəне (немесе) тағайындалған тұрғын үй төлемдері шетелде 
болатын барлық уақытына сақталады.

8. Ішкі істер органдары қызметкерлерінің тұрғын үй 
төлемдерін пайдалану арқылы тұрғынжайды меншікке алу 
құқығы бір рет жүзеге асырылады. 

9. Ішкі істер органдарының қызметкеріне қызметтік 
мін деттерін атқару кезінде алған, əскери-дəрігерлік ко-
мис сияның қызметке жарамсыздығы немесе шектеулі жа-
рам дылығы туралы қорытындысы шығарылған мертігуі 
(жаралануы, жарақаттануы, контузиясы) немесе ауруы 
себебінен қызметтен шығарылған кезде тағайындалған 
тұрғын үй төлемдері ол осы Заңның 101-5-бабының 1), 3), 
4), 5) жəне 7) тармақшаларында көзделген мақсаттарға, 
сондай-ақ кейіннен сатып алатын тұрғынжайды жалға алу 
ақысын төлеу үшін жасалған шарт бойынша міндеттемелерін 
орындағанға дейін Қазақстан Республикасының Үкіметі 
айқындайтын мөлшерде жəне тəртіппен сақталады.

Осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген тұрғын 
үй төлемдері, егер мертігуі (жаралануы, жарақаттануы, 
кон тузиясы) немесе ауруы ішкі істер органдарының қыз-
мет кері құқыққа қайшы əрекеттер жасаған кезде немесе 
алкогольдік, есірткілік, психотроптық, уытқұмарлық (сол 
тектес терден) масаңдануы немесе өзіне қандай да бір дене 
за қымын (өзінің дене мүшесіне зақым келтіру) немесе 
өз денсаулығына өзге де зиян келтіру себебінен болғаны 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіппен дəлелденсе, төленбейді.».

2. «Қазақстан Республикасындағы сəулет, қала құры-
лысы жəне құрылыс қызметі туралы» 2001 жылғы 16 шіл-
де дегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан 
Рес пуб ли касы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., №17-18, 
243-құжат; 2004 ж., №23, 142-құжат; 2005 ж., №6, 10-құжат; 
№7-8, 19-құжат; 2006 ж., №1, 5-құжат; №3, 22-құжат; №15, 
95-құжат; №23, 144-құжат; №24, 148-құжат; 2007 ж., №1, 
4-құжат; №2, 18-құжат; №16, 129-құжат; 2008 ж., №21, 
97-құжат; №24, 129-құжат; 2009 ж., №15-16, 76-құжат; №18, 
84-құжат; 2010 ж., №5, 23-құжат; 2011 ж., №1, 2-құжат; №6, 
50-құжат; №11, 102-құжат; №12, 111-құжат; 2012 ж., №3, 
21, 27-құжаттар; №4, 32-құжат; №8, 64-құжат; №14, 92, 
95-құжаттар; №15, 97-құжат; 2013 ж., №9, 51-құжат; №13, 
63-құжат; №14, 72, 75-құжаттар; №21-22, 114-құжат; 2014 
ж., №1, 4, 6-құжаттар; №2, 10, 12-құжаттар; №7, 37-құжат; 
№8, 44-құжат; №10, 52-құжат; №14, 86-құжат; №19-І, 19-ІІ, 
96-құжат; №23, 143-құжат; 2015 ж., №19-І, 99, 101-құжаттар; 
№19-ІІ, 103-құжат; №20-ІV, 113-құжат; №21-І, 128-құжат; 
№22-V, 156-құжат; №23-ІІ, 170-құжат; 2016 ж., №6, 45-құжат; 
№7-ІІ, 53-құжат; 2017 ж., №4, 7-құжат; №14, 51-құжат; №22-
ІІІ, 109-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат; №19, 62-құжат; №22, 
82-құжат; №24, 93-құжат; 2019 ж., №7, 37, 39-құжаттар; №8, 
45-құжат; №19-20, 86-құжат; №23, 103, 108-құжаттар; №24-I, 
119-құжат; 2020 ж., №10, 48-құжат; №13, 67-құжат; №14, 68, 
71-құжаттар; №21-22, 91-құжат; №24-ІІ, 114-құжат; 2021 ж., 
№1, 1-құжат; 2021 жылғы 27 қаңтарда «Егемен Қазақстан» 
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
жыл жымайтын мүлікке құқықтарды жəне заңды тұлғаларды 
мемлекеттік тіркеу мəселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» 2021 жылғы 26 қаңтардағы 
Қазақстан Республикасының Заңы):

1) 1-бапта:
9-1) жəне 9-2) тармақшалар мынадай редакцияда жазыл-

сын: 
«9-1) ерекше индустриялық аймақтың аккредиттелген са-

раптама ұйымы – сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс істері 
жөніндегі уəкілетті орган белгілеген тəртіппен аккредиттел-
ген жəне ерекше индустриялық аймақ аумағында құрылыс 
салуға арналған жобаларға (техникалық-экономикалық 
негіздемелерге жəне жобалау-сметалық құжаттамаға) ведом-
стводан тыс кешенді сараптаманы жүзеге асыратын, ерекше 
индустриялық аймақтың басқарушы компаниясы;

9-2) жалпыға ортақ пайдаланылатын орындар – халық үшін 
қолжетімді немесе ашық болатын аумақтар, объектілер;»;

мынадай мазмұндағы 9-3) тармақшамен толықтырылсын: 
«9-3) жергілікті сараптамалық қорытынды – сараптама-

ны аяқтайтын кезеңді қоспағанда, тиісті жоба бөлімдері 
(бөліктері) бойынша сараптамалық қолдаудың əрбір 
кезеңінде ресімделетін жəне тапсырыс берушіге берілетін, 
жобалар сараптамасының қорытындысы;»;

2) 27-1-баптың екінші бөлігі «Арнайы экономикалық 
аймақтардың» деген сөздерден кейін «, ерекше индустриялық 
аймақтардың» деген сөздермен толықтырылсын;

3) 60-бапта:
2-тармақ мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толық-

ты рылсын:
«4-1) бір тоғанның жəне (немесе) бассейннің су бетінің 

алаңы 0,15 гектардан аспайтын балық өсіруді (акваөсіруді) 
жүр гізуге арналған балық шаруашылығы технологиялық су 
ай дын дарын (балық өсіру тоғанын, балық өсіру бассейнін) 
ор наластыруды;»; 

9-тармақтың бірінші бөлігі «арнайы экономикалық 

аймақтардың» деген сөздерден кейін «, ерекше индустриялық 
аймақтардың» деген сөздермен толықтырылсын;

4) 64-4-баптың 3-тармағындағы «көрме» деген сөз 
«көрменің жəне ерекше индустриялық аймақтардың» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

5) 64-5-бапта:
мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын: 
«1-1. Ерекше индустриялық аймақтың аккредиттелген са-

раптама ұйымы ерекше индустриялық аймақтың аумағында 
объек тілер салуға арналған жобаларға (техникалық-эко-
номикалық негіздемелерге жəне жобалау-сметалық құ-
жат тамаға) міндетті ведомстводан тыс кешенді сараптама 
жүр гізеді. Ерекше индустриялық аймақтың аккредиттелген 
са раптама ұйымы аккредиттелген сараптама ұйымдарының 
кə сіби бірлестігінің мүшесі (қауымдастырылған мүшесі) бо-
лып табылмайды.»;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«4. Ерекше индустриялық аймақтың аккредиттелген са-

раптама ұйымдарын қоспағанда, аккредиттелген сараптама 
ұйымдары осы Заңда көзделген сараптама қызметінен басқа 
қандай да бір өзге қызметпен айналысуға құқылы емес.»;

6) 64-6-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы екінші 
сөйлеммен толықтырылсын: 

«Аттестаттау рəсімі ағылшын тілінде өткізілуі мүмкін.»;
7) 64-10-бап мынадай мазмұндағы 1-1 жəне 2-1-тармақ-

тар мен толықтырылсын:
«1-1. Ерекше индустриялық аймақтың сараптама ұйы-

мы ның құрамында жобаның негізгі бөлімдеріне сəйкес ке-
ле тін мамандандыру бойынша аттестатталған кемінде жеті 
са  рапшы болуға тиіс.»; 

«2-1. Ерекше индустриялық аймақтың сараптама ұйымы:
1) сараптама ұйымдарын аккредиттеу қағидаларына сəй-

кес аккредиттеуден өтуге;
2) іс қағаздарын жүргізу шеңберінде құжаттар сараптамаға 

келіп түскен күн мен сараптама қорытындылары берілген 
күннен бастап есепке алуды жүргізуге міндетті.».

3. «Қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен 
бай ланысты объектілер иелерінің азаматтық-құқықтық 
жауап кершілігін міндетті сақтандыру туралы» 2004 жылғы 
7 шіл дедегі Қазақстан Республикасының Заңына Қазақстан 
Рес публикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Пар-
ла ментінің Жаршысы, 2004 ж., №16, 94-құжат; 2009 ж., 
№24, 134-құжат; 2010 ж., №9, 44-құжат; 2012 ж., №13, 
91-құжат; 2014 ж., №7, 37-құжат; №14, 84-құжат; №19-
І, 19-ІІ, 96-құжат; 2015 ж., №8, 45-құжат; 2018 ж., №10, 
32-құжат; №13, 41-құжат; 2019 ж., №15-16, 67-құжат; 2021 
ж., №1, 1-құжат):

1) 1-баптың бірінші бөлігінде:
2) тармақшадағы «қауіпті», «технологиялық процестердің 

режимнен ауытқуы, Қазақстан Республикасы заңнамасының 
бұзылуы» деген сөздер тиісінше «аварияға алып келмеген, 
қауіпті», «технологиялық процесті жүргізудің қауіпсіздігін 
қамтамасыз ететін параметрлерден ауытқу» деген сөздермен 
ауыстырылсын; 

14) тармақшадағы «азаматтық қорғау саласындағы» де-
ген сөздер «өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

2) 5-бапта:
1-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Өнеркəсіптік қауіпсіздік декларациялары тіркелген 

объектілер туралы мəліметтер уəкілетті органның интернет-
ресурсында орналастырылады.»;

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Егер объект иесінің жауапкершілігін міндетті 

сақтандыру шартының қолданылу мерзімі ішінде объект 
уəкілетті орган бекіткен, қауіпті өндірістік объектілерді 
декларацияланатындарға жатқызу өлшемшарттарына сəйкес 
келмесе, онда сақтанушы уəкілетті органның аумақтық 
бөлімшесіне объектідегі өнеркəсіптік қауіпсіздіктің жай-
күйі туралы ақпарат береді.

Объектінің осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген 
өлшемшарттарға сəйкес келмеуі объект иесіне объектілер 
иелерінің жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартын 
мерзімімен бұрын тоқтату құқығын береді. Бұл ретте 
сақтандырушының сақтандыру қолданылған мерзім ішіндегі 
уақытқа пропорционал сақтандыру сыйлықақысының бір 
бөлігіне құқығы бар.».

4. «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне 
пай далану туралы» 2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Рес -
публикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Пар ла-
ментінің 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 ж., №1, 1-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 
24 ақпанда «Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская прав-
да» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне Каспий теңізінде қызметті 
жүзеге асыруға байланысты мəселелер бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» 2021 жылғы 23 ақпандағы 
Қазақстан Республикасының Заңы):

1-бап мынадай мазмұндағы 63-1) тармақшамен толық-
ты рыл сын:

«63-1) күріш атызы – су жіберілген күріш немесе басқа 
да дақылдарды өсіруге арналған, балық өсіру үшін пайдала-
ныл уы мүмкін жер учаскесі;».

5. «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы» 2006 
жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына 
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2006 
ж., №16, 96-құжат; 2007 ж., №1, 4-құжат; 2008 ж., №21, 
95-құжат; №23, 114-құжат; 2009 ж., №18, 84-құжат; 2010 
ж., №1-2, 5-құжат; №5, 23-құжат; 2011 ж., №1, 2-құжат; 
№5, 43-құжат; №11, 102-құжат; №13, 114-құжат; 2012 ж., 
№3, 27-құжат; №15, 97-құжат; 2013 ж., №9, 51-құжат; №14, 
75-құжат; 2014 ж., №19-І, 19-ІІ, 96-құжат; 2015 ж., №23-ІІ, 
172-құжат; 2017 ж., №3, 6-құжат; №12, 34-құжат; №23-
V, 113-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат; 2019 ж., №19-20, 
86-құжат; 2020 ж., №13, 67-құжат; №17-18, 78-құжат; 2021 
ж., №1, 1-құжат):

1) 46-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Мемлекеттік ұлттық табиғи парктердің учаскелері 

туристік жəне рекреациялық қызметті жүзеге асыру үшін бес 
жылға дейінгі мерзімге қысқа мерзімді пайдалануға жəне жи-
ырма бес жылға дейінгі мерзімге ұзақ мерзімді пайдалануға 
беріледі. Осы учаскелерді беру мемлекеттік ұлттық таби ғи 
парктерде туристік жəне рекреациялық қызметті жүзе ге 
асыру қағидаларына сəйкес жүзеге асырылады. Мем лекет-
тік ұлттық табиғи парктердің учаскелері туристік жəне 
рекреациялық қызметті жүзеге асыру үшін Қазақстан Рес-
пуб ликасының мемлекеттік-жекешелік əріптестік туралы 
заң намасына сəйкес мемлекеттік-жекешелік əріптестік шар-
тын жасасқан жекеше əріптеске де қысқа мерзімді жəне ұзақ 
мер зімді пайдалануға беріледі.»;

2) 46-1-бапта:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«1. Туристік жəне рекреациялық қызметті жүзеге асыру 

үшін пайдалануға берілген мемлекеттік ұлттық табиғи парк-
тер учаскелерінде объектілерді салу жеке, заңды тұлғалар 
не месе жекеше əріптестер мемлекеттік ұлттық табиғи парк-
пен жасасқан ұзақ мерзімді пайдалану шартына сəйкес жəне 
эскизге (эскиз жобасына) орай əзірленген жобалау (жобалау-
сметалық) құжаттамасы бойынша жүргізіледі.»;

3-тармақтағы «Жеке немесе заңды тұлғалардың» деген 
сөздер «Жеке, заңды тұлғаның немесе жекеше əріптестің» 
де ген сөздермен ауыстырылсын;

5-тармақтағы «жеке жəне заңды тұлғаларға» деген сөздер 
«жеке, заңды тұлғаларға немесе жекеше əріптестерге» деген 
сөз дермен ауыстырылсын.

6. «Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды 
қол дау туралы» 2009 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан 
Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Пар-
ла ментінің Жаршысы, 2009 ж., №13-14, 61-құжат; 2011 ж., 
№11, 102-құжат; №12, 111-құжат; 2012 ж., №14, 92-құжат; 
2013 ж., №9, 51-құжат; №14, 75-құжат; №15, 79-құжат; 2014 
ж., №1, 4-құжат; №19-І, 19-II, 96-құжат; №23, 143-құжат; 
2015 ж., №20-IV, 113-құжат; 2016 ж., №8-II, 72-құжат; №24, 
124-құжат; 2017 ж., №14, 54-құжат; №23-III, 111-құжат; 
2018 ж., №24, 93-құжат; 2020 ж., №21-22, 89-құжат; №23, 
96-құжат; 2021 жылғы 5 қаңтарда «Егемен Қазақстан» 
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
эко логия мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
ен гізу туралы» 2021 жылғы 2 қаңтардағы Қазақстан Респуб-
ли касының Заңы):

1) кіріспе «кəдеге жаратуды қолдау» деген сөздерден кейін 
«жəне қайталама энергетикалық ресурстарды пайдалану» 
деген сөздермен толықтырылсын;

2) 1-бапта:
1-3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1-3) басым шартты тұтынушылар – жұмыс істеп тұрған 

(2018 жылғы 1 қаңтардан кейін пайдалануға берілген 
жəне уəкілетті орган Жаңартылатын энергия көздерін 
пайдаланатын энергия өндіруші ұйымдар тізбесіне 
енгізбеген) жаңартылатын энергия көздерін пайдалану 
объектілерін жəне (немесе) жұмыс істеп тұрған (2021 
жылғы 1 қаңтардан кейін пайдалануға берілген) қайталама 
энергетикалық ресурстарды пайдалану объектілерін 
меншік құқығымен немесе өзге де заңды негізде иеленетін, 
өндіріп шығарған электр энергиясын осы тұлға немесе 
тұлғалар тобы толық көлемде тұтынатын не жасалған 
екіжақты шарттарға сəйкес уағдаласқан бағалар бойынша 
тұтынушыларға өткізетін тұлға немесе құрамына шартты 
тұтынушылар жəне энергия өндіруші ұйымдар кіретін 
тұлғалар тобы;»;

9-2), 9-3) жəне 9-4) тармақшалар мынадай редакцияда 
жазылсын: 

«9-2) қайталама энергетикалық ресурстар – метал лур-
гия лық өндіріс процесінде жанама өнім ретінде түзі ле тін, 
электр энергиясын өндіру үшін пайдаланылатын фер ро қо-
рыт па, кокс жəне доменді газдарды қамтитын энер ге тикалық 
ресурстар;

9-3) қайталама энергетикалық ресурстарды пайдалана-
тын энергия өндіруші ұйым – қайталама энергетикалық ре-
сурстарды пайдалана отырып, электр энергиясын өндіруді 
жүзеге асыратын заңды тұлға;

9-4) қайталама энергетикалық ресурстарды пайдалану 
объектісі – қайталама энергетикалық ресурстарды пайдалана 
отырып, электр энергиясын өндіруге арналған техникалық 
құ рылғылар жəне олармен өзара байланысты, қайталама 
энергетикалық ресурстарды пайдалану объектісін пайдала-
ну үшін технологиялық жағынан қажетті жəне қайталама 
энергетикалық ресурстарды пайдалану объектісі меншік 
иесінің балансындағы құрылысжайлар мен инфрақұрылым;»;

мынадай мазмұндағы 9-5), 9-6) жəне 9-7) тармақшалармен 
толықтырылсын:

«9-5) қалдықтарды энергетикалық кəдеге жаратуды пай-
да ланатын энергия өндіруші ұйым – осы Заңға жəне Қа-
зақстан Республикасының экология заңнамасына сəйкес 
қал дықтарды энергетикалық кəдеге жаратудан алынатын 
энер гияны өндіруді жүзеге асыратын заңды тұлға;

9-6) резервтік қор – қаржы-есеп айырысу орталығы қа-
лыптастыратын қор, оның ақшасы арнайы банктік шотта 
сақ талады жəне шартты тұтынушылар тарапынан өздеріне 
жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектілері 
өндірген электр энергиясы берілгені үшін төлем жасалмау 
немесе төлемді кідірту салдарынан туындайтын кассалық 
ал шақтықтар мен қаржы-есеп айырысу орталығының 
жаңар ты латын энергия көздерін пайдаланатын энергия 
өндіруші ұйымдар алдындағы берешегін жабуға ғана пай-
даланылады;

9-7) тасқындық электр энергиясы – Қазақстан Респуб-
ли касында электр энергиясын өндірудің-тұтыну дың нақты 
теңгеріміне сəйкес көлемде Қазақстан Республикасының су 
заңнамасына сəйкес суды табиғат қорғау мақсатында ағызу 
кезеңінде энергия өндіруші ұйымдар (гидроэлектр стан-
циялары) өндіретін жəне осы Заңда белгіленген тəртіппен 
электр энергиясына арналған шекті тариф бойынша қаржы-
есеп айырысу орталығына өткізілетін электр энергиясы;»;

14) тармақша «жаңартылатын энергия көздерін» деген 
сөздерден кейін «жəне қайталама энергетикалық ресурстар-
ды» деген сөздермен толықтырылсын;

3) 7-1-бапта:
тақырып жəне 1-тармақ «Жаңартылатын энергия көз де-

рін», «жаңартылатын энергия көздерін» деген сөздерден 
кейін тиісінше «жəне қайталама энергетикалық ресурстар-
ды» деген сөздермен толықтырылсын;

2-1-тармақ мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толық-
ты рылсын:

«Қайталама энергетикалық ресурстарды пайдалану 
объек  тісін салу кезінде басым шартты тұтынушылар объ-
ект пайдалануға берілгенге дейін үш жүз алпыс бес күн нен 
ке шіктірмей уəкілетті органды жəне жүйелік операторды 
қай талама энергетикалық ресурстардың түрін, қуат көлемін 
жəне орналасқан жерін көрсете отырып, қайталама энер ге-
ти калық ресурстарды пайдалану объектісінің құры лы сы 
туралы хабардар етеді.»;

6-тармақтың бірінші абзацы «Жаңартылатын энергия 
көздерін» деген сөздерден кейін «, қайталама энергетикалық 
ресурстарды» деген сөздермен толықтырылсын;

6-1-тармақ «жаңартылатын энергия көз дерін» деген 
сөздерден кейін  «, қай  т а лама энер ге тикалық ресурстарды» 
деген сөздермен то  лық   т ырылсын;

мынадай мазмұндағы 6-3-тармақпен толықтырылсын:
«6-3. Қайталама энергетикалық ресурстарды пайдала-

ну объектісі пайдалануға берілгеннен кейін қайталама 
энер гетикалық ресурстарды пайдаланатын энергия өн ді-
руші ұйым мен жүйелік оператор арасында он жыл бо йы 
қайталама энергетикалық ресурстарды пайдалану объек ті сі-
нің белгіленген электр қуатының кемінде жиырма пайызын 
ұл ғайтуға немесе азайтуға реттеу диапазонында жүйелік 
оператордың электр қуатын реттеу жөніндегі көрсетілетін 
қыз меттерді шарт жасасу жылының алдындағы күнтізбелік 
жыл үшін сатып алуының орташа өлшемді шарттық бағасына 
тең баға бойынша осы қызметтерді көрсетуге арналған шарт 
жыл сайын жасалады.»;

8-тармақ «жаңартылатын энергия көздерін,» жəне 
«жаңартылатын энергия көздерін» деген сөздерден кейін 
тиісінше «қайталама энергетикалық ресурстарды,» жəне 
«жəне қайталама энергетикалық ресурстарды» деген сөз-
дер мен толықтырылсын;

4) 9-бапта:
тақырып «Жаңартылатын энергия көздерін» деген сөз-

дер ден кейін «жəне қайталама энергетикалық ресурстарды» 
деген сөздермен толықтырылсын;

2-тармақтың екінші бөлігіндегі «2-1-тармағында көзделген 
жағ дайды» деген сөздер «2-1 жəне 2-2-тармақтарында көз-
дел ген жағдайларды» деген сөздермен ауыстырылсын;

2-1-тармақта:
бірінші бөліктегі «жаңартылатын энергия көздерін пай-

далану объектісі» деген сөздер «жаңартылатын энергия 
көздерін жəне қайталама энергетикалық ресурстарды пай-
далану объектілері» деген сөздермен ауыстырылсын;

1) тармақша «жаңартылатын энергия көздерін» деген 
сөздерден кейін «жəне қайталама энергетикалық ресурстар-
ды» деген сөздермен толықтырылсын;

мынадай мазмұндағы 2-2-тармақпен толықтырылсын:
«2-2. Егер басым шартты тұтынушы қайталама энерге-

ти калық ресурстарды пайдалану объектісін пайдалануға 
берсе, оның электр энергиясының үлесі осы баптың 2-1-тар-
ма ғына сəйкес есептеледі, бірақ ол 2020 жылы қар жы-есеп 
айырысу орталығына электр энергиясын сатуды жүзеге 
асырған жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объек-
тілері бойынша жаңартылатын энергия көздерін пайдала-
натын энергия өндіруші ұйымдармен жасалған қаржы-есеп 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
неркәсіптік қауіпсіздік, 
индустриялық аймақтар, жануарлар дүниесі, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, 

энергетика, табиғи монополиялар және ішкі істер органдары қызметкерлеріне тұрғын 
үй т
лемдері мәселелері бойынша 
згерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(Жалғасы 14-бетте)
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айырысу орталығының сатып алу-сату шарттарының 
қолданылу мерзіміне 2020 жылы басым шартты тұтынушы 
мен басым шартты тұтынушының құрамына кірген шарт-
ты тұтынушылар қаржы-есеп айырысу орталығынан сатып 
алған электр энергиясының нақты көлеміне тең ең төмен 
ша мадан аз болмайды. 

Бұл ретте осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген, 
қаржы-есеп айырысу орталығынан сатып алуға жата-
тын электр энергиясының ең төмен шамасы уəкілетті ор-
ган бекіткен тəртіппен, осы тармақтың бірінші бөлігінде 
көрсетілген жаңартылатын энергия көздерін пайдаланатын 
энергия өндіруші ұйымдармен жасалған қаржы-есеп айыры-
су орталығының сатып алу-сату шарттары қолданысының 
тоқтатылуына қарай электр энергиясының тиісті көлеміне 
пропорционалды азайтылады.».

7. «Азаматтық қорғау туралы» 2014 жылғы 11 сəуірдегі 
Қа зақ стан Республикасының Заңына (Қазақстан Респуб-
ли касы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., №7, 36-құжат; 
№19-I, 19-II, 96-құжат; №21, 122-құжат; №23, 143-құжат; 
2015 ж., №1, 2-құжат; №15, 78-құжат; №19-ІІ, 103, 
104-құжаттар; №20-І, 111-құжат; №20-ІV, 113-құжат; №23-
І, 169-құжат; 2016 ж., №6, 45-құжат; №7-ІІ, 53, 56-құжаттар; 
2017 ж., №11, 29-құжат; №23-V, 113-құжат; 2018 ж., 
№10, 32-құжат; №19, 62-құжат; №23, 91-құжат; №24, 93, 
94-құжаттар; 2019 ж., №5-6, 27-құжат; №21-22, 90-құжат; 
№23, 103-құжат; 2020 ж., №10, 44-құжат; №12, 61-құжат; 
№13, 67-құжат; №14, 68-құжат; №16, 77-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):

1) 1-бапта:
мынадай мазмұндағы 22-1) жəне 23-1) тармақшалармен 

толықтырылсын: 
«22-1) бұрқаққа қарсы жұмыстар – мұнай жəне газ өндіру 

объектілерінде арнайы техника, аппаратура мен жабдық 
қолданыла отырып жүргізілетін, аварияларды жоюға, адам-
дарды, материалдық құндылықтарды құтқаруға жəне бекітпе 
жабдығының болмауы, қирауы немесе герметикаланбауы не-
месе грифон түзілу салдарынан ұңғыманың (газ жəне мұнай 
бұрқақтарының) сағасы арқылы қабаттық флюидтердің 
басқаруға келмейтін шығуының қауіпті факторларының 
əсерін азайтуға бағытталған іс-қимылдар;»;

«23-1) газдан құтқару жұмыстары – қоршаған ортада 
шекті жол берілетін шоғырланудан асатын қауіпті заттар 
болған жағдайда арнайы техника, аппаратура мен жабдық, 
оқшаулағыш жеке қорғану құралдары қолданыла отырып 
орындау қажеттілігімен сипатталатын жəне газ жайылған ор-
тада адамдарды іздестірумен, зардап шеккендерге алғашқы 
көмек көрсетумен жəне оларды тасымалдаумен, аварияның 
орны мен себептерін, оның таралу шекараларын нақтылау 
мақсатында авария ошағына барлау жүргізумен байланысты 
қауіпті өндірістік объектілердегі аварияларды жою жөніндегі 
іс-қимылдар жəне қауіпті өндірістік факторларды жою үшін 
қажетті өзге де іс-қимылдар;»;

32-1) жəне 48) тармақшалар мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«32-1) қауіпті техникалық құрылғылар:
қауіпті өндірістік объектілерде пайдаланылатын, мем ле-

кет тік қадағалауды өнеркəсіптік қауіпсіздік саласын дағы 
уəкілетті орган жүзеге асыратын, 0,07 мегаПаскальдан аса-
тын қысыммен немесе 115 Цельсий градустан асатын судың 
қайнау температурасы кезінде жұмыс істейтін техникалық 
құрылғылар, жүк көтергіш механизмдер, эскалаторлар, фу-
никулерлер, лифтілер, траволаторлар, мүмкіндігі шектеулі 
адамдарға (мүгедектерге) арналған көтергіштер, сондай-ақ 
бұрғылау тереңдігі екі жүз метрден асатын ұңғымаларды 
бұрғылауға жəне жөндеуге арналған қондырғылар, шахталық 
көтергіш қондырғылар мен көтергіш машиналар, жарылғыш 
заттар мен олардың негізінде жасалған бұйымдардың жыл-
жымалы қоймалары, араластыру-зарядтау жəне жеткізу-
зарядтау машиналары, жарылғыш заттар мен олардың 
негізінде жасалған бұйымдарды дайындауға арналған 
мобильдік жəне стационарлық қондырғылар; 

мемлекеттік қадағалауды жергілікті атқарушы орган-
дар жүзеге асыратын, əлеуметтік инфрақұрылым объек-
ті леріндегі 0,07 мегаПаскальдан асатын қысыммен жəне 
(не месе) 115 Цельсий градустан асатын судың қайнау 
темпера турасы кезінде жұмыс істейтін бу жəне су жылы-
ту қазан дықтары (жылумен жабдықтау ұйымдары), 0,07 
мегаПас кальдан асатын қысыммен жұмыс істейтін түтіктер, 
жүк көтергіш механизмдер, эскалаторлар, аспалы жолдар, 
фуникулерлер, лифтілер, траволаторлар, мүмкіндігі шектеулі 
адамдарға (мүгедектерге) арналған көтергіштер;»;

«48) оқыс оқиға – аварияға алып келмеген, қауiптi өндiрiстiк 
объектiде қолданылатын техникалық құрылғылардың істен 
шығуы немесе бүлінуі, технологиялық процесті жүргізудің 
қауіпсіздігін қамтамасыз ететін параметрлерден ауытқу;»;

мынадай мазмұндағы 49-1) тармақшамен толықтырылсын:
«49-1) өндірістік бақылау – өнеркəсiптік қауiпсiздiк та-

лап тарының сақталуын қамтамасыз етуге бағытталған, өн-
дірістік бақылау қызметінің лауазымды адамдары жүзеге 
асыратын қауiптi өндiрiстiк объектiдегі іс-шаралар;»;

52-1) жəне 52-2) тармақшалар мынадай редакцияда жа-
зылсын: 

«52-1) өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы кəсіби авария-
лық-құтқару қызметі – қауіпті өндірістік объектілерде тау-
кен құтқару, газдан құтқару жұмыстарын, бұрқаққа қарсы 
жұ мыс тарды жүргізуге арналған авариялық-құтқару қызметі;

52-2) өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы кəсіби объек-
ті лік авариялық-құтқару қызметі – қауіпті өндiрiстiк объек-
тiлерi бар ұйымның құрылымдық бөлiмшесi болып табыла-
тын авариялық-құтқару қызметі;»;

мынадай мазмұндағы 52-3) 52-4) жəне 62-1) тармақ ша-
лар мен толықтырылсын: 

«52-3) өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы уəкілетті ор-
ган – өнеркəсіптік қауіпсіздік саласында басшылықты жəне 
салааралық үйлестіруді, мемлекеттік саясатты əзірлеуді жəне 
іске асыруды жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

52-4) өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы уəкілетті 
орган ның ведомствосы – орталық атқарушы органның 
өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыруды жəне бақылау, қадағалау функцияларын жүзеге 
асы ратын ведомствосы;»; 

«62-1) тау-кен құтқару жұмыстары – шахталарда, 
кеніштерде, карьерлерде жəне разрездерде арнайы техника, 
аппа ратура мен жабдық қолданыла отырып жүргізілетін, 
адамдарды құтқаруға жəне аварияларды жоюға, зардап 
шеккендерге алғашқы көмек көрсетуге жəне оларды тасы-
мал дауға, тау-кендік телім шегінде жер астындағы жəне жер 
бетіндегі өрттерді сөндіруге, жарылыс қаупі бар атмосфера-
ны инерттеуге, үйінділерден аршуға, тосқауылдарды тұр ғы-
зу ға, бекітпелерді орнатуға, су басуды жоюға бағыт тал ған 
іс-қимылдар жəне қауіпті өндірістік факторлар ды жою үшін 
қажетті өзге де іс-қимылдар;»;

2) 12-2-бапта:
мынадай мазмұндағы 5-1) жəне 6-1) тармақшалармен 

толықтырылсын:
«5-1) өз құзыреті шегінде мүдделі мемлекеттік органдар-

мен бірлесіп, жарылғыш заттар мен олардың негізінде жа-
с алған бұйымдардың жоғалу жағдайларына техникалық 
тергеп-тексеруді ұйымдастырады жəне жүргізеді;»;

«6-1) өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы кəсіби авария-
лық-құтқару қызметтерін аттестаттаудан өткізеді;»;

7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«7) қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын техно-

ло  гияларды, қауіпті техникалық құрылғыларды қол да нуға 
рұқсат береді;»;

мынадай мазмұндағы 8-2) тармақшамен толықтырылсын: 
«8-2) қауіпті өндірістік объектілерде жарылыс жұмыстарын 

жүргізу кезінде қолданылатын жарылғыш заттар мен 
олардың негізінде жасалған бұйымдардың қолданылуына 
жəне есепке алынуына талдау жүргізеді;»;

10) тармақша алып тасталсын;
13) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
«13) қауіпті өндірістік объектілерді иеленетін жəне (не-

месе) пайдаланатын ұйымдарға өнеркəсіптік қауіпсіздік 
саласындағы кəсіби авариялық-құтқару қызметтерінің 
қызмет көрсету қағидаларын бекітеді;»;

мынадай мазмұндағы 13-1), 13-2), 13-3), 14-1), 14-2), 14-3), 
14-4), 14-5), 14-6), 14-7), 14-8), 14-9), 14-10), 14-11), 14-12), 
14-13), 14-14), 14-15), 14-16), 14-17), 14-18), 14-19), 14-20), 
14-21), 14-22), 14-23), 14-24), 14-25), 14-26), 14-27), 14-28) 
жəне 14-29) тармақшалармен толықтырылсын:

«13-1) өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы кəсіби ава-
рия  лық-құтқару қызметтерінің құтқарушыларын даяр лау дың 
үлгілік бағдарламаларын əзірлейді жəне бекітеді;

13-2) өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы кəсіби авария-
лық-құтқару қызметтерінің жеке құрамына қойылатын 

талап тар ды жəне олардың штат санын есептеу нормативтерін, 
оларды жарақтандыру нормаларын əзірлейді жəне бекітеді;

13-3) өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы кəсіби 
авариялық-құтқару қызметтерін аттестаттау қағидаларын 
əзір лейді жəне бекітеді;»;

«14-1) қауіпті өндірістік объектілердегі авариялар мен 
оқыс оқиғаларға тергеп-тексеруді жəне есепке алуды, жа рыл-
ғыш заттар мен олардың негізінде жасалған бұйым дар дың 
жоғалу жағдайларына техникалық тергеп-тексеруді жүргізу 
қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;

14-2) көлбеу рельсті-арқанды көтергіштерді (фунику лер-
лер ді) орнату жəне қауіпсіз пайдалану қағи даларын əзірлейді 
жəне бекітеді;

14-3) қауіпті өндірістік объектілер мен қауіпті техникалық 
құ рыл ғыларды есепке қою жəне есептен шығару қағидаларын 
əзірлейді жəне бекітеді;

14-4) жолаушылар аспалы арқан жолдарын орнату жəне 
қауіпсіз пайдалану қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;

14-5) жүк аспалы арқан жолдарын орнату жəне қауіпсіз 
пайдалану қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;

14-6) эскалаторларды орнату жəне қауіпсіз пайдалану 
қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;

14-7) мүмкіндігі шектеулі адамдарға (мүгедектерге) ар нал-
ған көтергіштерді қауіпсіз пайдалану қағидаларын əзірлейді 
жəне бекітеді;

14-8) дəнекерлеушілерді жəне дəнекерлеу өндірісінің ма-
мандарын аттестаттау қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;

14-9) қауіпті өндірістік объектіде өндірістік бақылауды 
ұйым дастыру жəне жүзеге асыру жөніндегі нұсқаулықты 
əзір лейді жəне бекітеді;

14-10) өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мамандарды, 
жұмыскерлерді даярлау, қайта даярлау жəне олардың білімін 
тексеру қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;

14-11) қауіпті өндірістік объектіні пайдаланатын ұйым-
дар дың қауіпті өндірістік объектіні салуға, кеңейтуге, ре кон-
струкциялауға, жаңғыртуға, консервациялауға жəне жою ға 
арналған жобалау құжаттамасын келісу қағидаларын əзір-
лей ді жəне бекітеді;

14-12) нормативтік қызмет ету мерзімі өтелген жүк көтер-
гіш машиналарды одан əрі пайдалану мүмкіндігін ай қындау 
мақсатында олардың техникалық жай-күйіне зерт теп-
қарауды ұйымдастыру жəне жүргізу тəртібі туралы нұс қау-
л ық ты əзірлейді жəне бекітеді;

14-13) қызмет ету мерзімі өткен, жалпы мақсаттағы 
өздігінен жүретін тізбекті крандарды одан əрі пайдалану 
мүмкіндігін айқындау мақсатында олардың техникалық 
жай-күйіне зерттеп-қарауды жүргізу жөніндегі нұсқаулықты 
əзірлейді жəне бекітеді;

14-14) қысыммен жұмыс істейтін түтіктерге, цистер налар-
ға, бөш келерге жəне баллондарға техникалық куəландыруды 
жүр гізу жөніндегі нұсқаулықты əзірлейді жəне бекітеді;

14-15) бу жəне ыстық су құбыржолдарына зерттеп-қарау-
ды жəне техникалық куəландыруды жүргізу жөніндегі нұс-
қау лықты əзірлейді жəне 

бекітеді;
14-16) қызмет ету мерзімі өткен мұнаралы крандарды одан 

əрі пайдалану мүмкіндігін айқындау мақсатында олардың 
тех никалық жай-күйін зерттеп-қарауды жүргізу жөніндегі 
нұсқаулықты əзірлейді жəне бекітеді;

14-17) қызмет ету мерзімі өткен монтаждық крандар-
ды одан əрі пайдалану мүмкіндігін айқындау мақсатында 
олардың техникалық жай-күйіне зерттеп-қарауды жүргізу 
жөніндегі нұсқаулықты əзірлейді жəне бекітеді;

14-18) қызмет ету мерзімі өткен көпір типіндегі крандар-
ды одан əрі пайдалану мүмкіндігін айқындау мақсатында 
олардың техникалық жай-күйіне зерттеп-қарауды жүргізу 
жөніндегі нұсқаулықты əзірлейді жəне бекітеді;

14-19) қызмет ету мерзімі өткен көтергіштерді (мұна ра лар-
ды) одан əрі пайдалану мүмкіндігін айқындау мақсатында 
олардың техникалық жай-күйіне зерттеп-қарауды жүргізу 
жө ніндегі нұсқаулықты əзірлейді жəне бекітеді;

14-20) қызмет ету мерзімі өткен, қысыммен жұмыс іс-
тей тін түтіктерді одан əрі пайдалану мүмкіндігін айқындау 
мақ сатында оларға зерттеп-қарауды жүргізу жөніндегі нұс-
қау лықты əзірлейді жəне бекітеді;

14-21) қызмет ету мерзімі өткен лифтілерді, сондай-ақ 
мүм кіндігі шектеулі адамдарға (мүгедектерге) арналған кө-
тер  гіштерді одан əрі пайдалану мүмкіндігін айқындау мақ-
са тында олардың техникалық жай-күйіне зерттеп-қа рауды 
жүргізу жөніндегі нұсқаулықты əзірлейді жəне бекітеді;

14-22) мұнай жəне мұнай өнімдеріне арналған резервуар-
ларды пайдалану жəне жөндеу кезінде өнеркəсіптік қауіп сіз-
дік ті қамтамасыз ету қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;

14-23) қызмет ету мерзімі өткен, мұнай жəне газ ұңғы ма-
ла рын бұрғылауға жəне жөндеуге арналған қондыр ғыларды 
одан əрі пайдалану мүмкіндігін айқындау мақсатында оларға 
тех никалық диагностикалауды жүргізу жөніндегі нұс қау-
лық ты əзірлейді жəне бекітеді;

14-24) тұтқырлығы жоғары, күкіртті мұнайды өндіруге 
ар налған жабдықты қауіпсіз пайдалану жөніндегі нұс қау-
лық ты əзірлейді жəне бекітеді;

14-25) жерасты құрылысжайлары мен метрополитендерді 
салу кезінде өнеркəсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету жө-
нін  дегі қағидаларды əзірлейді жəне бекітеді;

14-26) қара металлургия кəсіпорындарының газ шаруашы-
лы ғындағы қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулықты əзірлейді 
жəне бекітеді;

14-27) технологиялық құбыржолдарды пайдалану кезін-
дегі қауіп сіздік жөніндегі нұсқаулықты əзірлейді жəне бе-
кі  теді;

14-28) ауаны бөлу өнімдерін өндіру жəне тұтыну кезіндегі 
қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулықты əзірлейді жəне бекітеді;

14-29) қауіпті өндірістік объектілерде аварияларды жою 
жос парын əзірлеу жəне оқу-жаттығу дабылдары мен ава-
рия ға қарсы жаттығуларды жүргізу жөніндегі нұс қау лық ты 
əзірлейді жəне бекітеді;»;

3) 15-баптың 3-тармағында: 
21) тармақша «лифтілердің» деген сөзден кейін «, траво-

ла торлардың, сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі адамдарға 
(мү ге дектерге) арналған көтергіштердің» деген сөздермен 
то лық тырылсын;

22) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
«22) əлеуметтік инфрақұрылым объектілеріндегі қауіпті 

техникалық құрылғыларды есепке қоюды жəне есептен шы-
ға руды жүзеге асыру;»;

4) 16-бапта:
3-тармақта:
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
«1) Қазақстан Республикасының аумағында қолдануға 

жол берілген технологияларды, қауіпті техникалық құрыл-
ғылар ды, жарылғыш заттар мен олардың негізінде жасалған 
бұйым дарды қолдануға;»;

8) тармақша «оқиғалардың» деген сөзден кейін «, жарыл-
ғыш заттар мен олардың негізінде жасалған бұйым дардың 
жоғалу жағдайларының» деген сөздермен толықтырылсын;

9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
«9) орын алған авария туралы жұмыскерлерге, өнеркə сіп-

тік қауіпсіздік саласындағы кəсіби авариялық-құтқару қыз-
метіне, уəкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлім-
ше сіне жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы уəкілетті 
ор ганның аумақтық бөлімшесіне, жергілікті атқарушы ор-
ган  дарға, қауіпті өндірістік факторлар туындаған кезде тө-
тенше жағдайдың есепті аймағына жататын халыққа дереу 
хабарлауға;»;

10) тармақша «оқыс оқиғаларды» деген сөздерден кейін «, 
қауіпті өндірістік объектілерде жарылғыш заттар мен олар-
дың негізінде жасалған бұйымдардың жоғалу жағ дай ларын» 
деген сөздермен толықтырылсын;

мынадай мазмұндағы 12-1) тармақшамен толықтырылсын: 
«12-1) өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы уəкілетті ор-

ган ның аумақтық бөлімшелеріне қауіпті өндірістік объек-
тілерде жарылыс жұмыстарын жүргізу кезінде қол да ны-
ла тын жарылғыш заттар мен олардың негізінде жасалған 
бұ йым дарды есепке алу (кіріс, шығыс, беру жəне қайтару) 
жө ніндегі ақпаратты беруге;»;

18) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
«18) өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы кəсіби авария-

лық-құтқару қызметтерімен қауіпті өндірістік объектілерде 
профилак тикалық жəне тау-кен құтқару, газдан құтқару, 
бұр қаққа қарсы жұмыстарды жүргізуге шарттар жасасуға 
не өнер кəсіптік қауіпсіздік саласындағы кəсіби объектілік 
авария лық-құтқару қызметтерін құруға;»;

19) тармақша алып тасталсын;
20) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«20) қауіпті өндірістік объектілерді есепке қоюды, есептен 

шығаруды жүзеге асыруға;»;
23) тармақшадағы «объектілік кəсіби авариялық-құтқару 

қыз меттері мен құралымдарын» деген сөздер «өнеркəсіптік 
қа уіпсіздік саласындағы кəсіби объектілік авариялық-құт қа-
ру қызметтерін» деген сөздермен ауыстырылсын;

4-тармақ үшінші абзацындағы «жұмыстарды ғана жүр-
гіз се, осы баптың 3-тармағы 18) тармақшасының күші 

қол да нылмайды.» деген сөздер «жұмыстарды;» деген сөзбен 
ауыс тырылып, мынадай мазмұндағы төртінші абзацпен то-
лықтырылсын:

«автожанармай құю станцияларын жəне астық қабылдау 
пункттерін пайдалануға байланысты жұмыстарды ғана 
жүргізсе, осы баптың 3-тармағы 18) тармақшасының күші 
қолданылмайды.»;

5) 25-бапта:
3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Қауіпті өндірістік объектілерді пайдаланатын ұйым-

дар дың басшылары өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы 
кə сіби объектілік авариялық-құтқару қызметтерін құруға 
құ қы лы.»;

мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:
«4-1. Өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы кəсіби ава-

рия лық-құтқару қызметтері жəне өнеркəсіптік қауіп сіздік 
саласындағы кəсіби объектілік авариялық-құтқару қызметтері 
ғи мараттар мен құрылысжайлардың мамандандырылған 
ке шенінде орналастырылады, орындалатын авариялық-
құт қару жұмыстарының ерекшеліктері ескеріле отырып, 
арнайы техникамен, аппаратурамен жəне жабдықпен жа-
рақ тандырылады, құтқарушылармен жасақталады, оқу-жат-
тығу полигоны, шаң-газ талдау зертханасы болады, сон дай-
ақ өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы уəкілетті орган 
белгілеген талаптарға сəйкес келеді.»;

6) 26-баптың 2-тармағындағы «жəне уəкілетті орган 
жүзеге асыратын аттестаттау, қайта аттестаттау мен тексеру-
лер барысында тексеріледі» деген сөздер алып тасталсын;

7) мынадай мазмұндағы 27-1-баппен толықтырылсын:
«27-1-бап. Өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы кəсіби 

авариялық-құтқару қызметтерін аттестаттау
1. Өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы кəсіби авариялық-

құтқару қызметтері аттестаттауға жатады.
2. Аттестаттау өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы 

кə  сіби авариялық-құтқару қызметтерінің өнеркəсіптік қа-
уіп сіздік талаптарына сəйкестігін айқындау мақсатында 
өт  кізіледі.

3. Өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы кəсіби авариялық-
құт қару қызметтері бастапқы, қайта, кезеңдік жəне кезектен 
тыс аттестаттауға жатады:

1) бастапқы аттестаттауға жаңадан құрылатын өнеркəсіптік 
қа уіп сіздік саласындағы кəсіби авариялық-құтқару қыз мет-
те рі жатады;

2) қайта аттестаттау өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы 
кəсіби авариялық-құтқару қызметтерінің қызметін қайта бас-
тау үшін алдыңғы аттестаттауда анықталған кемшіліктер 
жо йылғаннан кейін өткізіледі;

3) кезеңдік аттестаттау бес жылда бір рет өткізіледі;
4) кезектен тыс аттестаттау олар орындайтын жұмыстардың 

түрі немесе түрлері өзгерген жағдайда өткізіледі.
4. Өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы кəсіби авариялық-

құт қару қызметтерін аттестаттау өнеркəсіптік қауіпсіздік са-
ла сындағы уəкілетті орган айқындатын тəртіппен өткі зіледі. 

5. Аттестаттаудан өткен өнеркəсіптік қауіпсіздік саласын-
да ғы кəсіби авариялық-құтқару қызметтеріне өнеркəсіптік 
қа уіпсіздік саласындағы уəкілетті органның шешімі негізінде 
қа уіпті өндірістік объектіде тау-кен құтқару, газдан құтқару, 
бұрқаққа қарсы жұмыстарды жүргізу құқығына куəлік 
беріледі.»;

8) 39-бапта:
2-тармақта:
2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«2) қауіпті өндірістік объектілердің өндірістік ғимарат та-

ры на, технологиялық құрылысжайларына зерттеп-қарау, ди-
агностикалау, қауіпті техникалық құрылғыларға техникалық 
куə ландыру жүргізудің уақтылығына;»;

4) тармақшадағы «пайдаланылуына жүзеге асырылады.» 
деген сөздер «пайдаланылуына;» деген сөзбен ауыстыры-
лып, мынадай мазмұндағы 5) жəне 6) тармақшалармен то-
лық тырылсын:

«5) өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы кəсіби авариялық-
құт қару қызметтерінің қауіпті өндірістік объектілерде тау-
кен құтқару, газдан құтқару, бұрқаққа қарсы жұмыстарды 
орын дауға əзірлігіне;

6) өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды 
жүргізу құқығына аттестатталған заңды тұлғаларға жүзеге 
асы рылады.»;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік 

қадағалау жөніндегі мемлекеттік инспектордың адамдардың 
өміріне жəне (немесе) денсаулығына қатер төндіретін 
айрықша жағдайларда, дара кəсіпкерлердің, ұйымдардың 
қауіпті өндірістік объектілерді жəне (немесе) техникалық 
құ рылғыларды пайдалануға байланысты қызметін немесе 
же келеген қызмет түрлерін сот шешімінсіз үш күннен ас-
пай тын мерзімге, көрсетілген мерзімде сотқа талап қою ары-
зын міндетті түрде бере отырып, тоқтата тұруға не тыйым 
салуға құқығы бар.

Көрсетілген жағдайларда өнеркəсіптік қауіпсіздік са ла-
сын  дағы уəкілетті орган бекіткен нысан бойынша қыз мет ті 
немесе жекелеген қызмет түрлерін тоқтата тұру не тыйым 
салу туралы акт шығарылады жəне қауіпті өндірістік объек-
т іні жəне (немесе) техникалық құрылғыны пломбалау жүр-
гі зіледі.

Ресімделген акт қауіпті өндірістік объектінің басшысы-
на немесе оның уəкілетті адамына қолын қойғызып табыс 
еті леді не хабарламасы бар тапсырысты хатпен пошта ар-
қы лы жіберіледі.

Қауіпті өндірістік объектіні пайдаланатын ұйым басшысы 
берілген акт талаптарының орындалуын қамтамасыз етеді.

Қызметті немесе жекелеген қызмет түрлерін тоқтата тұру 
не тыйым салу туралы актінің талаптарын орындамау Қа-
зақ стан Республикасының заңдарында белгіленген жауап-
ты лыққа алып келеді.

Қызметті немесе жекелеген қызмет түрлерін тоқтата тұру 
немесе тыйым салу туралы акт сот шешімі шығарылғанға 
дейін қолданылады.»;

9) 40-бапта:
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Мыналар өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы 

өндірістік бақылаудың міндеттері болып табылады:
1) өнеркəсіптік қауіпсіздік талаптарының орындалуын 

қамтамасыз ету;
2) өнеркəсіптік қауіпсіздікке мониторинг жүргізу;
3) өнеркəсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған 

шараларды талдау жəне əзірлеу;
4) жұмыстарды жүргізу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге 

əсер ететін мəн-жайлар мен бұзушылықтардың себептерін 
анықтау;

5) қауіпті өндірістік факторлардың объектілерге, адам дар-
ға, қоршаған ортаға зақымдай отырып əсер етуінің алдын 
алуға бағытталған жұмыстарды үйлестіру.»;

3-тармақтың екінші бөлігіндегі «Нормативтік актіде» де-
ген сөздер «Ұйымның нормативтік актісінде» деген сөз дер-
мен ауыстырылсын;

мына дай мазмұндағы 4 жəне 5-тармақтармен толық ты-
рыл сын:

«4. Өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы өндірістік 
бақылау қызметінің лауазымды адамдары:

1) ұйымның бөлімшелерінде өндірістік бақылауды жүзеге 
асыру жөніндегі жұмыс жоспарын əзірлеуге;

2) жұмыскерлердің өнеркəсіптік қауіпсіздік талаптарын 
сақтауына өндірістік бақылауды жүзеге асыруға;

3) өнеркəсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге тексеруді 
ұйымдастыруға жəне жүргізуге;

4) өнеркəсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету жəне авария-
ларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспарларын əзірлеуді 
ұйымдастыруға;

5) өнеркəсіптік қауіпсіздік сараптамасын жүргізуге 
дайындық жөніндегі жұмысты ұйымдастыруға;

6) өнеркəсіптік қауіпсіздік талаптарының өзгеруі туралы 
ақпаратты жұмыскерлердің назарына жеткізуге;

7) ұйым басшысына:
өнеркəсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі іс-

шараларды жүргізу, өнеркəсіптік қауіпсіздік талаптарын 
бұзушылықтарды жою;

өнеркəсіптік қауіпсіздік талаптары бұзылып жүзеге 
асырылатын, жұмыскерлердің өмірі мен денсаулығына 
қатер төндіретін немесе қауіпті өндірістік факторлардың 
объектілерге, адамдарға, қоршаған ортаға зақымдай отырып 
əсер етуіне алып келуі мүмкін жұмыстарды тоқтата тұру;

өнеркəсіптік қауіпсіздік мəселелері бойынша даярлаудан, 
қайта даярлаудан уақтылы өтпеген адамдарды жұмыстан 
шеттету туралы ұсыныстар енгізуге;

8) Қазақстан Республикасының өнеркəсіптік қауіпсіздік 
саласындағы заңнамасында көзделген өзге де өкілеттіктерді 
жүзеге асыруға міндетті.

5. Өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы өндірістік ба қы-
лау қызметінің лауазымды адамдарының: 

1) қауіпті өндірістік объектілері бар ұйымдарда жəне (не-
месе) қауіпті өндірістік объектілердегі жұмысқа тартылатын 
өзге де ұйымдарда өнеркəсіптік қауіпсіздіктің жай-күйін 

бағалау үшін қажетті құжаттар мен материалдарды алуға;
2) тəуліктің кез келген уақытында қауіпті өндірістік 

объектіге еркін кіруге құқығы бар.»;
10) 51-баптың 2-тармағындағы «кəсіби авариялық-құтқару 

қыз меттері мен құралымдарын» деген сөздер «өнеркəсіптік 
қа уіпсіздік саласындағы кəсіби авариялық-құтқару қыз мет-
те рін» деген сөздермен ауыстырылсын; 

11) 69-баптың 2-тармағында:
2), 9) жəне 10) тармақшалар мынадай редакцияда жазыл-

сын:
«2) қауіпті өндірістік объектілерде өнеркəсіптік қауіпсіздік 

талап тарына сəйкес келетін технологияларды, жарылғыш 
зат тар мен олардың негізінде жасалған бұйымдарды қол-
да нуға жол беру;»;

«9) өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы кəсіби авария-
лық-құтқару қызметтерінің қауіпті өндірістік объектілерде 
про фи лактикалық жəне тау-кен құтқару, газдан құтқару, 
бұр қаққа қарсы жұмыстарды жүргізуі;

10) ұлттық стандарттарға сəйкес лифтілерді, эскалаторлар-
ды, траволаторларды, сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі адам-
дарға (мүгедектерге) арналған көтергіштерді монтаждау ды, 
оларға техникалық қызмет көрсетуді, техникалық куə лан-
ды руды жүргізу;»;

мынадай мазмұндағы 11) тармақшамен толықтырылсын: 
«11) қауіпті өндірістік объектілерді уақтылы жаңарту 

жəне техникалық қайта жарақтандыру арқылы қамтамасыз 
етi ледi.»;

12) 70-бапта:
1) тармақшаның он тоғызыншы абзацы «тасымалдау» 

деген сөзден кейін «(құбыржолдық)» деген сөзбен толық-
ты рылсын;

3) тармақшадағы «тау-кен» деген сөздер «кең таралған 
пайдалы қазбаларды геологиялық барлауды жəне оларды 
бұрғылау-жару жұмыстарын жүргізбей өндіру жөніндегі 
тау-кен жұмыстарын қоспағанда, тау-кен» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

13) 71-баптың 2-тармағында:
2) тармақша «лифтілер» деген сөзден кейін «, траволатор-

лар, сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі адамдарға (мүгедектерге) 
арналған көтергіштер» деген сөздермен толықтырылсын;

3) тармақшадағы «тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
объек тілеріндегі», «лифтілер жатады.» деген сөздер тиісінше 
«əлеу меттік инфрақұрылым объектілеріндегі», «лифтілер, 
тра волаторлар, сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі адамдарға 
(мү гедектерге) арналған көтергіштер;» деген сөздермен 
ауыс тырылсын;

мынадай мазмұндағы 4), 5) жəне 6) тармақшалармен 
толықтырылсын:

«4) қауіпті өндірістік объектілерде пайдаланылатын, бұр-
ғылау тереңдігі екі жүз метрден асатын ұңғымаларды бұр-
ғы лауға жəне жөндеуге арналған қондырғылар;

5) шахталық көтергіш қондырғылар мен көтергіш маши-
налар;

6) жарылғыш заттар мен олардың негізінде жасалған 
бұйымдардың жылжымалы қоймалары, араластыру-заряд-
тау жəне жеткізу-зарядтау машиналары, жарылғыш заттар 
мен олардың негізінде жасалған бұйымдарды дайындауға 
арналған мобильдік жəне стационарлық қондырғылар жа-
тады.»; 

14) 72-бапта:
1-тармақта:
4) тармақша алып тасталсын; 
6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
«6) лифтілерді, эскалаторларды, траволаторларды, сондай-

ақ мүмкіндігі шектеулі адамдарға (мүгедектерге) арналған 
көтергіштерді монтаждауды, техникалық қызмет көрсетуді, 
техникалық диагностикалауды, техникалық куəландыруды 
жəне жөндеуді жүргізу құқығына аттестаттауға жатады.»;

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«2. Өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды 

жүр гізу құқығына аттестаттау үшін заңды тұлға өнеркəсіптік 
қа  уіпсіздік саласындағы уəкілетті органға ұйымның мəлім-
дел  ген жұмыс түрлеріне, өнеркəсіптік қауіпсіздік талаптары-
на сəйкестігі туралы сараптама қорытындысының элек трон-
дық көшірмесін ұсынады.»;

6-тармақтың бірінші бөлігінің 1) тармақшасы мынадай 
редак цияда жазылсын:

«1) осы баптың 2-тармағында көрсетiлген құжат ұсыныл-
ма ғанда;»;

7-тармақтың екінші бөлігіндегі «көзделген құжаттарда» 
де ген сөздер «көзделген құжатта» деген сөздермен ауыс-
ты рылсын;

15) 73-баптың 1-тармағының 3) жəне 4) тармақшалары 
алып тасталсын;

16) 74-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«74-бап. Қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын 

тех но  логияларды, қауіпті техникалық құрылғыларды қол-
да нуға рұқсаттар беру

1. Қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын тех но -
логияларды, қауіпті техникалық құрылғыларды қол дануға 
рұқсат алу үшін өтініш беруші өнеркəсіптік қа уіп сіз дік 
саласындағы уəкілетті органға қауіпті өндірістік объек-
тілерде қолданылатын технологиялардың, қауіпті тех ни-
ка лық құрылғылардың мақсаты жəне олардың қолданылу 
са ласы туралы қысқаша ақпаратпен электрондық құжат 
ны санындағы өтінішті, қауіпті өндірістік объектілерде 
қол данылатын технологиялардың, қауіпті техникалық құ-
рыл ғылардың өнеркəсіптік қауіпсіздік талаптарына сəй-
кес тігі туралы сараптама қорытындысының электрондық 
кө шірмесін ұсынады.

Қазақстан Республикасының бейрезидент-заңды тұлға-
ла  ры қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын техно-
ло гияларды, қауіпті техникалық құрылғыларды қолдануға 
рұқ  саттар алу үшін өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы 
уə кі летті органға:

1) қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын техноло-
гия лардың, қауіпті техникалық құрылғылардың мақса ты 
жəне олардың қолданылу саласы туралы қысқаша ақ парат-
пен өтінішті;

2) қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын техно-
логиялардың, қауіпті техникалық құрылғылардың өнеркə-
сіп тік қауіпсіздік талаптарына сəйкестігі туралы сараптама 
қорытындысын ұсынады.

2. Қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын техно-
ло гиялар, қауіпті техникалық құрылғылар өнеркəсіптік 
қауіпсіздік талаптарына сəйкес келген кезде өнеркəсіптік 
қауіп сіздік саласындағы уəкілетті орган оларды қолдануға 
арнал ған рұқсатты жеті жұмыс күні ішінде береді.

3. Пайдалану процесінде қауіпті өндірістік объектілерде 
қол данылатын технологиялардың, қауіпті техникалық құ-
рыл ғылардың өнеркəсіптік қауіпсіздік талаптарына сəйкес 
кел мейтіндігі анықталған кезде өнеркəсіптік қауіпсіздік 
саласындағы уəкілетті орган оларды қолдануға арналған 
рұқсатты кері қайтарып алады.

4. Қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын техно-
логияларды, қауіпті техникалық құрылғыларды қолдануға 
берілген, кері қайтарып алынған рұқсаттарды есепке алу-
ды өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы уəкілетті орган 
жүзеге асырады.

5. Қазақстан Республикасының аумағында қолдануға жол 
берілген, қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын тех-
нологиялар, қауіпті техникалық құрылғылар туралы ақпарат 
өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы уəкілетті органның 
интернет-ресурсында орналастырылады.

6. Қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын техно-
логияларды, қауіпті техникалық құрылғыларды қолдануға 
арналған рұқсаттар Қазақстан Республикасының аумағында 
бар лық нарық субъектiлерi үшiн қолданылады жəне оларды 
қайта алу талап етілмейді. 

Техникалық құрылғылардың құрамына кіретін тораптар-
ды, детальдарды, аспаптарды, жинақтаушы бұйымдарды, 
қо салқы бөлшектерді қолдануға, сондай-ақ сəйкестікті рас-
тау рəсімінен (сертификаттаудан) өткен техникалық құрыл-
ғы ларға рұқсаттар беру талап етілмейді.»;

17) 76-бапта:
1-тармақтағы «Қазақстан Республикасының Үкіметі» де-

ген сөздер «өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы уəкілетті 
орган» деген сөздермен ауыстырылсын; 

3-тар мақтағы «не декларация əзірлеу құқығына аттестат-
тал ған бөгде ұйым» деген сөздер алып тасталсын;

5-тармақ алып тасталсын; 
6-тармақтың бірінші бөлігіндегі «сараптама қорытын-

ды сының сканерленген көшірмесімен бірге» деген сөздер 
алып тасталсын;

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Өнеркəсіптік қауіпсіздік декларациялары тіркелген 

қауіпті өндірістік объектілер туралы мəліметтер өнеркəсіптік 
қауіп сіздік саласындағы уəкілетті органның интернет-
ресурсын да орналастырылады.»;

9-тармақтың екінші бөлігіндегі «сараптама жүргізілуге 
жəне» деген сөздер алып тасталсын; 

(Жалғасы. Басы 1,13-беттерде)

(Соңы 15-бетте)
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18) 77-бапта:
тақырып «құрылғыларды» деген сөзден кейін «жəне қауіпті 

өндіріс тік объектілерді» деген сөздермен толықтырылсын;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қауіпті өндірістік объектілерді есепке қою, есептен 

шығару үшін қауіпті өндірістік объектілерді пайдалана-
тын ұйым басшысы өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы 
уəкілетті органның аумақтық бөлімшесіне қауіпті өндірістік 
объектілерді сəйкестендіру жөніндегі ақпаратты қоса бере 
отырып өтініш береді.

Қауіпті техникалық құрылғыны есепке қою, есептен 
шығару үшін қауіпті техникалық құрылғыны пайдаланатын 
ұйым басшысы:

өнеркəсіптік объектілерде – өнеркəсіптік қауіпсіздік 
саласындағы уəкілетті органның аумақтың бөлімшесіне 
өтініш береді;

əлеуметтік инфрақұрылым объектілерінде – өнеркəсіптік 
қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалауды жүзеге 
асыратын жергілікті атқарушы органға өтініш береді.»;

3-тармақтың бірінші бөлігіндегі «он» деген сөз «үш» деген 
сөзбен ауыстырылсын;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Əлеуметтік инфрақұрылым объектілеріндегі қауіпті 

техникалық құрылғыларды есепке қою жəне есептен шығару 
тəртібін өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы уəкілетті ор-
ган айқындайды.»; 

19) 78-бапта:
1-тармақ мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толық-

ты рылсын: 
«Əлеуметтік инфрақұрылым объектілеріндегі қауiп тi 

өндiрiстiк объектiлердi салуға, кеңейтуге, реконс трук ция-
лауға, жаңғыртуға, консервациялауға жəне жоюға арнал-
ған жобалау құжаттамасы республикалық маңызы бар қа-
ла лардың, астананың, аудандардың (облыстық маңызы бар 
қа лалардың) əлеуметтік инфрақұрылым объектілеріндегі 
қауіпті техникалық құрылғылардың қауіпсіз пайдаланылуы-
на мемлекеттік қадағалау жөніндегі мемлекеттiк инспекторы-
мен келiсiледi.»;

2-тармақта:
бірінші бөліктің бірінші абзацындағы «Қауiптi өндiрiстiк 

объектiнi пайдаланатын ұйым басшысы» деген сөздер 
«Өтініш беруші» деген сөздермен ауыстырылсын;

екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын: 
«Қауіпті өндірістік объектілерді салуға, кеңейтуге, реконс-

трукциялауға, жаңғыртуға, консервациялауға жəне жоюға 
арналған жобалау құжаттамасын қарау жəне келісу тəртібі 
қауiптi өндiрiстiк объектiнi пайдаланатын ұйым дар дың 
қауіпті өндірістік объектіні салуға, кеңейтуге, рекон струк-
циялауға, жаңғыртуға, консервациялауға жəне жоюға арнал-
ған жобалау құжаттамасын келісу қағидаларымен реттеледі.»; 

3-тармақ алып тасталсын;
20) 79-бапта:
4-тармақта:
1) жəне 2) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«1) қауіпті өндірістік объектілердегі жұмыстарды орын-

дайтын жұмыскерлер – ұзақтығы кемінде он сағаттық бағ-
дар лама бойынша алдын ала оқытыла отырып, жыл сайын;

2) техникалық басшылар, мамандар мен инженерлік-
техникалық жұмыскерлер – ұзақтығы кемінде қырық сағат-
тық бағдарлама бойынша алдын ала оқытыла отырып, үш 
жылда бір рет даярлауға жатады.»;

мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын: 
«Осы тармақтың бірінші бөлігінің 2) тармақшасында 

аталған адамдар өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы уə кі-
лет ті орган бекітетін үлгілік бағдарлама бойынша оқы ту ды 
дер бес жүзеге асыра алады.»; 

мынадай мазмұндағы 8-1-тармақпен толықтырылсын:
«8-1. Өзге заңды тұлғалардың тұрақты жұмыс істейтін 

емтихан комиссияларының басшылары мен мүшелері оқу 
ұйы мының немесе қауіпті өндірістік объектінің оқу орта-
лы ғының комиссиясына оқу курсы аяқталғаннан кейін 
тəуелсіздік қағидатын сақтай отырып, үш жылда бір рет 
емти хан тапсырады.»;

21) 80-баптың 2 жəне 4-тармақтары мынадай редакцияда 
жазылсын:

«2. Аварияларды жою жоспарында адамдарды құтқару 
жөніндегі іс-шаралар, қауіпті өндірістік объекті басшылары 
мен жұмыскерлерінің, өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы 
кəсіби авариялық-құтқару қызметтерінің іс-қимылдары көз-
де леді.»;

«4. Аварияларды жою жоспарын қауіпті өндірістік объек-
ті ні пайдаланатын ұйым басшысы бекітеді жəне өнер кə сіп тік 
қауіпсіздік саласындағы кəсіби авариялық-құтқару қыз ме-
ті мен келісіледі.»;

22) 81-бапта:
1-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Қауiптi өндiрiстiк объектiнi пайдаланатын ұйым оқу 

да былдарын өткізу туралы өнеркəсіптік қауіпсіздік сала-
сын дағы уəкілетті органның аумақтық бөлімшесіне олар 
өт кізілетін күнге дейін он жұмыс күнінен кешіктірмей жазба-
ша хабарлайды.»;

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Оқу дабылын қауiптi өндiрiстiк объектiнi пайдала на-

тын ұйымның техникалық басшысы өнеркəсіптік қа уіпсіздік 
саласындағы уəкілетті органның аумақтық бө лім ше сінің 
жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы кəсіби ава рия-
лық-құтқару қызметтерінің өкілдерімен бірлесіп өткізеді.

Аварияға қарсы жаттығу жұмыскерлермен аварияны жою 
жоспарының əрбір позициясы бойынша өткізіледі.»;

3-тармақ «бақылау» деген сөзден кейін «қауіпті өндірістік 
объек тіні пайдаланатын» деген сөздермен толықтырылсын; 

23) 82-баптың 2-тармағының 1) тармақшасы мынадай ре-
дак   цияда жазылсын: 

«1) орын алған авария туралы жұмыскерлерге, өнеркəсіптік 
қа уіп сіздік саласындағы кəсіби авариялық-құтқару қыз ме-
тіне, уəкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлім ше-
сі не жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы уəкілетті 
ор ганның аумақтық бөлімшесіне, жергілікті атқарушы 
орган дарға, ал қауіпті өндірістік факторлар туындаған кез-
де төтенше жағдайдың есепті аймағына жататын халыққа 
де реу хабарлайды;»;

24) 83, 84, 85, 86 жəне 87-баптар мынадай редакцияда 
жа зылсын:

«83-бап. Аварияны немесе оқыс оқиғаны тергеп-тексеру 
мін деттері

1. Аварияны немесе оқыс оқиғаны тергеп-тексерудің мін-
дет тері оларға алып келген мəн-жайларды анықтау, олардың 
себептерін, техникалық құрылғыларды, технологиялық 
про цестерді пайдалану шарттарының бұзылу, өнеркəсіптік 
қауіп сіздік талаптарының бұзылу сипатын анықтау, осын-
дай авариялардың немесе оқыс оқиғалардың салдарын жою 
жəне оларды болғызбау жөніндегі іс-шараларды, авариядан 
неме се оқыс оқиғадан келтірілген материалдық залалды ай-
қын дау болып табылады.

 2. Аварияны немесе оқыс оқиғаны тергеп-тексеруді тиісті 
комиссия жүргізеді.

84-бап. Аварияны немесе оқыс оқиғаны тергеп-тексеру 
жөніндегі комиссияны құру

 1. Аварияны тергеп-тексеру үшін өнеркəсіптік қауіпсіздік 
саласындағы уəкілетті орган немесе оның аумақтық бө лім-
ше сі өзінің өкілі басшысы болатын комиссияны құ ра ды.

Ава рияға тергеп-тексеру жүргізетін комиссияның құра-
мы на:

жергілікті атқарушы органның;
қауіпті өндірістік объектіні пайдаланатын ұйымның;
өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы кəсіби авариялық-

құт қару қызметінің немесе өнеркəсіптік қауіпсіздік сала-
сын дағы кə сіби объектілік авариялық-құтқару қыз метінің 
өкілдері кіреді.

Комиссияның құрамына енгізу үшін кандидатуралар 
өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы уəкілетті органның 
аумақтық бөлімшесіне аварияның туындағаны туралы ақ-
па рат алынған кезден бастап жиырма төрт сағаттан кешік-
ті ріл мейтін мерзімде ұсынылады.

2. Қауіпті өндірістік объектідегі бестен көп адам қаза тап-
қан топтық жазатайым оқиға орын алған аварияны тергеп-
тек  серуді Қазақстан Республикасының Үкіметі құратын 
мем лекеттік комиссия жүргізеді.

Қазақстан Республикасының Үкіметі қауіпті өндірістік 
объектідегі аварияны тергеп-тексеру жөніндегі мемлекеттік 
комиссияны өзге негіздер бойынша да құруға құқылы.

3. Оқыс оқиғаларды тергеп-тексеруді қауіпті өндірістік 
объектіні пайдаланатын ұйымның комиссиясы жүргізеді, 
оны өзінің техникалық басшысы басқарады.

Оқыс оқиғаларды тергеп-тексеру жөніндегі комиссияның 
құрамына қауіпті өндірістік объектіні пайдаланатын 
ұйымның өкілдері, сондай-ақ оның басшысының шешімімен 
өзге де адамдар кіреді.

85-бап. Аварияны немесе оқыс оқиғаны тергеп-тексеру 
жөніндегі комиссия, оның өкілеттігі

1. Аварияны немесе оқыс оқиғаны тергеп-тексеру 
жөніндегі комиссияның жұмысы төраға бекіткен бұйрыққа 
(өкімге) сəйкес жүргізіледі, ол ұйымдастырушылық іс-шара-
ла рын орындайды жəне аварияны немесе оқыс оқиғаны уақ-
тылы, сапалы тергеп-тексеруді жəне оның нəтижелерін ре-
сімдеуді қамтамасыз етеді.

2. Аварияны немесе оқыс оқиғаны тергеп-тексеру жө нін-
дегі комиссия мүшелерінің:

1) авария немесе оқыс оқиға орнына, қауіпті өндірістік 
объек тіні пайдалануға жəне ондағы жұмыстарға тартылған 
жұ  мыскерлерге қатысты құжаттар мен материалдарға ке дер-
гісіз қол жеткізуге;

2) авария немесе оқыс оқиға орнын қарап-тексеруді жəне 
одан əрі зерттеп-қарауды жүргізуге;

3) көзімен көргендерден, жұмыскерлерден жəне аварияға 
не месе оқыс оқиғаға қатысы бар өзге де адамдардан сұрауға;

4) қауіпті өндірістік объектіні пайдалануға, өнеркəсіптік 
қауіпсіздік талаптарын орындауға жəне қамтамасыз етуге 
қатысты құжаттар мен материалдарды зерделеуге;

5) тиісті мемлекеттік органдардан, сондай-ақ жеке жəне 
заң ды тұлғалардан авария немесе оқыс оқиға бойынша құ-
жат тар мен материалдарды сұратуға;

6) аварияларды немесе оқыс оқиғаларды болғызбау, 
олардың салдарын азайту мақсатында ұсынымдар беруге;

7) Қазақстан Республикасының өнеркəсіптік қауіпсіздік 
сала сындағы заңнамасында көзделген өзге де өкілеттіктерді 
жүзеге асыруға құқығы бар.

3. Қауіпті өндірістік объектіні пайдаланатын ұйымның 
жұмыскерлері аварияны немесе оқыс оқиғаны тергеп-тексеру 
жөніндегі комиссияға сұратылатын ақпаратты беруге мін детті.

4. Комиссия төрағасының шешімі бойынша аварияны не-
месе оқыс оқиғаны тергеп-тексеруге техникалық есептеулер, 
зертханалық зерттеулер, сынақтар, сараптамалар жəне өзге де 
іс-шаралар жүргізу үшін мамандар тартылуы мүмкін.

86-бап. Аварияны немесе оқыс оқиғаны тергеп-тексеру  
нəтижелерін ресімдеу

1. Аварияға тергеп-тексеруді жүргізу қорытындысы бойын-
ша комиссия ол тағайындалған күннен бастап он бес жұмыс 
күнінен кешіктірілмейтін мерзімде аварияны тергеп-тексеру 
актісін жасайды жəне аварияны тергеп-тексерудің өзге де 
материалдарын дайындайды.

Аварияға тергеп-тексеруді жүргізу мерзімін комиссия-
ны тағайындаған орган басшысы комиссия төрағасының 
қызметтік жазбасы негізінде ұзарту себептерін көрсете оты-
рып, бұйрықпен (өкіммен) бір рет қана, бірақ он бес жұмыс 
күнінен аспайтын мерзімге ұзартуы мүмкін.

2. Аварияны тергеп-тексеру актісіне комиссия мүшелері 
қол қояды.

Комиссия мүшесі аварияны тергеп-тексеру актісіне қол 
қоюдан бас тартқан жағдайда комиссия төрағасы аварияны 
тергеп-тексеру актісіне комиссия мүшелерінің қатысуымен 
тиісті жазба жүргізеді. Комиссия мүшесінің өзінің ерекше 
пікірін жазбаша баяндауға құқығы бар, бұл комиссия төра-
ға сы актіге қол қойғанға дейін аварияны тергеп-тексеру ак-
ті  сіне қоса беріледі.

3. Аварияны тергеп-тексеру актісі жəне өзге де материал-
дар комиссияның шешімімен қауіпті өндірістік объектіні 
пай даланатын ұйымға қол қою жəне осы Заңның 87-бабының 
4-тармағына сəйкес, сондай-ақ комиссияның барлық мүше-
ле ріне жіберу үшін ұсынылады.

4. Қазақстан Республикасының өнеркəсіптік қауіпсіздік 
сала сындағы мемлекеттік қадағалау жөніндегі бас мемле-
кет тік инспекторы тергеп-тексеру нəтижелеріне əсер еткен, 
тергеп-тексеру тəртібін бұзу фактілері немесе комиссияның 
тұжы рымдары мен қорытындысын қате деп есептеуге негіз-
дер анықталған жағдайда, аварияны тергеп-тексеру актісін 
қай та қарау туралы шешім қабылдауға құқылы. 

5. Оқыс оқиғаға тергеп-тексеру жүргізу қорытындысы бо-
йынша комиссия оқыс оқиғаны тергеп-тексеру актісін жа-
сайды.

6. Оқыс оқиғаны тергеп-тексеру актісіне комиссия мүше-
ле рі қол қояды.

Комиссия мүшесі оқыс оқиғаны тергеп-тексеру актісіне 
қол қоюдан бас тартқан жағдайда, комиссия төрағасы оқыс 
оқи ғаны тергеп-тексеру актісіне комиссия мүшелерінің қаты-
суымен тиісті жазба жүргізеді. Комиссия мүшесінің өзінің 
ерекше пікірін жазбаша баяндауға құқығы бар, бұл комис сия 
төрағасы актіге қол қойғанға дейін оқыс оқиғаны тергеп-тек-
серу актісіне қоса беріледі. 

7. Оқыс оқиғаны тергеп-тексеру актісін жəне өзге де мате-
риалдарды комиссияның шешімімен қауіпті өндірістік объек-
тіні пайдаланатын ұйым осы Заңның 87-бабының 4-тармағына 
сəйкес, сондай-ақ комиссияның барлық мүше ле ріне жібереді.

8. Аварияны немесе оқыс оқиғаны тергеп-тексеру акті сін де 
мыналар көрсетіледі:

қауіпті өндірістік объектіні пайдаланатын ұйым туралы мə-
ліметтер (заңды тұлғаның атауы жəне орналасқан жері, дара 
кəсіпкердің тегі, аты, əкесінің аты (егер ол жеке басын куə-
ландыратын құжатта көрсетілсе), тұрғылықты жері бо йын  ша 
тіркелген мекенжайы);

қауіпті өндірістік объектінің атауы, оның орналасқан жері;
аварияның немесе оқыс оқиғаның себептері мен мəн-

жайлары;
келтірілген зиянның (залалдың) мөлшері;
өнеркəсіптік қауіпсіздік талаптарының жол берілген 

бұзушылықтары;
аварияны немесе оқыс оқиғаны жəне оның салдарын 

оқшаулау мен жою бойынша қабылданған шаралар;
аварияны немесе оқыс оқиғаны тергеп-тексеру нəтижелері 

бойынша жүргізілуге тиіс іс-шаралар;
қауіпті өндірістік объектіні пайдалану кезінде осындай 

аварияларды немесе оқыс оқиғаларды болғызбау жөніндегі 
ұсыныстар;

комиссияның шешімі бойынша авария немесе оқыс оқиға 
туралы өзге де мəліметтер.

87-бап. Қауіпті өндірістік объектіні пайдаланатын ұйым ның 
аварияға тергеп-тексеру жүргізілгеннен кейінгі іс-қи мы лы

1. Аварияны тергеп-тексеру нəтижелері бойынша қауіпті 
өндірістік объектіні пайдаланатын ұйым күнтізбелік он күн 
ішінде аварияның салдарын жою жəне мұндай аварияларды 
болғызбау жөніндегі іс-шаралар жоспарын əзірлейді жəне 
бекітеді.

2. Қауіпті өндірістік объектіні пайдаланатын ұйым бес 
жұ мыс күні ішінде аварияның салдарын жою жəне мұндай 
ава рияларды болғызбау жөніндегі бекітілген іс-шаралар 
жос парын өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы уəкілетті 
ор ганның аумақтық бөлімшесіне жібереді.

3. Авария техникалық құрылғылардың конструкциялық 
кемшіліктерінен туындаған жағдайда, қауіпті өндірістік 
объектіні пайдаланатын ұйым дайындаушыға – рекламация-
ны, ал оның көшірмесін өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы 
уəкілетті органның аумақтық бөлімшесіне жібереді.

4. Қауіпті өндірістік объектіні пайдаланатын ұйым ко-
мис сияның шешімі бойынша аварияны тергеп-тексеру ак-
тісін жəне өзге де материалдарды өнеркəсіптік қауіпсіздік 
са ласындағы уəкілетті органға жəне оның аумақтық бө-
лімшесіне, сондай-ақ заңды негіздер болған кезде құқық қор-
ғау органдары мен мүдделі мемлекеттік органдарға жі береді.».

8. «Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары тура-
лы» 2014 жылғы 23 сəуірдегі Қазақстан Республикасының 
Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 
2014 ж., №8, 48-құжат; №16, 90-құжат; №19-I, 19-II, 96-құжат; 
№23, 143-құжат; 2015 ж., №1, 2-құжат; №16, 79-құжат; №21-
I, 125-құжат; 2016 ж., №6, 45-құжат; №24, 129, 131-құжаттар; 
2017 ж., №8, 16-құжат; №14, 50-құжат; 2018 ж., №7-8, 22-құжат; 
№10, 32-құжат; №16, 56-құжат; №23, 91-құжат; 2019 ж., №5-
6, 27-құжат; №8, 45-құжат; №21-22, 90, 91-құжаттар; №24-II, 
120-құжат; 2020 ж., №9, 33-құжат; №10, 39-құжат; 2021 жылғы 
5 қаңтарда «Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» 
газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне күзет қызметі мəселелері бо йынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2021 жылғы 2 
қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы): 

22-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«1. «Тұрғын үй қатынастары туралы» Қазақстан Респуб ли-

касы Заңының 13-1-тарауына сəйкес айқындалған, тұр ғын-
жай ға мұқтаж ішкі істер органының қызметкері жəне оның 
отбасы мүшелері қызмет өткерген кезеңге мемлекет есебінен 
тұрғынжаймен қамтамасыз етіледі. Ішкі істер органдарының 
қызметкеріне қызметтік тұрғынжай берудің орнына арнайы 
ақшалай қамтамасыз ету түрінде бюджет қаражаты есебінен 
тұр ғын үй төлемдері төленеді.».

9. «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 
ма мырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан 
Рес публикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., №9, 
51-құжат; №19-І, 19-ІІ, 96-құжат; №23, 143-құжат; 2015 ж., 
№2, 3-құжат; №8, 45-құжат; №9, 46-құжат; №11, 57-құжат; 
№16, 79-құжат; №19-ІІ, 103-құжат; №20-ІV, 113-құжат; №21-
І, 128-құжат; №21-ІІІ, 135-құжат; №22-ІІ, 144, 145-құжаттар; 
№22-V, 156, 158-құжаттар; №22-VІ, 159-құжат; №23-І, 
169-құжат; 2016 ж., №1, 2, 4-құжаттар; №6, 45-құжат; №7-І, 
50-құжат; №7-ІІ, 53-құжат; №8-І, 62-құжат; №8-ІІ, 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-ІІІ, 
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; 
№24-ІІ, 116-құжат; 2021 ж., №1, 1-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 
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 «Қазақ-
стан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
мақта саласы мəселелері бойынша өзгерістер енгізу жəне 
«Мақ та саласын дамыту туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңы ның күші жойылды деп тану туралы» 2021 жылғы 5 
қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы; 2021 жылғы 
26 ақпанда «Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская прав-
да» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне атом энергиясын пайда-
лану мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» 2021 жылғы 25 ақпандағы Қазақстан 
Республикасының Заңы):

1) 1-қосымшаның 35-жолының 3-бағанындағы «Жарылғыш 
жəне пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған 
бұйымдарды (азаматтықты қоспағанда) сатып алу» деген 
сөздер «Жарылғыш жəне пиротехникалық заттар мен олар 
қолданылып жасалған бұйымдарды (азаматтықты қоспағанда) 
сатып алу жəне өткізу» деген сөздермен ауыстырылсын;

2) 2-қосымшада:
мынадай мазмұндағы 61-1-жолмен толықтырылсын: 
«

61-1. Өнеркəсіптік 
қауіпсіздік 
саласындағы кəсіби 
авариялық-құтқару 
қызметтерін аттес-
таттау

Қауіпті өндірістік объектіде:
- тау-кен құтқару 
жұмыстарын;
-газдан құтқару жұмыстарын;
- бұрқаққа қарсы 
жұмыстарды жүргізу 
құқығына арналған куəлік

»;
105-жол мынадай редакцияда жазылсын: 

105. Қауіпті өндірістік 
объектілерде 
қолданылатын тех-
нологияларды, 
қауіпті техникалық 
құрылғыларды 
қолдануға арналған 
рұқсаттарды беру

Қауіпті өндірістік объек-
тілерде қолданылатын тех-
нологияларды, қауіпті тех-
ни калық құрылғыларды 
қолдануға арналған рұқсат

»;
3) 3-қосымшаның 29-тармағы алып тасталсын.
10. «Табиғи монополиялар туралы» 2018 жылғы 27 жел тоқ-

сандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Рес-
пуб ликасы Парламентінің Жаршысы, 2018 ж., №23, 87-құжат; 
2019 ж., №24-I, 119-құжат; №24-II, 123-құжат; 2020 ж., №13, 
67-құжат; №14, 68-құжат; 2021 ж., №1, 1-құ жат):

8-бап мынадай мазмұндағы 24-1) жəне 24-2) тармақ ша лар-
мен толықтырылсын:

«24-1) республикалық немесе облыстық, аудандық комму-
налдық меншіктегі шаруашылықаралық жəне шаруа шы лық-
ішілік су бұру каналдары бар магистральдық каналдарды 
кеңейту, жаңғырту, реконструкциялау жəне техникалық жай-
күйін жақсарту үшін сенімгерлік басқаруға беруді мемлекеттік 
мүлікті басқару жөніндегі уəкілетті органмен, жергілікті 
атқарушы органдармен келіседі;

24-2) республикалық немесе облыстық, аудандық ком-
муналдық меншіктегі, сондай-ақ табиғи монополиялар 
субъектісінің меншігіндегі шаруашылықаралық жəне шаруа-
шылықішілік су бұру каналдары бар магистральдық канал-
дарды кеңейту, жаңғырту, реконструкциялау жəне тех-
никалық жай-күйін жақсарту үшін беру жөніндегі сенімгерлік 
басқару шартын мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі 
уəкілетті органмен, жергілікті атқарушы органдармен, табиғи 
монополиялар субъектілерімен келіседі;».

11. «Арнайы экономикалық жəне индустриялық аймақтар 
туралы» 2019 жылғы 3 сəуірдегі Қазақстан Республикасының 
Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 
2019 ж., №7, 38-құжат; 2021 ж., №1, 1-құжат):

1) 1-бап мынадай мазмұндағы 7-1) жəне 7-2) тармақ ша лар-
мен толықтырылсын:

«7-1) ерекше индустриялық аймақ – аумағында халық-
ара лық құрылыс нормалары мен қағидаларын, сондай-ақ 
ха лықаралық өңірлік стандарттар мен шет мемлекеттердің 
стан дарттарын тікелей қолдануға жол берілетін, жеке жəне 
(немесе) мемлекеттік емес заңды тұлғалар құратын жекеше 
индустриялық аймақтың өзге түрі;

7-2) ерекше индустриялық аймақтың басқарушы ком-
паниясы – ерекше индустриялық аймақтың жұмыс істеуін 
қамтамасыз ету үшін ерекше индустриялық аймақтың жер 
учас кесінің меншік иесі құратын немесе айқындайтын заңды 
тұлға;»;

2) 14-бап мынадай мазмұндағы 4-1) жəне 4-2) тармақ ша-
лармен толықтырылсын:

«4-1) ерекше индустриялық аймақ мəртебесін бере оты-
рып, ерекше индустриялық аймақтар құру тұжырымдамасын 
келісу;

 4-2) ерекше индустриялық аймақ мəртебесінен айыру тура-
лы шешім қабылдау;»;

3) 27-баптың 4-тармағы мынадай мазмұндағы екінші 
бөлікпен толықтырылсын:

«Ерекше индустриялық аймақтың аумағында ішкі ин-
женерлік инфрақұрылым объектілерін (инженерлік ком му-
ни ка циялар) салуды (реконструкциялауды) қаржыландыруды 
ерекше индустриялық аймақтың жер учаскесінің меншік 
иесі (меншік иелері) өз қаражаты, жекеше инвестициялар, 
қарыздар есебінен жүзеге асырады.»;

4) 30-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлік-
пен толықтырылсын:

«Осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген талаптардан 
басқа, ерекше индустриялық аймақты құру тұжырымдамасы:

ерекше индустриялық аймаққа инвестициялар тарту жос-
парын, оның ішінде жобаларды іске асыру кезеңдері мен 
мерзімдерін;

сапа менеджменті жүйесінің халықаралық стандарттары 
не гізінде индустриялық аймақтарды құру жəне дамыту тə-
жіри  бесі бар мемлекеттік емес заңды тұлға тартылған жағ-
дайда əлеуетті басқарушы компаниямен ниеттер хатта ма сын;

ерекше индустриялық аймақтың тиісті өңірдің əлеуметтік-
экономикалық дамуына қатысуын қамтиды.»; 

5) 33-бапта:
6-тармақ мынадай мазмұндағы үшінші жəне төртінші бөлік-

термен толықтырылсын:
«Сапа менеджменті жүйесінің халықаралық стандарт-

тары негізінде индустриялық аймақтарды құру жəне да-
мыту тəжірибесі бар мемлекеттік емес заңды тұлға ерекше 
индустриялық аймақтың жер учаскесінің меншік иесі бо-
лып табылатын жағдайда, мұндай меншік иесі өзін ерекше 
индус триялық аймақтың басқарушы компаниясы ретінде 
ай қындауға құқылы.

Ерекше индустриялық аймақтың жер учаскесінің меншік 
иесі ерекше индустриялық аймақ қатысушысының жоба-
сында көзделген барлық объект пайдалануға берілгеннен 
кейін жер учаскелерін ерекше индустриялық аймақтың 
қатысушыларына сатуға құқылы.»; 

мынадай мазмұндағы 10-тармақпен толықтырылсын: 
«10. Ерекше индустриялық аймақтың басқарушы компа-

ниясы мынадай қызмет түрлерін жүзеге асыруға құқылы: 
энер гиямен жабдықтау, сумен жабдықтау жəне су бұру, жы-
лумен жабдықтау, газбен жабдықтау, ерекше индустриялық 
аймақтың қатысушыларына телекоммуникациялық 
көрсетілетін қызметтерді ұсыну.

Ерекше индустриялық аймақтың басқарушы ком па ния сы-
ның қызметі сапа менеджменті жүйесінің халықаралық стан-
дарттарына сəйкес жүзеге асырылуға тиіс.»;

6) мынадай мазмұндағы 33-1-баппен толықтырылсын: 
«33-1-бап. Ерекше индустриялық аймақтардың жұмыс іс-

теуі 

1. Осы Заңда белгіленгендерден басқа, ерекше индустрия-
лық аймақтың жұмыс істеу шарттары:

1) ерекше индустриялық аймақтың жер учаскесінің меншік 
иесі өзін ерекше индустриялық аймақтың басқарушы компа-
ниясы ретінде айқындауға құқылы;

2) ерекше индустриялық аймақтың басқарушы компания-
сы ерекше индустриялық аймақтың бөлінетін жер учаскесінің 
меншік иесі болып табылуы мүмкін екенін көздейді. 

Бұл ретте ерекше индустриялық аймақтың басқарушы 
ком паниясы өз қалауы бойынша ерекше индустриялық ай-
мақ  тың жер учаскелерін сату, мүліктік жалдауға (жалға), 
сенімгерлік басқаруға беру арқылы, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес жарғылық капиталды 
толықтыру есебінен беруі мүмкін.

2. Сатылған жағдайда жер учаскесі ерекше индустриялық 
ай мақтың қатысушыларына оның кепілін жəне үшінші тұл-
ға ларға қосалқы жалға берілуін шектей отырып, құрылыс 
объектісі пайдалануға берілгенге дейінгі уақытқа жəне осы 
жер учаскесін құрылыс объектісі пайдалануға берілгеннен 
кейін сатып алудың айрықша құқығымен мүліктік жалдауға 
(жалға) беріледі.

Бұл ретте ерекше индустриялық аймақтың жер учаскелерін 
ерекше индустриялық аймақтың қатысушыларына сату 
қызметті жүзеге асыру туралы шарттың жəне жер учаскесін 
сатып алу-сату шартының талаптарына сəйкес сатылатын 
жер учаскесін артықшылықпен сатып алу құқығы сақталған 
жағдайда ғана жүзеге асырылады.

3. Ерекше индустриялық аймақтың басқарушы компа-
ниясы ерекше индустриялық аймақтың қатысушысы ерек-
ше индустриялық аймақтың аумағында жобаны іске асыру 
мерзімдерін бірнеше рет бұзған жағдайда, қызметті жүзеге 
асыру туралы шартта жəне Қазақстан Республикасының 
азаматтық заңнамасында айқындалған талаптарда жəне 
тəртіппен ерекше индустриялық аймақ қатысушысының 
қызметті жүзеге асыру туралы шартын бұзуға құқылы.

Қызметті жүзеге асыру туралы шарттарға сəйкес бас қа-
рушы компания жер учаскесінің ерекше индустриялық ай-
мақ қатысушысының жобасын іске асыру үшін көзделген 
бір бөлігін осы жобада айқындалған кезеңдерге сəйкес ре-
зервке қоюға міндетті. Бұл ретте көрсетілген шарт жасалған 
ерекше индустриялық аймақ қатысушысының жобаны кезең-
кезеңімен іске асыру жөніндегі міндеттемелерді тиісінше 
орындамау жағдайларын қоспағанда, осындай қатысушының 
келісімінсіз басқарушы компания осылайша резервке 
қойылған жер учаскелерін өзге тұлғаларға бере алмайды не-
месе өзгеше түрде иеліктен шығара алмайды.

4. Ерекше индустриялық аймақтың меншік иесі ерекше 
индустриялық аймақтың ішкі инженерлік инфрақұрылым 
объектілерін (инженерлік коммуникацияларды) қар жы-
ландыруды, салуды, пайдалануды жəне оларға қызмет 
көрсетуді дербес қамтамасыз етеді. 

5. Ерекше индустриялық аймақтың басқарушы компания-
сы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіппен басқарушы компания алған рұқсаттар мен ли-
цензиялар негізінде өзге де функцияларды, оның ішінде 
энергиямен жабдықтауды, сумен жабдықтауды, су бұруды, 
газбен жабдықтауды, ерекше индустриялық аймақтың 
қатысушыларына байланыс қызметтерін ұсынуды жүзеге 
асырады.

6. Басқарушы компания ерекше индустриялық аймақтың 
аумағында қатысушылардың қызметіне мониторингті жүзеге 
асырады.

Ерекше индустриялық аймақтың қызметін жүзеге асыру 
жəне жұмыс істеу қағидалары мен тəртібін ерекше ин дус-
трия лық аймақтың басқарушы компаниясы айқын дай ды 
жəне бекітеді жəне олар ерекше индустриялық аймақ тың 
қатысушылары үшін міндетті болып табылады.

7. Осы Заңда айқындалған құжаттардың үлгілік нысандары 
ерекше индустриялық аймақтарға қолданылмайды.

8. Ерекше индустриялық аймақтың меншік иесі ерекше 
индустриялық аймақтың аумағында мемлекеттік емес өрт ке 
қарсы қызметтің жұмысын ұйымдастыруды дербес қамта-
ма сыз етеді.

9. Ерекше индустриялық аймақтың аумағында мынадай 
қызмет түрлерін жүзеге асыруға тыйым салынады:

1) экологиялық талаптарға жəне еңбек қауіпсіздігі жағдай-
ла рына сай келмейтін өндіріс;

2) қару-жарақ пен оқ-дəрілер (патрондар) шығару, қару-жа-
рақ пен оқ-дəрілер (патрондар) саудасы;

3) ядролық материалдар мен иондандырушы сəулелену 
көздерін шығару, ядролық материалдар мен иондандырушы 
сəулелену көздері саудасы;

4) цемент, цемент клинкерін, көмірден, əктен жəне гипстен 
жасалған өнімдер өндіру;

5) барлық қалдық түрлерін қайта өңдеу, ыдырату, жағу, газ-
дандыру, химиялық заттармен өңдеу, түпкілікті жəне (немесе) 
уақытша сақтау жəне (немесе) жер астына көму;

6) мұнай өңдеу зауыттарын, атом электр станцияларын, 
ядро лық қондырғыларды, радиациялық көздерді, пайдала-
нылып болған ядролық отынды, радиоактивті заттар мен 
қал дықтарды, сондай-ақ өзге де радиоактивті қалдықтарды 
сақ тауға, кəдеге жаратуға жəне қайта өңдеуге арналған пункт-
тер мен қондырғыларды орналастыру.

10. Ерекше индустриялық аймақтардың аумағында объек -
тілерді жобалау жəне салу кезінде жобалау жəне құ ры лыс-
монтаждау жұмыстарын орындайтын мердігерлер Қазақ стан 
Республикасының азаматтық қорғау туралы заң намасына 
сəйкес өрт қауіпсіздігі жəне өнеркəсіптік қауіп сіз дік талап-
тарын сақтауға тиіс.

11. Ерекше индустриялық аймақтардың аумағында объек-
тілерді жобалау жəне салу кезінде жобалау жəне құры лыс-
монтаждау жұмыстарын орындайтын мердігерлер Қазақстан 
Республикасының экология заңнамасына сəйкес эко логиялық 
қауіпсіздік талаптарын сақтауға тиіс. 

Экологиялық сараптама Қазақстан Республикасының эко-
логия заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

12. Ерекше индустриялық аймақтың аумағында біреуден 
артық басқарушы компанияның жұмыс істеуіне жол 
берілмейді.»;

7) мынадай мазмұндағы 35-1-баппен толықтырылсын: 
«35-1-бап. Ерекше индустриялық аймақ мəртебесінен айыру
1. Ерекше индустриялық аймақ мəртебесінен айыру:
1) жергілікті атқарушы органның;
2) ерекше индустриялық аймақтың меншік иесінің шешімі 

бойынша жүзеге асырылады.
2. Жергілікті атқарушы орган ерекше индустриялық аймақ 

мəртебесінен айыру туралы шешімді: 
1) адамдардың өмірі мен денсаулығын сақтау, қоршаған ор-

таны қорғау, елдің ұлттық қауіпсіздігі мен қорғаныс қабілетін 
қамтамасыз ету жағдайларында;

2) ерекше индустриялық аймақтың меншік иесі ерекше 
индустриялық аймақты құру тұжырымдамасында ай қын-
далған міндеттемелерді орындамаған жағдайларда қа был-
дай ды.

3. Ерекше индустриялық аймақ мəртебесінен айырылған 
жекеше индустриялық аймақ осы Заңға сəйкес жалпы 
негіздерде қызметін жүзеге асыруды жалғастырады.»;

8) 45-бап мынадай мазмұндағы 22-1), 22-2) жəне 22-3) 
тармақшалармен толықтырылсын:

«22-1) тиісті аккредиттеу негізінде ерекше индустриялық 
аймақтың аумағында құрылыс салуға арналған объектілердің 
жобалау алдындағы жəне жобалау құжаттамасына ведомство-
дан тыс кешенді сараптаманы жүзеге асыру;

22-2) ерекше индустриялық аймақтың аумағында барлық 
жобалардың іске асырылуын оның кез келген сатысында 
мониторингтеу;

22-3) басқарушы компания бекіткен жəне қатысушылардың 
сақтауы міндетті ерекше индустриялық аймақтың қызметін 
жүзеге асыру жəне жұмыс істеу қағидалары мен тəр тібі 
бұзылған жағдайда, Қазақстан Республикасының қолда ныс-
та ғы заңнамасы шеңберінде ерекше индустриялық аймақтың 
қа тысушыларына қатысты тиісті шаралар қабылдау;».

2-бап. 
Осы Заң:
1) 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 

1-баптың 1 жəне 8-тармақтарын;
2) 2021 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін 

1-баптың 7-тармағы 2) тармақшасының он төртінші абзацын, 
4) тармақшасының он бірінші жəне он екінші абзацтарын, 
5) тармақшасын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған 
күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа 
енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 1 сəуір 
№ 26-VІI ҚРЗ

(Соңы. Басы 1,11-14-беттерде)


