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Өсімнің оң қарқыны байқалады
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Үкімет басшысы Асқар Маминнің есебін
тыңдады, деп хабарлады Президенттің баспасз қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Қазақстан Президентіне биылғы 5 айдағы
еліміздің əлеуметтік-экономикалық дамуы,
коронавирус індетінің таралуына қар сы
күрес жұмыстары жəне санитарлық-эпидемиялық ахуалды жақсарту жөнінде есеп
берілді.
Мемлекет басшысына дағдарысқа қарсы
шаралардың жүзеге асырылуы, 2020 жылдың
соңына дейін экономикалық өсімді қалпына
келтіру жөніндегі кешенді жоспардың орындалуы жəне 2025 жылға дейінгі стратегиялық
даму жоспарының əзірлену барысы туралы
баяндалды.

Асқар Мамин Қасым-Жомарт Тоқаевқа
коронавирус пандемиясының салдарынан
əлемдегі іскерлік белсенділіктің бірден
төмендеуіне байланысты биылғы қаңтар мен
мамыр аралығында ұлттық экономиканың
өсу қарқыны, былтырғы осы кезеңмен салыс тырғанда, 1,7% төмендегенін айтты.
Үкімет басшысының мəліметі бойынша, экономиканың бірқатар салаларында, атап айтқанда тау-кен өндірісі, өңдеу, ауыл шаруашылығы, қызмет көрсету салаларында, сондай-ақ негізгі капиталға инвестиция тарту
бағытында өсімнің оң қарқыны байқалады.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Асқар Мамин барлық сала бойынша
көктемгі егіс жұмыстарының толық аяқталғаны туралы да мəлімет берді.
Бұдан бөлек Премьер-Министр Президентке халықты жұмыспен қамтамасыз етудің кешенді шаралары биыл еліміздің 1,22
миллион азаматын қамтитынын жеткізді.
Қазақстан Президенті еліміздің бірінші
жартыжылдықтағы даму қорытындыларын
талқылап, дағдарыс салдарын еңсеру міндетін қою үшін биылғы шілде айында Үкіметтің кеңейтілген отырысын өткізуді жоспарлап отыр.
Кездесу қорытындысы бойынша ҚасымЖомарт Тоқаев Асқар Маминге экологиялық
туризмді дамыту жөнінде жəне басқа да бірқатар нақты тапсырма берді.

Телефон арқылы сөйлесті

жалғастыруға дайын екендерін
білдірді.
Тараптар коронавирус індетінің таралуына ерекше тоқталды. Қазақстан Президенті жəне
Ирландияның Премьер-Министрі екі елдің пандемияның кері
салдарын жеңілдету бойынша

Бағамы бөлек белес:
жеңісті жолдың жетістіктері
Осыдан тура бір жыл бұрын дəл осы күні
Орталық сайлау комиссиясы Қазақстан
Президентін сайлауда Қасым-Жомарт
Тоқаев сайлаушылардың 70,96 пайызының
қолдауына ие болғанын жариялады.
Жалпы, осы бір жыл елдің өмірінде маңызды оқиғалар орын алған, əлеуметтік-экономи калық тыныс-тіршілігінде толымды
жаңалықтар жүзеге асырылған кезең болды
десек, артық айтпаймыз.
Айталық, əртүрлі жəрдемақылардың
көлемі ұлғайды. Білім беру, денсаулық сақтау,
мəдениет пен өнер жəне басқа да сала
мамандарының еңбекақысы жоғарылады.
Əлеуметтік сақтандыру төлемдері көбейді.

Педагогтер мəртебесі, Ардагерлер туралы
жəне басқа да заңдар қабылданды. Отандық
жұмысшылардың құқын қорғауға қатысты
шаралар жүзеге асты.
Мемлекеттік басқару, агроөнеркəсіптік
кешен, тұрғын үй саясаты, білім мен
ғылымды дамыту, бизнесті қолдау, қоғамның
аз қамтылған бөлігіне қамқорлық, салық саясатын жетілдіру, қысқасы ел өмірінің барлық
саласын қамтыған үлкен істер атқарылды
һəм таяу жылдары атқарылатын істердің
жоспары түзілді.
Басылымның 4-5-беттерінде 1 жылдағы
жетістіктерді жан-жақты қамтыған
инфографиканы ұсынып отырмыз

ТОЛҒАНДЫРАР ТАҚЫРЫП

Туризм секторындағы
тұрақсыздық
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
?лемнің туризм саласына тықыр таянып тұр. Себебі түсінікті.
Оның ұшқыны бізге де әсер етті. COVID-19 тудырған
дағдарыстың салдарынан отандық туристік компаниялардың
қызметі биыл 50-80%-ға қысқарды. Ттенше жағдай кезінде
құны 2,7 млрд теңгеден асатын 5,5 мың адамның жолдамасы
кері қайтарылды.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
азаматтық авиация саласының
Еркежан АЙТҚАЗЫ,
өкілетті органдары араласып,
«Egemen Qazaqstan»
билеттер айыппұлсыз толық көТалап пен тәртіп
лемде қайтарылатын болды.
қандай болмақ?
Таяуда қазақстандық баспасөз
Төтенше жағдайға байланыс- клубында аталған саладағы түйтты туристік сапарлар тоқтап кілді мəселелер, оны шешу жолқалған кезде шешімі қиын болған дары, баға тұрақтылығы жəне
мəселенің бірі – авиабилеттердің мемлекет пен туризм секторыайыппұлсыз қайтарылуы. Аза- ның байланысы жайында əңматтардың шағымы мен əуе ком- гіме өрбіген еді. Ашық алаңпанияларының, турагенттіктердің да Қазақстан туристік қауымарасындағы мəселеге ақыры дастығының басшысы Рашида

кешенді шаралар, соның ішінде
тұрғындардың аз қамтылған топтарын қолдау жəне дағдарыстан
кейінгі кезеңде іскерлік белсенділікті ынталандыру жұмыстарын жоғары бағалады.
Телефон арқылы сөйлесуге
Лео Варадкар бастамашы болды.

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық
актілеріне тұрғын үй бағдарламалары
операторларының санын қысқарту 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,
2003ж., №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; 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-I, 19-II, 96-құжат; №21, 118, 122-құжаттар; №23, 143-құжат;
№24, 145-құжат; 2015 ж., №8, 42-құжат; №11, 57-құжат; №19-I, 99,
101-құжаттар; №19-II, 103-құжат; №20-IV, 113-құжат; №20-VII, 115,
117-құжаттар; №21-I, 124, 126-құжаттар; №22-II, 145-құжат; №22VI, 159-құжат; 2016 ж., №6, 45-құжат; №7-II, 53, 56-құжаттар; №8II, 72-құжат; №10, 79-құжат; 2017 ж., №3, 6-құжат; №4, 7-құжат;
№12, 34-құжат; №14, 51, 54-құжат; №23-V, 113-құжат; 2018 ж., №9,
27-құжат; №10, 32-құжат; 2019 ж., №1, 4-құжат; №2, 6-құжат; №7,
37, 39-құжат; №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 кейбір заңнамалық актілеріне
көшi-қон процестерiн реттеу мəселелері бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы» 2020 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан
Республикасының Заңы):
(Соңы 6-бетте)

САҚТАНСАҢ – САҚТАЙДЫ

COVID-19:

Қауіп қайта күшейді ме?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Бірер күн бұрын Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының
басшысы Тедрос Аданом Гебреисус әлемде пандемияның беті
әлі қайта қоймағанын айтып, босаңсуға болмайтынын ескертті.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
толқынының алдын алу мəселесі
Майгүл СҰЛТАН,
де өте өзекті.
«Egemen Qazaqstan»
Қазақстандағы жағдай да көКей өңірлерде
ңіл көншітпейді. Мемлекет баскарантин күшейді
шысы Қасым-Жомарт Тоқаев«Қазірге дейін 7 млн-дай адам- тың Twitter-дегі парақшасында:
нан коронавирус анықталды, «Үкіметтік комиссияның барлық
400 мың адам көз жұмды. іс-əрекетіне қарамастан, індетке
Е у р о п а д а ж а ғ д а й ж а қ с а р - шалдыққан азаматтарымыз азайғанымен, жаһандық ахуал нашар- май отыр. Коронавирустың
лап барады. Соңғы 9 күнде вирус екінші толқынының қаупі сейіланықталғандардың саны тəулік мегенін ДДҰ да растады. Отансайын 100 мыңнан асып түсіп дастарымызды жаппай ауруға
отыр. Тіпті жексенбі күні 136 шалдығудан қашып, індеттен
мыңға жетті», деді Гебреисус. қорғанудың жолдарын (ара қаДенсаулық сақтау саласының шықтықты сақтау, дезинфекция,
мамандарын вирустың симптом- же ке тазалық, бетперде кию)
сыз таралуы мен аймақтарда ұстануға тағы да шақырамын»,
өр ши түсуі алаңдатып отыр. деп жазғаны бекер емес.
Шынында, төтенше жағдай
Олар үшін пандемияның екінші

аяқталғаннан кейін халықтың басым көпшілігінде босаңсу пайда
болған сияқты. Атап айтқанда,
11 мамырға дейін елімізде 5
мыңның айналасындағы адам
вирус жұқтырған болатын. Бір
айға жетпейтін уақытта бұл көрсеткіш 2,5 есе көбейді. Яғни елімізде індетке шалдыққандар 13
мыңнан асып түсіп отыр.
Түркістан жəне Қызылорда
облыстарында карантиндік шектеу шаралары эпидемиялық жағдай тұрақталғанға дейін ұзартылды. Мысалы, Шымкент қаласында сырқаттану деңгейінің өсуіне
байланысты карантин 22 маусымға дейін жалғасады. Ал Қызылордадағы «Қамбаш» демалыс
орнының жұмысы тоқтатылды.
Аймақтағы балалар сауықтыру
лагерьлерін іске қосу мерзімі де
кейінге шегеріліп отыр.
(Соңы 8-бетте)

Шайкенова бірқатар мəселенің
басын ашты. Оның айтуынша, коронавирус пандемиясы
салдарынан шектеу шаралары
енгізілгеннен кейін туризм саласының шығыны 100%-ға жетті.
Негізі, туризм секторындағы
тұрақсыздық төтенше жағдайға
дейін, былтырғы желтоқсан
айында басталған. Бұл кезде
Уханьда эпидемия енді белең ала
бастаған болатын. Қауымдастық
басшысы ел аумағына кіру, шетелге шығу, ішкі туризм салалары айтарлықтай қиындықты
бастан өткергенін, шектеуден соң
компаниялардың барлығы дерлік
қайтадан жұмысын жандандыра
алмайтынын айтады.

Сурет «Егемен Қазақстанның» архивінен алынды

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Ирландия Премьер-министрі Лео
Варадкармен телефон арқылы сйлесті, деп хабарлады
Қазақстан Президентінің баспасз қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Əңгімелесу барысында екіҚасым-Жомарт Тоқаев жəне
жақты ынтымақтастықтың ағым- Лео Варадкар халықаралық күн
дағы жағдайы мен саяси жəне тəртібіндегі бірқатар өзекті
сауда-экономикалық ын ты- мəселелер қозғады, соның ішінде
мақтастықты дамытудың келе- БҰҰ жəне басқа да көпжақты
шегі талқыланды. Тарап тар құрылымдар алаңында Қазақіскерлік байланыстарды күшей- стан мен Ирландияның өзара
туге жəне ауыл шаруашылығы, əрекеттесуі жөнінде пікір алмасжоғары технологиялар мен инно- ты. Атап айтқанда, жаһандық
вациялар салаларындағы бірлес- бейбітшілік пен қауіпсіздікті тұкен инвестициялық жобаларды рақты дамыту мен ілгерілетуді
іске асыруға мүдделілік білдір- қам тамасыз ету мəселелері
ді.
бо йынша сындарлы диалогті
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(Соңы 12-бетте)

ВАЛЮТАЛАРДЫҢ РЕСМИ (НАРЫҚТЫҚ) БАҒАМДАРЫ:

EUR/KZT 448.76

USD/KZT 397.31

RUB/KZT 5.83

CNY/KZT 56.2
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Қарашығанақ жобасы
жаңа мүмкіндіктерге жол ашады

ІЗДЕНІС ІЗДЕРІ

Қағаз қаптама
зиянсыздығымен
қадірлі

––––––––––––––––––––––––––––––
«Қарашығанақ Петролиум Оперейтинг
Б.В.» жергілікті #ндірушілерден тауарлар мен қызметтерді сатып алу
к#лемі бойынша Қазақстан Республикасындағы мұнай-газ секторы кәсіпорындарының ішінде алдыңғы орында келеді. 4німді б#лу туралы соңғы
келісімге қол қойған күннен мыңдаған
қазақстандық компаниялар ҚПО бірлес тікте халықаралық стандарттар
бойынша тәжірибе жинады.
––––––––––––––––––––––––––––––

ҚПО əріптестіктің арқасында жергілікті
компаниялар өндіріс көлемін арттырды, озық
технологиялармен алмасуды жүзеге асырды, сондай-ақ консорциумдар мен бірлескен
кəсіпорындар құру үшін серіктестер таба
алды. Индустриалды-интеллектуалдық дамудың жаңа сатысына көтерілген олар енді
Қазақстандағы ірі мұнай-газ жобаларын іске
асыратын сұранысқа ие мердігерлер болды жəне əрі қарай да өз қызметін кеңейтуге
дайын.
2019 жылғы сəуірден бастап ҚПО Бонатти
консорциумы – «Монтажарнаулықұрылыс»
компаниясы АҚ-мен бірге УКПГ-2 газды
кері айдаудың төртінші компрессоры жобасын іске асыру үшін келісімшарт жасасты. Бұл жоба жетегі арттырушы беріліс,
MS5002D газ турбинасы жəне құрғақ күкірт
газын пайдаланатын нығыздауыштың ілеспе
жүйесі бар бəсеңдеткіш арқылы қосылған
үш сатылы ортадан тепкіш компрессоры бар
компрессордың бөлігі.
Жергілікті дəнекерлеушілердің көпшілігін қатыстыра отырып, Ғ22 материалынан
жасалған қабырғаның арттырылған қалыңдығын құбырлық байлау арқылы дəнекерлеу кезінде, осы күрделі жұмысқа тарту
көп міндеттің бірі болатын. Консорциум
жұмысты қауіпсіз орындау, еңбек тиімділігі

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қоршаған ортаны қорғау айрықша маңызды мәселеге
айналғалы тығырықтан шығар жол ізделуде. К#кшетаулық
жаңашыл жастардың ойлап тапқан дүниесі қиын түйіннің
күрмеуін шешуге септігін тигізуі әбден мүмкін.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Байқал БАЙ ДІЛ,
«Egemen Qazaqstan»

мен өндірімділігін арттыру дағдыларын дамыту мақсатында жергілікті мамандарды
оқытуға кірісті.
Консорциум мақсатқа жету үшін
2019 жылдың желтоқсанында Тұңғыш
ауы лындағы (Бөрлі ауданы) өндірістік
база сының аумағында Ғ22 материалынан құбырлық байлау арқылы дəнекерлеу
үшін, доғалық дəнекерлеудің жартылай
автоматты пісіру аппаратын қоса отырып,
барлық қажетті құрал-жабдықты жинады. Ал 2020 жылдың ақпанында жергілікті
дəнекерлеушілерді, соның ішінде доғалық
дəнекерлеу аппаратының операторларын
интенсивті кəсіби оқыту курсын іске қосты.
Қазіргі кезде оқыту қорытындысы, біліктілік
бағасы жəне жүргізілген сынақтар бойынша консорциум қолмен дəнекерлеудің 35
жергілікті дəнекерлеушісін, төрт жергілікті
операторды даярлап шықты. Олардың бəрі
қазір жобаға тартылған.
Осы консорциумды құру бастамасы ҚПОның қазақстандық өндірушілермен табысты

əріптестігінің, сондай-ақ Қарашығанақ жобасындағы жергілікті қамтуда үлесін арттырудың тағы бір үлгісі.
Бүгінде ҚПО бірлескен кəсіпорындар
мен корсорциумдар құру үшін шетелдік
кəсіпорындар арасынан серіктестер іздеуде,
жергілікті өндіруші компанияларға елеулі
көмек көрсетіп отыр. Мұндай серіктестік
қосымша жұмыс орындарын құруға, технологиялармен алмасуға, Қазақстанда жаңа
өндірістерді дамытуға септігін тигізеді, жергілікті компанияларға жұмыс пен қызметтердің
халықаралық стандарттарға сəйкестігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Бəрімізге
белгілі, жоғары сапа келешекте сатылатын
өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
мүмкіндіктерін туғызады. 2020 жылдың
бірінші тоқсанында ҚПО тауарлар мен
қызметтерді жеткізу келісімшарттарындағы
жергілікті қамту үлесі 59%-ға жеткенін атап
өткен жөн.
Арман ҚҰСАЙЫНОВ

Облыс орталығындағы
бірқатар сауда орындарында қазір экопакет тегін таратылуда. Бұл жаңалық, яғни
табиғи таза қаптама соңғы
жылдары жаулап алған полиэтилен өнімдерге балама болмақ. Негізінде қағаз
қапшық табиғатқа зиянын
тигізбеуімен бірге, азықтүлік тауарларын ұзақ уақыт
сақтауға қолайлы екен.
Жалпы экопакет қоршаған
ортаға қамқор болғысы келген
тұтынушылардың таңдауы
десек те болар. Көкшетаулық
бастамашыл жастар экопакет
өндірісін қолға алып отыр.
Рас, біршама күрделі іс əрі
шикізаты сəл қымбаттау.
Есесіне полиэтилен қаптама
тəрізді табиғатқа зияны жоқ.
Осы жағынан ұтымды.
Жас кəсіпкерлер өндірістік
желіні өзге де қаптама түрле рін өндіруге бейімдемек.
Азық-түлік қана емес, цемент, ағаш көмірі тəрізді
кейбір құрғақ өнімдер де

қағаз қаптамамен қапталады.
Əзірге өнімнің құны қаптама
сыртындағы жарнамадан
түсетін тиын-тебеннен ақталуда. Бір айта кетерлігі, қаптама қолданылатын желім мен
бояудың да зиянсыз екендігі.
– Қаптамаға жарнама
жазған кезде табиғи, таза
бояулар қолданылады. Өйткені, бұл қаптамалармен
азық-түлік тауарлары оралады ғой. Қағаз қаптамада
оралған заттар əлдеқайда ұзақ
сақталады, – дейді «Экопакет»
жобасының менеджері Рысбек
Өмірғалиев.
Қағаз қаптама таңсық
емес, кешегі ит басына іркіт
тө гілген кеңес заманында
да осындай қаптамаларды
көз көрген. Ал полиэтилен
пакет тоқсаныншы жылдардың орта шенінде на рыққа шымшымдап еніп, кейін
жаулап алды. Ендігі арада
туған табиғатымыздың бағзы
бейнесін сақтап қалғы мыз
келсе, зиянсызына ұмтылғанымыз дұрыс шығар.
Ақмола облысы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне тұрғын үй бағдарламалары
операторларының санын қысқарту мәселелері бойынша #згерістер мен толықтырулар енгізу туралы
(Соңы. Басы 1-бетте)

1) 33-баптың 2-тармағының 6) тармақшасындағы «Тұрғын үй құрылысына кепілдік беру қорының» деген сөздер
«Тұр ғын үй құрылысының бірыңғай
операторының» деген сөздермен ауыстырылсын;
2) 77-баптың 3-тармағының екінші
бөлігіндегі «Тұрғын үй құрылысына кепілдік беру қорына» деген сөздер «Тұрғын үй құрылысының бірыңғай операторына» деген сөздермен ауыстырылсын.
2. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасының Бюджет
кодексіне (Қазақстан Республикасы
Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., №21,
93-құжат; 2009 ж., №23, 112-құжат;
№24, 129-құжат; 2010 ж., №5, 23-құжат;
№7, 29, 32-құжаттар; №15, 71-құжат;
№24, 146, 149, 150-құжаттар; 2011 ж.,
№2, 21, 25-құжаттар; №4, 37-құжат;
№6, 50-құжат; № 7, 54-құжат; №11,
102-құжат; №13, 115-құжат; №15,
125-құжат; №16, 129-құжат; №20,
151-құжат; №24, 196-құжат; 2012 ж., №1,
5-құжат; №2, 16-құжат; №3, 21-құжат;
№4, 30, 32-құжат; №5, 36, 41-құжат; №8,
64-құжат; №13, 91-құжат; №14, 94-құжат;
№18-19, 119-құжат; №23-24, 125-құжат;
2013 ж., №2, 13-құжат; №5-6, 30-құжат;
№8, 50-құжат; №9, 51-құжат; №10-11,
56-құжат; №13, 63-құжат; №14, 72-құжат;
№15, 81, 82-құжаттар; №16, 83-құжат;
№20, 113-құжат; №21-22, 114-құжат; 2014
ж., №1, 6-құжат; №2, 10, 12-құжат; №4-5,
24-құжат; №7, 37-құжат; №8, 44-құжат;
№11, 63, 69-құжаттар; №12, 82-құжат;
№14, 84, 86-құжаттар; №16, 90-құжат;
№19-I, 19-II, 96-құжат; №21, 122-құжат;
№22, 128, 131-құжаттар; №23, 143-құжат;
2015 ж., №2, 3-құжат; №11, 57-құжат;
№14, 72-құжат; №15, 78-құжат; №19I, 100-құжат; №19-II, 106-құжат; №20IV, 113-құжат; №20-VII, 117-құжат;
№21-I, 121, 124-құжат; №21-II, 130,
132-құжаттар; №22-I, 140, 143-құжаттар;
№22-ІІ, 144-құжат; №22-V, 156-құжат;
№22-VI, 159-құжат; №23-II, 172-құжат;
2016 ж., №7-II, 53-құжат; №8-I, 62-құжат;
№12, 87-құжат; № 22, 116-құжат; №23,
119-құжат; № 24, 126-құжат; 2017 ж., №4,
7-құжат; №6, 11-құжат; №9, 18-құжат;
№10, 23-құжат; №13, 45-құжат; №14,
51-құжат; №15, 55-құжат; №20, 96-құжат;
№22-III, 109-құжат; №23-III, 111-құжат;
№23-V, 113-құжат; №24, 115-құжат; 2018
ж., №1, 2-құжат; №7-8, 22-құжат; №9,
31-құжат; №10, 32-құжат; №12, 39-құжат;
№14, 42-құжат; №15, 47, 50-құжаттар;
№16, 55-құжат; №19, 62-құжат; №22,
82, 83-құжаттар; №24, 93-құжат; 2019
ж., №1, 4-құжат; №5-6, 27-құжат; №7,
37, 39-құжаттар; №8, 45-құжат; №15-16,
67-құжат; №19-20, 86-құжат; №23, 99,
106-құжаттар; №24-I, 118, 119-құжаттар;
2020 жылғы 7 мамырда «Егемен Қазақ стан» жəне «Казахстанская правда» газет терінде жарияланған «Қа зақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне əлеуметтік қам сыздандыру мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2020 жылғы 6 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы; 2020

жылғы 14 мамырда «Егемен Қа зақстан» жəне «Казахстанская правда»
газеттерінде жарияланған «Қазақстан
Республикасының кейбір заңнамалық
актілеріне көшi-қон процестерiн реттеу мəселелері бойынша өзгерістер
мен толықтырулар енгізу туралы» 2020
жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы; 2020 жылғы 26
ма мырда «Егемен Қазақстан» жəне
«Казахстанская правда» газеттерінде
жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне
жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру мəселелері бойынша өзгерістер
мен толықтырулар енгізу туралы» 2020
жылғы 25 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):
88-баптың 1-тармағының 7) тармақшасындағы «, Тұрғын үй құрылысына кепілдік беру қорының» деген сөздер алып
тасталсын.
3. «Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы» 1995 жылғы 23 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы
Жоғары Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж.,
№24, 165-құжат; Қазақстан Республикасы
Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., №1314, 205-құжат; 2000 ж., №18, 336-құжат;
2003 ж., №11, 67-құжат; 2005 ж., №23,
104-құжат; 2007 ж., №2, 18-құжат; №4,
28-құжат; №18, 143-құжат; 2011 ж., №3,
32-құжат; №6, 50-құжат; №11, 102-құжат;
2012 ж., №13, 91-құжат; №20, 121-құжат;
2013 ж., №14, 72-құжат; 2014 ж., №11,
61-құжат; 2015 ж., №8, 45-құжат; №13,
68-құжат; №22-VI, 159-құжат; 2016 ж.,
№24, 124-құжат; 2017 ж., №4, 7-құжат;
2018 ж., №1, 4-құжат; №10, 32-құжат;
№14, 44-құжат; 2019 ж., №2, 6-құжат;
№15-16, 67-құжат):
1) 5-1-баптың 2-тармағы мынадай
мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
«Осы тармақтың бірінші жəне екінші
бөліктерінде көзделген талаптар Тұрғын
үй құрылысының бірыңғай операторына
қолданылмайды.»;
2) 5-2-бапта:
мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен
толықтырылсын:
«4-1. Тұрғын үй құрылысының бірыңғай операторы осы баптың 1, 2, 4 жəне
5-тармақтарында көзделген қызметпен
жəне операциялармен қатар:
1) «Тұрғын үй құрылысына үлестік
қатысу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес айқындалған
уəкілетті ұйымға жəне тұрғын үй құрылысының мемлекеттік бағдарламалары
шеңберінде құрылысты жүзеге асыратын
заңды тұлғаларға қарыздар беруге;
2) Қазақстан Республикасының тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы, сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі туралы заңнамасында,
Қазақстан Республикасының өзге де
нормативтік-құқықтық актілерінде жəне
жарғыда көзделген қызметті жүзеге асыруға құқылы.»;
6-тармақ мынадай мазмұндағы екінші
бөлікпен толықтырылсын:
«Осы тармақтың бірінші бөлігінде
көзделген талап Тұрғын үй құрылысының

бірыңғай операторына қолданылмайды.»;
3) 5-3-бап мынадай мазмұндағы
1-2-тармақпен толықтырылсын:
«1-2. Уəкілетті орган Тұрғын үй құрылысының бірыңғай операторына қатысты осы Заңның 5-2-бабының 1, 2,
4-тармақтарында жəне 4-1-тармағының
1) тармақшасында көзделген қызмет пен
операциялар бөлігінде осы баптың 1-тармағында көзделген өкілеттіктерді жүзеге
асырады.»;
4) 5-5-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«5-5-бап. Тұрғын үй құрылысының
мемлекеттік бағдарламалары шеңберіндегі мемлекеттік қолдау шаралары
Мемлекеттік қолдау тұрғын үй құрылысының мемлекеттік бағдарламалары
шеңберінде:
халыққа екінші деңгейдегі банктер
берген ипотекалық тұрғын үй қарыздары
бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір
бөлігін квазимемлекеттік сектор субъектілері арқылы субсидиялау;
тұрғын үй құрылысының мақсаттары
үшін жеке кəсіпкерлік субъектілеріне
екінші деңгейдегі банктер беретін кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесін
квазимемлекеттік сектор субъектілері
арқылы субсидиялау жолымен жүзеге
асырылады.»;
5) 5-6-бапта:
бірінші абзацтағы «құрылысы бағдарламалары» деген сөздер «құрылысының мемлекеттік бағдарламалары» деген
сөздермен ауыстырылсын;
1) тармақшадағы «субсидиялауды»
деген сөз «квазимемлекеттік сектор
субъектілері арқылы субсидиялауды,
сондай-ақ тұрғын үй құрылысының мақсаттары үшін жеке кəсіпкерлік субъектілеріне екінші деңгейдегі банктер беретін
кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесін квазимемлекеттік сектор субъектілері арқылы субсидиялауды» деген сөздермен ауыстырылсын;
2) тармақша «қағидаларын» деген
сөзден кейін «, сондай-ақ тұрғын үй
құрылысының мақсаттары үшін жеке
кəсіпкерлік субъектілеріне екінші деңгейдегі банктер беретін кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесін квазимемлекеттік сектор субъектілері арқылы субсидиялау қағидаларын» деген
сөздермен толықтырылсын.
4. «Коммерциялық емес ұйымдар
туралы» 2001 жылғы 16 қаңтардағы
Қазақстан Республикасының Заңына
(Қазақстан Республикасы Парламентінің
Жаршысы, 2001 ж., №1, 8-құжат; №24,
338-құжат; 2003 ж., №11, 56-құжат;
2004 ж., №5, 30-құжат; №10, 56-құжат;
2005 ж., №13, 53-құжат; 2006 ж., №8,
45-құжат; №15, 95-құжат; 2007 ж., №2,
18-құжат; №9, 67-құжат; №17, 141-құжат;
2010 ж., №5, 23-құжат; №7, 28-құжат;
2011 ж., №2, 21-құжат; №5, 43-құжат;
№17, 136-құжат; №23, 179-құжат; №24,
196-құжат; 2012 ж., №2, 13-құжат; №8,
64-құжат; №21-22, 124-құжат; 2013
ж., №10-11, 56-құжат; №15, 81-құжат;
2014 ж., №11, 63, 67-құжаттар; №21,
122-құжат; №23, 143-құжат; 2015 ж.,
№16, 79-құжат; №20-І, 110-құжат;

№21-І, 128-құжат; №22-І, 140-құжат;
№23-І, 166-құжат; №23-ІІ, 170-құжат;
2016 ж., №7-II, 55-құжат; 2017 ж.,
№1-2, 3-құжат; №4, 7-құжат; 2018
ж., №10, 32-құжат; №11, 36-құжат;
№13, 41-құжат; №15, 47-құжат; №16,
53-құжат; 2019 ж., №23, 103-құжат;
2020 жылғы 14 мамырда «Егемен
Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан
Республикасының кейбір заңнамалық
актілеріне қылмыстық жолмен алынған
кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға)
жəне терроризмді қаржыландыруға
қарсы іс-қимыл мəселелері бойынша
өзгерістер мен толықтырулар енгізу
туралы» 2020 жылғы 13 мамырдағы
Қазақстан Республикасының Заңы):
16-баптың 4-тармағының екінші бөлігі 4) тармақшасындағы «қайта құрылуы жағдайларына қолда ныл май ды.»
деген сөздер «қайта құрылуы;» деген
сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:
«5) кепілдік беру жағдайы басталған
кезде құрылысты аяқтауға жəне көппəтерлі тұрғын үйдегі үлесті үлескерлерге беруге кепілдік беретін, жарғылық
капиталына мемлекет тікелей немесе
жанама қатысатын, акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанындағы
коммерциялық емес ұйымның қайта құрылуы жағдайларына қолданылмайды.».
5. «Оңалту жəне банкроттық туралы» 2014 жылғы 7 наурыздағы
Қазақстан Республикасының Заңына
(Қазақстан Республикасы Парламентінің
Жаршысы, 2014 ж., №4-5, 23-құжат; №10,
52-құжат; №19-I, 19-II, 96-құжат; №21,
122-құжат; №23, 143-құжат; 2015 ж.,
№8, 42-құжат; №15, 78-құжат; №20-IV,
113-құжат; №20-VII, 117-құжат; № 21-III,
136-құжат; №22-I, 143-құжат; №22-VI,
159-құжат; 2016 ж., №6, 45-құжат; № 7-II,
53, 55-құжаттар; №24, 124-құжат; 2017
ж., №4, 7-құжат; 2018 ж., №9, 31-құжат;
№10, 32-құжат; №14, 44-құжат; 2019 ж.,
№7, 37-құжат; №24-I, 118-құжат):
1-баптың 31) тармақшасындағы
«Тұрғын үй құрылысына кепілдік беру
қорын» деген сөздер «Тұрғын үй құрылысының бірыңғай операторын» деген
сөздермен ауыстырылсын.
6. «Тұрғын үй құрылысына үлестік
қатысу туралы» 2016 жылғы 7 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына
(Қазақстан Республикасы Парламентінің
Жаршысы, 2016 ж., №7-II, 52-құжат; 2019
ж., №7, 37-құжат; №21-22, 90-құжат; №23,
103-құжат; №24-I, 118-құжат):
1) бүкіл мəтін бойынша «құрылысына
кепілдік беру қорының», «құрылысына
кепілдік беру қорында», «құрылысына
кепілдік беру қорына», «құрылысына
кепілдік беру қоры», «Кепілдік беру
қоры», «Кепілдік беру қорын», «Кепілдік
беру қорынан», «Кепілдік беру қорының»,
«Кепілдік беру қорына», «Кепілдік беру
қорымен», «Кепілдік беру қорында»
деген сөздер тиісінше «құрылысының
бір ыңғай операторының», «құры лысының бірыңғай операторында», «құры лысының бірыңғай операторына»,
«құрылысының бірыңғай операторы»,

«Бірыңғай оператор», «Бірыңғай операторды», «Бірыңғай оператордан»,
«Бірыңғай оператордың», «Бірыңғай
операторға», «Бірыңғай оператормен»,
«Бірыңғай операторда» деген сөздермен
ауыстырылсын;
2) 1-бапта:
9) тармақша алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 17-1) тармақшамен толықтырылсын:
«17-1) Тұрғын үй құрылысының бірыңғай операторы (бұдан əрі – Бірыңғай
оператор) – жарғылық капиталына мемлекет тікелей немесе жанама қатысатын,
мақсаты Қазақстан Республикасының
халқына тұрғын үйдің қолжетімді болуын қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясатты ипотекалық кредиттеу
жəне жалға берілетін тұрғын үйді беру,
үлестік тұрғын үй құрылысын дамыту
тетіктері арқылы іске асыруға қатысу,
сондай-ақ құрылыс саласы үшін қаржы ресурстарының қолжетімді болуын
қамтамасыз ету болып табылатын ипотекалық ұйым;»;
3) 24-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«24-бап. Бірыңғай оператор
1. Бірыңғай оператордың қызмет
түрлерінің бірі көппəтерлі тұрғын үйдің
құрылысын аяқтауға кепілдіктер беру болып табылады.
Бірыңғай оператор «Жылжымайтын
мүлік ипотекасы туралы» Қазақстан
Республикасының Заңында көзделген
қызметпен жəне операциялармен қатар
мына қызмет түрлерін жүзеге асыруға
құқылы:
ипотекалық қарыздарға (ипотекалық
тұрғын үй қарыздарына), жалдау төлемдеріне, тұрғын үй құрылыс жинақтарын жинау жөніндегі жарналарға кепілдік беру;
көппəтерлі тұрғын үйдегі үлесті сатып
алуға арналған қарыздарға (кредиттерге)
кепілдік беру;
инвестициялық жобаларды қаржыландыру жəне іске асыру;
жылжымайтын мүлік объектілерін,
оның ішінде кейіннен сатып алу құқығымен мүліктік жалдау (жалға алу);
Бірыңғай операторға Қазақстан Республикасының сəулет, қала құрылысы
жəне құрылыс қызметі туралы заңнамасында, Қазақстан Республикасының өзге
де нормативтік-құқықтық актілерінде
жəне жарғыда жүктелген қызмет.
2. Бірыңғай оператордың қыз метін қаржыландыру жəне материалдықтехникалық қамтамасыз ету кепілдік жарналар жəне Қазақстан Республикасының
заңнамасында тыйым салынбаған өзге
де көздер есебінен жүзеге асырылады.»;
4) 27-бап алып тасталсын;
5) 32-баптың 4-тармағындағы «он
бес» деген сөздер «жиырма» деген сөзбен
ауыстырылсын.
2-бап. Осы Заң 2020 жылғы
1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ
Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2020 жылғы 9 маусым
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