
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
«Мезгілі жетсе мұз да ерір» деген. Пандемиядан кейінгі әлем 
біртіндеп қалыпты �мірге қарай қадам басып келеді. Еуропа 
елдерінде ғибадат орындары, мейманханалар, сауда орындары 
есігін айқара ашып тастамаса да, келушілерді аздап болса да 
қабылдай бастады.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ақмола облысы, 
Целиноград ауданына жұмыс сапарымен барды. Президент са-
пары «Hevel Kazakhstan» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне 
қарасты күн электр стансасының жұмысымен танысудан бас-
талды. Аталған нысан биыл пайдалануға берілді, деп хабарлады 
Президенттің баспас�з қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік 
аумағына әкелінген тауарларды қадағалап отыру 
тетігі туралы келісімді ратификациялау туралы

2019 жылғы 29 мамырда Нұр-Сұлтанда жасалған Еуразиялық 
экономикалық одақтың кедендік аумағына əкелінген тауарлар-
ды қадағалап отыру тетігі туралы келісім ратификациялансын.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2020 жылғы 29 мамыр 
№338 – VI ҚРЗ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне Қарулы Күштердің, 

басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың 
арсеналдары, базалары мен қоймалары 

жанындағы тыйым салынған аймақтар мен 
тыйым салынған аудандар мәселелері бойынша 

�згерістер мен толықтырулар енгізу туралы
1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық 

актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
1. 2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының 

Жер кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 
2003 ж., №13, 99-құжат; 2005 ж., №9, 26-құжат; 2006 ж., №1, 
5-құжат; №3, 22-құжат; №11, 55-құжат; №12, 79, 83-құжаттар; №16, 
97-құжат; 2007 ж., №1, 4-құжат; №2, 18-құжат; №14, 105-құжат; 
№15, 106, 109-құжаттар; №16, 129-құжат; №17, 139-құжат; №18, 
143-құжат; №20, 152-құжат; №24, 180-құжат; 2008 ж., №6-7, 
27-құжат; №15-16, 64-құжат; №21, 95-құжат; №23, 114-құжат; 
2009 ж., №2-3, 18-құжат; №13-14, 62-құжат; №15-16, 76-құжат; 
№17, 79-құжат; №18, 84, 86-құжаттар; 2010 ж., №5, 23-құжат; 
№24, 146-құжат; 2011 ж., №1, 2-құжат; №5, 43-құжат; №6, 49, 
50-құжаттар; №11, 102-құжат; №12, 111-құжат; №13, 114-құжат; 
№15, 120-құжат; 2012 ж., №1, 5-құжат; №2, 9, 11-құжаттар; №3, 
27-құжат; №4, 32-құжат; №5, 35-құжат; №8, 64-құжат; №11, 
80-құжат; №14, 95-құжат; №15, 97-құжат; №21-22, 124-құжат; 

(Соңы 11-бетте)

Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың 

Саяси қуғын-сүргін және 
ашаршылық құрбандарын 
еске алу күніне орай үндеуі
Құрметті отандастар!
ХХ ғасырдың 20-50 жыл-

дарындағы саяси қуғын-сүр-
гін зобалаңы – халқымыздың 
тарихындағы қасіретті кезең. 

Қазақстан тəуелсіздік 
алғаннан кейін осы нəубеттің 
құрбандарын мəңгі есте 
қалдыру үшін мемлекеттік 
деңгейдегі тиісті шараларды 
жүзеге асыра бастады.

1993 жылы «Жаппай сая-
си қуғын-сүргін құрбан дар-
ын ақтау туралы» заң қабыл-
данды.

1 9 9 7  ж ы л ы  Е л б а с ы 
Н.Назарбаевтың Жарлығымен 
31 мамыр Саяси қуғын-сүргін 
құрбандарын еске алу күні 
ретінде белгіленді.

Кеңес заманында өмір сүр-
ген халықтарға «үлкен тер-
рордың» орасан зор қасірет 
əкелгені есімізде. Зұлмат жыл-
дарда Қазақстанға КСРО-ның 
түкпір-түкпірінен бес мил-
лионнан астам адам жер ау-
дарылды. 

100 мыңға жуық азаматы-
мыз қуғын-сүргінге ұшырап, 
соның 20 мыңнан астамы 
атылды.  

Жазықсыз жазалан ған-
дардың қатарында Ə.Бө-
кейхан, А.Байтұрсынұлы, 
М.Ты ныш баев, М.Дулатұлы, 
Т.Рыс құлов, М.Жұмабаев, 
С.Сей фуллин, І.Жансүгіров, 
Б.Май лин, С.Асфендияров 
сияқ ты көрнекті мемлекет 
жəне қо ғам қайраткерлері, 
басқа да ұлт зиялылары бар.  

Отанын сатқандар əйел-
дер ін ің  Ақмола  лагер і 
(«АЛЖИР») сол жылдардағы 
қатыгездік пен жауыздықтың 
қара таңбасындай болды. 

Мұнда саяси тұтқындардың 
жақын туыстары, əйелдері мен 
балалары қамалды.  

Бүгін біз ұжымдастыру 
жылдарында аштыққа ұшы-
ра ғандарды, сондай-ақ туған 
жерінен кетуге мəжбүр бол-
ғандарды да еске аламыз. 
Бұл зобалаңның қасіретін үш 
миллионға жуық адам тартты.     

Сол жылдардағы орасан 
зор адам шығыны мен тағдыр 
тауқыметі əрбір азаматтың 
жүрегіне жара салды.

Тоталитаризмнен зардап 
шеккен көптеген ұлт өкіл-
дері үшін қазақ жері құт ты 
мекенге айналды. Ата-баба-
ларымыздан дарыған қай сар-
лық пен төзімділіктің арқа-
сында қатаң сыннан абырой-
мен өтіп, біртұтас ұлт ретінде 
бірігуге мүмкіндік алдық.  

Бүгінде республика өңір-
лер інде «Қазақ халқына – мың 
алғыс» монументтері орна-
тылған. Бұл – қазақ жұр ты-
ның ақ пейілі мен даналығына 
деген шексіз ризашылықтың 
белгісі. 

Тарихи əділдікті қалпына 
келтіру жұмыстарын аяқ тап, 
саяси қуғын-сүргін құр бан-
дарын ақтау үшін арнайы 
мемлекеттік комиссия құ ру ды 
тапсырдым.

Біз жазықсыз жазалан-
ған дардың əрқайсысын есте 
сақтау арқылы ғана кемел ке-
лешекке жол ашамыз. Бола-
шақтың берік негізі Тəуел-
сіздіктен бастау алады.  

Өткен ғасырдағы ең қилы 
кезеңнің бірінде жазықсыз 
жапа шеккендердің рухына 
тағ зым ету –  баршамыздың 
пер зенттік борышымыз.

Қасым-Жомарт Тоқаев қа ай-
мақтағы «жасыл энергетиканы» 
дамыту перспективасы жайында 

баяндалды. Қуаттылығы 100 МВт 
болатын электр стансаның құры-
лысына 30 миллиард теңгеге жуық 

инвестиция салынған. Станса 
жылына 148 миллион киловат 
сағат электр қуатын өндіреді. 
Құрылыс жобасын салу барысын-
да компанияның өз əзірлемесі, атап 
айтқанда, гетероқұрылымды екі 
жақты күн модулі секілді инно-
вациялық технология пайдала-
нылған.

Мемлекет басшысы Қазақ стан-
дағы жаңартылатын қуат көзін 

пайдаланудың маңызды лы  ғын 
атап, электр станса сы ның қыз-
меткерлеріне табыс тіледі.

Сондай-ақ Қасым-Жомарт 
Тоқаев Ақмола облысы на сапа-
ры барысында «Ен-Дала» жауап-
кершілігі шектеу лі серіктестігінің 
ауыл шаруа шы лығы алқабын ара-
лап көрді.

(Соңы 2-бетте)

Думан АНАШ,
«Egemen Qazaqstan»

Кезең-кезеңімен түрлі қызмет 
орындары, кəсіпорындар мен 

мекемелер іске қосылуда. Тіпті 
кейбір елдер туристік маусымға 
əзірленіп жатыр. Алайда барлы-
ғын да сақтық шаралары қатаң сақ-
талып отыр. Яғни ПТР тесті леуі нің 

анықтамасы, дене қы зуын өлшеу 
міндетті түрде қарала ды, бетпер-
де мен антисептик құ рал дарынсыз 
аяқ аттап баса алмайсыз. 

Əлбетте індет індете жайыл-
са да, жаһанға ортақ бір уəж – 
ең бек теп жылжысаң да ертеңге 
ұм тыл! Қазақстан да осы ұста-
нымнан тыс қалмақ емес. Елімізде 
1 маусымнан бастап темір жол 
қатынасы кезең-кезеңімен қал-
пына келтірілмек. Күре жол-

дардағы блок-бекеттер де алы-
нады. Яғни бұл барыс-келіске 
жан бітіретін бірден-бір қадам 
болғандықтан елімізде қозғалыс 
көбейеді. Кейбір жекелеген өңір-
лерде карантин шараларының 
созылғанына қарамастан жалпы 
ел аумағында сауда жəне қызмет 
көрсету орындары, кəсіпорындар 
жұмысын бастады.

(Соңы 11-бетте)

EUR/KZT  458.13        USD/KZT 411.54        RUB/KZT  5.84         CNY/KZT  57.64ВАЛЮТАЛАРДЫҢ РЕСМИ (НАРЫҚТЫҚ) БАҒАМДАРЫ:

Өңірдің тыныс-тіршілігімен танысты

–––––––––––––––––––––
Бүгін – бауыр етімізге ба-
лайтын, к�ңілдің гүліне, 
к�здің нұрына теңейтін ба-
лалар күні.  
–––––––––––––––––––––

Думан АНАШ,
«Egemen Qazaqstan»

Биыл балалар үшін де естен 
кетпес ерекше сыни кезең болды. 
Карантин шаралары дала безіп, 
доп қуар ойын баласын қуыс үйге 
қуып тықты. Балдырғандарға 
балабақша, оқушыларға мектеп 
есігі тарс жабылды. Терезе ал-
дында телмірген титтей жандарға 
тіпті аулаға шығу мұң болды. 
Өйткені рұқсат жоқ! Індет үлкенге 
де, кішіге де ізет көрсетпейді. 
Баланың балақайы да, қалақайы да 
бар екенін ұқтырған осы бір сын-
дарлы сəтте ата-аналар қауымы 
мұғалімдер мен тəрбиешілер 
еңбегінің қаншалықты маңызды 
екенін ұғынды. Өйткені төтенше 
тоқсанға баланған төртінші 
тоқсанда сабақты бала ғана емес, 

ата-ана да оқыды. Қашықтан 
оқыса да ешкім білім алудан қағыс 
қалған жоқ. Телеарна да, интернет 
те, бағдарламалар да осы режімге 
жұмылдырылды.  

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев қалыптасқан жаңа 
ахуал білім жүйесін түбегейлі 

реформалауды талап ететін 
кешегі сөзінде ел мектептері 
жақсы жабдықталып, сыныптағы 
оқушылар санының көп болма-
уы ескерілуін, 2025 жылға қарай, 
650 орындық жəне одан да көп 
оқушыға арналған 800 жаңа мек-
теп, ауылдардағы тірек мектептер 

үшін 114 интернат, 700-ден аса 
спорт залын салу жоспарланып 
отырғанын айтты. Президенттің 
парасатты пайымы алдағы ел 
экономикасының дамуы тікелей 
білім мен ғылым жүйесіне тəуелді 
екенін де жасырмады. 

Былтыр елімізде 402 мыңнан 
астам сəби дүниеге келді, бұл 
2009 жылмен салыстырғанда 12,9 
пайызға көп. Қазақстандағы халық 
саны өсімінің 19 млн-ға жеткені 
белгілі. Елімізде ана мен балаға 
мемлекеттік қамқорлықтың артып 
келе жатқанын аңдауға болады. 

Биыл балалардың жазғы де-
малысы жылдағыдан өзгеше бо-
латыны даусыз. Лагерьлер мен 
демалыс орындары қауіпсіздік 
шараларын сақтауға байланысты 
балаларды қабылдау ережелеріне 
өзгерістер енгізеді. Ең бастысы, 
төтенше тоқсанда төрт көзі түгел 
отырып компьютерге тесілген 
балалар мен ата-аналар жаз мау-
сымын ойдағыдай өткізіп, алдағы 
оқу жылына тың күш-қуат жинап 
келетіні кəміл.

САҚТАНСАҢ – САҚТАЙДЫ

1 МАУСЫМ – ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАЛАЛАРДЫ ҚОРҒАУ КҮНІ

Бейғамдыққа бой алдырмайық

Балалардың білімі мен қауіпсіздігіне 
басымдық беріледі

Президенттің Саяси қуғын-сүргін жəне ашаршылық құрбандарын еске алу 
күніне орай үндеуіне үнқосулар 4-бетте жарияланып отыр.
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(Соңы. Басы 1-бетте)

2013 ж., №1, 3-құжат; №9, 51-құжат; №14, 
72, 75-құжаттар; №15, 77, 79, 81-құжаттар; 
2014 ж., №2, 10-құжат; №8, 44-құжат; №11, 
63, 64-құжаттар; №12, 82-құжат; №14, 
84-құжат; №19-І, 19-ІІ, 96-құжат; №21, 
118, 122-құжаттар; №23, 143-құжат; №24, 
145-құжат; 2015 ж., №8, 42-құжат; №11, 
57-құжат; №19-І, 99, 101-құжаттар; №19-ІІ, 
103-құжат; №20-ІV, 113-құжат; №20-VІІ, 
115, 117-құжаттар; №21-І, 124, 126-құжаттар; 
№22-ІІ, 145-құжат; №22-VІ, 159-құжат; 2016 
ж., №6, 45-құжат; №7-ІІ, 53, 56-құжаттар; 
№8-ІІ, 72-құжат; №10, 79-құжат; 2017 ж., №3, 
6-құжат; №4, 7-құжат; №12, 34-құжат; №14, 
51, 54-құжаттар; №23-V, 113-құжат; 2018 ж., 
№9, 27-құжат; №10, 32-құжат; 2019 ж., №1, 
4-құжат; №2, 6-құжат; №7, 37, 39-құжаттар; 
№19-20, 86-құжат; №21-22, 90, 91-құжаттар; 
№23, 103, 108-құжаттар; №24-I, 119-құжат; 
2020 жылғы 14 мамырда «Егемен Қазақстан» 
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде 
жарияланған «Қазақстан Республикасының 
кейбiр заңнамалық актiлерiне көшi-қон 
процестерiн реттеу мəселелерi бойынша 
өзгерiстер мен толықтырулар енгізу тура-
лы» 2020 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан 
Республикасының Заңы): 

1) 120-бапта:
1-тармақтың бірінші бөлігі «полигондар-

ды» деген сөзден кейін «, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасы Қарулы Күштерінің, басқа 
да əскерлер мен əскери құралымдардың 
арсеналдарын, базалары мен қоймаларын 
жəне белгіленген тыйым салынған аймақтар 
мен тыйым салынған аудандар шегіндегі 
оларға іргелес аумақтарды» деген сөздермен 
толықтырылсын;

4-тармақ «келісу бойынша» деген 
сөздерден кейін «, əскери полигондарды, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасы Қарулы 
Күштерінің, басқа да əскерлер мен əскери 
құралымдардың арсеналдарын, базалары 
мен қоймаларын жəне белгіленген тыйым 
салынған аймақтар мен тыйым салынған ау-
дандар шегіндегі оларға іргелес аумақтарды 
орналастыру жəне олардың тұрақты қызметі 
үшін берілген жер учаскелерін қоспағанда,» 
деген сөздермен толықтырылсын;

2) 121-баптың 2-тармағының 7) тармақ-
шасы мынадай редакцияда жазылсын: 

«7) əскери полигондардың, сондай-
ақ Қазақстан Республикасының Қарулы 
Күштері, басқа да əскерлер мен əскери 
құралымдар арсеналдарының, базалары мен 
қоймаларының аумақтары жəне белгіленген 
тыйым салынған аймақтар мен тыйым 
салынған аудандар шегіндегі оларға іргелес 
аумақтар;».

2. 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан 
Республикасының Əкімшілік құқық 
бұзушылық туралы кодексіне (Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 
ж., №18-І, 18-ІІ, 92-құжат; №21, 122-құжат; 
№23, 143-құжат; №24, 145, 146-құжаттар; 2015 
ж., №1, 2-құжат; №2, 6-құжат; №7, 33-құжат; 
№8, 44, 45-құжаттар; №9, 46-құжат; №10, 
50-құжат; №11, 52-құжат; №14, 71-құжат; 
№15, 78-құжат; №16, 79-құжат; №19-І, 
101-құжат; №19-ІІ, 102, 103, 105-құжаттар; 
№20-ІV, 113-құжат; №20-VІІ, 115-құжат; №21-
І, 124, 125-құжаттар; №21-ІІ, 130-құжат; №21-
ІІІ, 137-құжат; №22-І, 140, 141, 143-құжаттар; 
№22-ІІ, 144, 145, 148-құжаттар; №22-ІІІ, 
149-құжат; №22-V, 152, 156, 158-құжаттар; 
№22-VІ, 159-құжат; №22-VІІ, 161-құжат; 

№23-І, 166, 169-құжаттар; №23-ІІ, 172-құжат; 
2016 ж., №1, 4-құжат; №2, 9-құжат; №6, 
45-құжат; №7-І, 49, 50-құжаттар; №7-ІІ, 53, 
57-құжаттар; №8-І, 62, 65-құжаттар; №8-ІІ, 
66, 67, 68, 70, 72-құжаттар; №12, 87-құжат; 
№22, 116-құжат; №23, 118-құжат; №24, 124, 
126, 131-құжаттар; 2017 ж., №1-2, 3-құжат; 
№9, 17, 18, 21, 22-құжаттар; №12, 34-құжат; 
№14, 49, 50, 54-құжаттар; №15, 55-құжат; 
№16, 56-құжат; №22-ІІІ, 109-құжат; №23-
ІІІ, 111-құжат; №23-V, 113-құжат; №24, 114, 
115-құжаттар; 2018 ж., №1, 4-құжат; №7-8, 
22-құжат; №9, 27-құжат; №10, 32-құжат; 
№11, 36, 37-құжаттар; №12, 39-құжат; №13, 
41-құжат; №14, 44-құжат; №15, 46, 49, 
50-құжаттар; №16, 53-құжат; №19, 62-құжат; 
№22, 82-құжат; №23, 91-құжат; №24, 93, 
94-құжаттар; 2019 ж., №1, 2, 4-құжаттар; №2, 
6-құжат; №5-6, 27-құжат; №7, 36, 37-құжаттар; 
№8, 45-құжат; №15-16, 67-құжат; №19-20, 
86-құжат; №21-22, 90, 91-құжаттар; №23, 99, 
103, 106, 108-құжаттар; №24-I, 118-құжат; 
№24-II, 120, 122, 123, 127-құжаттар; 2020 
жылғы 5 мамырда «Егемен Қазақстан» 
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде 
жарияланған «Қазақ стан Республикасының 
кейбір заңнама лық актілеріне еңбек мəселе-
лері бойынша өз герістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» 2020 жылғы 4 мамырдағы 
Қазақ стан Рес пуб  ликасының Заңы; 2020 
жылғы 14 мамыр да «Егемен Қазақстан» 
жəне «Казах стан  ская правда» газеттерінде 
жариялан ған «Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық 
жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 
(жылыс татуға) жəне терроризмді қаржы-
ландыруға қарсы іс-қимыл мəселелері бо-
йынша өзгерістер мен толықтырулар енгі зу 
туралы» 2020 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан 
Республикасының Заңы; 2020 жылғы 14 
мамырда «Егемен Қазақстан» жəне «Ка-
захстанская правда» газеттерінде жария-
ланған «Қазақстан Республикасының кейбiр 
заңнамалық актiлерiне көшi-қон процестерiн 
реттеу мəселелерi бойынша өзгерiстер мен 
толықтырулар енгізу туралы» 2020 жылғы 
13 мамырдағы Қазақстан Республикасының 
Заңы):

1) мазмұнындағы 511-баптың тақырыбы 
мынадай редакцияда жазылсын: 

«511-бап. Қазақстан Республикасы 
Қарулы Күштерінің, Қазақстан Рес пуб-
ли касының басқа да əскерлері мен əскери 
құралымдарының арсеналдары, базала ры 
мен қоймалары жанындағы тыйым салын ған 
аймақ пен Қазақстан Республикасы Қарулы 
Күштерінің, Қазақстан Республикасы ның 
басқа да əскерлері мен əскери құралым дары-
ның арсеналдары, базалары мен қойма лары 
жанындағы тыйым салынған аудан ау ма-
ғында белгіленген тыйым салуларды бұзу»;

2) 323-1-бапта:
бірінші бөліктің екінші абзацындағы «жи-

ырма» деген сөз «бір жүз» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

екінші бөліктің екінші абзацындағы 
«қырық» деген сөз «екі жүз» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

3) 511-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын: 
«511-бап. Қазақстан Республикасы Қа-

рулы Күштерінің, Қазақстан Республи-
ка  сы ның басқа да əскерлері мен əскери 
құра  лымдарының арсеналдары, базала-
ры мен қоймалары жанындағы тыйым 
салынған аймақ пен Қазақстан Респуб-
ликасы Қарулы Күштерінің, Қазақстан 

Респуб ли касы ның басқа да əскерлері мен 
əскери құралым да рының арсеналдары, ба-
залары мен қоймалары жанындағы тыйым 
салынған аудан аумағында белгіленген тый-
ым салуларды бұзу»;

үшінші бөлік мынадай редакцияда жа-
зылсын: 

«3. Қазақстан Республикасы Қарулы 
Күштерінің, Қазақстан Республикасының 
басқа да əскерлері мен əскери құралымдарының 
арсеналдарын, базалары мен қоймаларын 
тікелей пайдаланумен байланысты емес 
ғимараттар мен құрылысжайларды салу, 
шаруашылық жəне өзге де қызмет, Қазақстан 
Республикасы Қарулы Күштерінің, Қазақстан 
Республикасының басқа да əскерлері мен 
əскери құралымдарының арсеналдары, ба-
залары мен қоймалары жанындағы тыйым 
салынған аудан аумағында атыс қаруынан оқ 
ату, пиротехникалық заттар мен бұйымдарды 
пайдалану, атыс тирлері (атыс орындары) 
мен стендтер орнату, ұшу аппараттарын 
(оның ішінде пилотсыз) пайдалану, сондай-
ақ Қазақстан Республикасының заңдарында 
көзделген жағдайларды қоспағанда, байқауға, 
аудио- жəне бейнежазбаға, фототүсірілімге, 
ақпарат беруге арналған құралдарды, жүйе-
лер ді, құрылғылар мен аппаратураларды 
қолдану –

жеке тұлғаларға – он бес, шағын кəсіпкер-
лік субъектілеріне – жиырма, орта кəсіп-
керлік субъектілеріне – отыз, ірі кəсіпкерлік 
субъектілеріне алпыс айлық есептік көрсеткіш 
мөлшерінде айыппұл салуға алып келеді.».

3. «Қазақстан Республикасындағы 
сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс 
қызметі туралы» 2001 жылғы 16 шілде-
дегі Қазақстан Республикасының Заңы-
на (Қазақстан Республикасы Парламенті  -
нің 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-құ жат; №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):

1) 12-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«12-бап. Жер учаскелерін пайдала-

ну кезінде қала құрылысы талаптарын 
қамтамасыз ету

Меншiк иелерiнің не жер пайдала-
нушылардың құрылыс салу үшiн (коммуни-
кациялар тартуды, аумақты инженерлiк да-
йындауды, абаттандыруды, көгалдандыруды 
жəне учаскенi жайғастырудың басқа да 
түрлерiн қоса алғанда) жер учаскелерiн 

пайдалануы тек қана Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасында белгiленген 
тəртiппен бекiтiлген жобалау құжаттамасына 
сəйкес жəне нысаналы мақсат немесе сер-
витут, аумақты аймақтарға бөлу, қызыл 
сызықтар жəне құрылыс салуды реттеу 
сызықтары, құрылыс саласындағы құрылыс 
салуды ұйымдастыру жəне рұқсат беру 
рəсімдерінен өту жəне пайдалану қағидалары 
сақтала отырып, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасы Қарулы Күштерінің, басқа да 
əскерлер мен əскери құралымдардың арсенал-
дары, базалары мен қоймалары жанындағы 
тыйым салынған аймақ пен тыйым салынған 
аудан аумағында белгіленген тыйым салулар 
сақтала отырып жүзеге асырылуы мүмкін.»;

2) 24-баптың 1-тармағы мынадай маз мұн-
дағы 17-11) тармақшамен толықтырылсын:

«17-11) Қазақстан Республикасы Қару-
лы Күштерінің, басқа да əскерлер мен 
əскери құралымдардың арсеналдары, ба-
залары мен қоймалары жанындағы тыйым 
салын ған аймақ пен тыйым салынған аудан 
аумақтарының шекараларын келісу;»;

3) 25-баптың 1-тармағы мынадай маз -
мұндағы 18-12) тармақшамен толықты рыл-
сын:

«18-12) Қазақстан Республикасы Қару-
лы Күштерінің, басқа да əскерлер мен əс-
кери құралымдардың арсеналдары, база-
лары мен қоймалары жанындағы тыйым 
салынған аймақ пен тыйым салынған аудан 
аумақтарының шекараларын келісу;».

4. «Қазақстан Республикасының қорға-
нысы жəне Қарулы Күштері туралы» 
2005 жылғы 7 қаңтардағы Қазақстан 
Рес пуб ликасының Заңына (Қазақ стан 
Рес публикасы Парламентінің Жар шы-
сы, 2005 ж., №1-2, 1-құжат; 2007 ж., №9, 
67-құжат; 2008 ж., №6-7, 27-құжат; 2010 ж., 
№7, 32-құжат; №10, 48-құжат; 2011 ж., 
№1, 7-құжат; №5, 43-құжат; №8, 64-құжат; 
№11, 102-құжат; 2012 ж., №4, 32-құжат; №5, 
41-құжат; 2013 ж., №14, 75-құжат; 2014 ж., 
№7, 37-құжат; №16, 90-құжат; №19-I, 19-
II, 96-құжат; 2015 ж., №1, 2-құжат; №19-II, 
104-құжат; №22-I, 140-құжат; 2017 ж., №11, 
29-құжат; №13, 45-құжат; №16, 56-құжат; 
2018 ж., №15, 47-құжат; 2019 ж., №5-6, 
27-құжат; №24-I, 119-құжат):

1) 1-баптың 26) жəне 27) тармақшалары 
мынадай редакцияда жазылсын:

«26) Қарулы Күштердің, басқа да əскерлер 
мен əскери құралымдардың арсеналдары, ба-
залары мен қоймалары жанындағы тыйым 
салынған аймақ (бұдан əрі – тыйым салынған 
аймақ) – Қарулы Күштердің, басқа да 
əскерлер мен əскери құралымдардың арсенал-
дарына, базалары мен қоймаларына тікелей 
шектесіп жатқан жəне Қарулы Күштердің, 
басқа да əскерлер мен əскери құралымдардың 
арсеналдары, базалары мен қоймалары 
жанындағы тыйым салынған ауданның бір 
бөлігі болып табылатын аумақ;

27) Қарулы Күштердің, басқа да əскерлер 
мен əскери құралымдардың арсеналдары, 
базалары мен қоймалары жанындағы тый-
ым салынған аудан (бұдан əрі – тыйым 
салынған аудан) – Қарулы Күштердің, басқа 
да əскерлер мен əскери құралымдардың ар-
сеналдарына, базалары мен қоймаларына 
іргелес жатқан, шегінде тыйым салулар мен 
шектеулер белгіленген аумақ;»; 

2) 7-баптың бірінші бөлігі мынадай маз-
мұндағы 24-1) тармақшамен толықтырылсын:

«24-1) тыйым салынған аймақтарды, 
тыйым салынған аудандарды белгілеу 

қағидаларын жəне тыйым салынған аймақтар 
мен тыйым салынған аудандар тізбесін (бұдан 
əрі – тыйым салынған аймақтар мен тыйым 
салынған аудандарды белгілеу қағидалары) 
бекітеді;»;

3) 22-баптың 2-тармағының 24) тармақ-
шасы мынадай редакцияда жазылсын: 

«24) тыйым салынған аймақтар мен 
тыйым салынған аудандарды белгілеу 
қағидаларын əзірлейді;»;

4) 23-баптың 1-тармағының 10-1) тармақ-
шасы алып тасталсын;

5) 31-1-бапта:
1-тармақта:
бірінші бөліктегі «тыйым салынған 

ауданның бір бөлігі болып табылады жəне 
Қарулы Күштердің, басқа да əскерлер мен 
əскери құралымдардың оқ-дəрі» деген сөздер 
«Қарулы Күштер, басқа да əскерлер мен 
əскери құралымдар» деген сөздермен ауыс-
тырылсын;

мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен 
толықтырылсын:

«Тыйым салынған аймақ аумағының ше-
карасы тыйым салынған аймақтар мен тыйым 
салынған аудандарды белгілеу қағидаларына 
сəйкес айқындалады.»;

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«2. Тыйым салынған аудан Қарулы Күш-

тер, басқа да əскерлер мен əскери құра лым-
дар арсеналдарының, базалары мен қой ма-
лары ның диверсияға қарсы қауіпсіздігін, 
сон дай-ақ іргелес аумақтарда орналасқан ха-
лық тың, ғимараттар мен құрылысжайлардың 
қауіп сіздігін қамтамасыз ету мақсатында 
белгіленеді.

Тыйым салынған аудан аумағында 
Қарулы Күштердің, басқа да əскерлер мен 
əскери құралымдардың арсеналдарын, ба-
залары мен қоймаларын тікелей пайдала-
нумен байланысты емес ғимараттар мен 
құрылысжайларды салуға, шаруашылық жəне 
өзге де қызметке, атыс қаруынан оқ атуға, 
пиротехникалық заттар мен бұйымдарды 
пайдалануға, атыс тирлері (атыс орындары) 
мен стендтерді орнатуға, ұшу аппараттарын 
(оның ішінде пилотсыз) пайдалануға, сондай-
ақ Қазақстан Республикасының заңдарында 
көзделген жағдайларды қоспағанда, байқауға, 
аудио- жəне бейнежазбаға, фототүсірілімге, 
ақпарат беруге арналған құралдарды, жүйе-
лерді, құрылғылар мен аппаратураларды 
қолдануға тыйым салынады. 

Тыйым салынған аудан аумағының шека-
расы тыйым салынған аймақтар мен тыйым 
салынған аудандарды белгілеу қағидаларына 
сəйкес айқындалады.».

2-бап. 
1. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған 

күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

2. Аумағында Қазақстан Республикасы 
Қарулы Күштерінің, басқа да əскерлер мен 
əскери құралымдардың арсеналдары, ба-
залары мен қоймалары жанындағы тыйым 
салынған аймақтар мен тыйым салынған 
аудандар белгіленген жер учаскелерін мем-
лекет мұқтажы үшін мəжбүрлеп иеліктен 
шығару Қазақстан Республикасының жер 
заңнамасына сəйкес 2022 жылғы 1 қаңтардан 
бастап жүзеге асырылады деп белгіленсін.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2020 жылғы 29 мамыр
№ 337 – VI ҚРЗ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Қарулы Күштердің, басқа да әскерлер мен 
әскери құралымдардың арсеналдары, базалары мен қоймалары жанындағы тыйым салынған аймақтар 

мен тыйым салынған аудандар мәселелері бойынша 'згерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(Соңы. Басы 1-бетте)

Сойыл күшін басқа түскен 
біледі, бұл індеттің зардабын өзі 
бір аунап тұрған немесе жақынын 
жоғалтқан жандар түсінеді. Қазақ-
станда кешегі індет жұқтыр-
ған дар саны 11 мыңға жуықта-
ды. Сəйкесінше ауыр сырқат тан 
айыққандар 5 мыңнан асты. Бұл 
да көңілге медет. Себепсіз аяқ қа 
тікен кірмейтінін ұмытпау керек. 
Мұны қазір халықтың көше де 
қауіпсіздік шараларына нем-
құрайды қарауына байланысты 
айтып отырмыз. Яғни елімізде 
Мем лекет басшысының шеші-
мімен карантин шараларының 
уақ тылы қабылдануы қауіптің 
негізгі толқынын қайтарғанымен, 
қауіптің беті əлі қайтқан жоқ. Ма-
ман дар індеттің кез келген уақыт-
та өршуін жоққа шығар майды.

Бұл ретте дəрігер-инфек-
ционист Əбубəкір Омарəлиев ка-
рантин шаралары босаңсуының 
қажетті қадам екенін, десе де 
сақтық шараларын санадан шы-
ғаруға болмайтынын айтады. 

– Біз карантиннің босаңсуына 
бəрібір келеміз. Яғни жұртшылық 
көптен күткен дүние. Төтенше 
жағдай жарияланып, карантин 
шаралары енгізілгеннен бері 
елімізде əртүрлі жағ дай бол-
ды. Қазақстанда қазіргі кезде 
де ауыр хəлдегі науқастар бар. 
Бұл вирусты тасымалдаушы-
лар əлі де көбеюі мүмкін. Біз 
оларды анық тауды жалғастыра 

береміз. Ауыр хəл дегі науқастар 
əлі де болып тұрады. Өйт-
кені тəуекел тобындағы адам-
дар жұқтыруы мүмкін. Бірақ 

бұл індеттің басқа сырқатқа 
қарағанда пайыздық көрсеткіші 
төмен. Соған қарамастан жеке 
тазалықты сақтауымыз керек. 

Ауа арқылы жұғатынын ұмытпау 
керек. Қолды жиі жуып тұру, 
адамдар  көп шоғырланған 
орындарда бетпер демен жүру 

немесе ғимараттың желдетіліп 
тұруына назар аудару қажет. 
Əлбетте, біз вирус жұқтыруды 
тоқтата алмаймыз. Дегенмен, 

оның көлемін азайтуға болады. 
Яғни жұқтырушылар əлі де бола 
береді. Сондықтан жеке гигиена-
ны сақтауды қатаң сақтаған лəзім. 
Карантин бар ма, жоқ па, оған 
қара мастан сақтық шараларына 
бейқам болмаған абзал. Жұмыс 
орындарында арақашықтықты 
сақтаған жөн. Əсіресе тұмау, 
жөтел белгілері бар адамдармен 
байланыста абай болуымыз тиіс, 
– дейді Ə.Омарəлиев.

Иə, түрлі-түрлі заман бола-
ды, заманына қарай амал бола-
ды, кеменің арбаға мінетін де, 
арбаның кемеге мінетін де кезі бо-
лады деген сөздерді бабалардың 
көкірек көзі кө ріп айтқандай. 
Күллі дүниені карантин тұм-
ша лағаны індетке қарсы амал 
емей немене? Аталған аурумен 
алысқан ақ желеңді жан дар дың 
өзіне де қандай қатер төнгенін 
көрдік. Мемлекет тарапынан 
дəрі герлерге де, жұ мысынан айы-
рылған, табыссыз қалған азамат-
тарға да, берешегі бар тұлғалар 
мен кəсіп орын дарға да қажетті 
қолдау дер кезінде көрсетілді. 

«Сау болса жаным, сөз емес 
дүние-малым» деген елміз ғой, 
енді ел эко номикасының даму-
ына үлес қосатын халық еңбекке 
бел шеше кіріседі. Əйтсе де 
санитарлық шаралар үйде де, 
түзде де тоқтамауы тиіс. Жұғын 
болатын жерде шыбын бола-
тынын, шыбын болатын жерде 
шығын болатынын лайым ескеру 
керек-ақ.

Бейғамдыққа бой алдырмайық
САҚТАНСАҢ – САҚТАЙДЫ


