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––––––––––––––––––––––
Президент Қасым-Жомарт 
Тоқаев ҚХР Т�р аға сы Си 
Цзиньпинге Қазақ стан мен 
Қытай арасын да дипло ма-
тиялық қа рым-қа ты нас-
тар дың орна ға ны на 30 жыл 
толуына о рай құттықтау ха-
тын жол дады, деп хабарла-
ды Мемлекет басшысының 
баспас�з қызметі.
––––––––––––––––––––––

Мемлекет басшысы екі елдің 
тарихи тұрғыдан қысқа мер зім 
ішінде əлемдік деңгейдегі үлгілі 
мемлекетаралық қатынас қа-
лыптастырғанын атап өтті.

– Бұған менің 2019 жылы 
еліңізге жасаған сапарым бары-
сында ынтымақтастығымызды 
мəңгі жан-жақты стратегиялық 
əріптeс  тікке көтеру туралы ж а-
рия  ла ғанымыз дəлел. Бұл тари хи 
шешіміміз тату көрші лік, өзара 
сенім мен қолдауға негіз делген 
тең құқылы қатынастар құру 
бағы тын дағы екіжақты күш-
жігері міздің шарықтау шыңы 

болды. Атап айтқанда, ортақ ше -
карамызға қатысты бар лық мə се-
ле лердің түйіні тар қап, бү  гінде 
ол достық пен бір лік кө пі рі не 
айналды. Осы рет те, Қа зақ стан 
мен Қытай ше кара сын  дағы өзен-
дерге қатысты ке ліс сөз дерді жуық 
арада аяқтау мем ле кет ара лық ық-
палдастық жыл нам асы ның тағы 
бір жарқын беті болары анық, – 
деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Президент мемлекеттеріміз 
ара сындағы өзара түсіністік 
рухын  дағы саяси ахуалдың сау -
да-эко но микалық жəне инвести-
циялық бағыт тағы қар қынды 

ынтымақтас тығы мыз дың ке пілі 
екенін айтты. Осын дай ық пал-
дастықтың нəти жесінде кəсіп-
керлік пен халық тары мыздың 
игілігіне бағытталған көптеген 
бірлескен жоба табысты жүзеге 
асырылып келеді.

– Қазақстан мен Қытайды 
мың даған шақырымға созылған 
темір жəне көлік жолдары, мұнай 
жəне газ құбырлары жалғап отыр-
ғанын ерекше атап өтемін. Осы 
тұрғыдан, «Нұрлы жол» стра-
тегиясы мен «Бір белдеу, бір жол» 
бастамасының негізгі бағ дары са-
налатын бұл «темір керуен» жыл 

сайын тараптарға көптеген отан-
дасымызды, миллиондаған тонна 
жүктерді жəне миллиардтаған 
текше метр табиғи газды тасымал-
дауға мүмкіндік береді, – деді 
Мем лекет басшысы.

Сонымен қатар Президент 
екі ел үкіметтерінің ортақ мүд-
де лерімізді сəтті ілгерілетуде, 
COVID-19 індетінің салдарын 
жою да қажырлы жұмыс істеп 
жат  қанына тоқталды. Қасым-
Жомарт Тоқаевтың айтуынша, 
екі жақты ынтымақтастықтың өр-
кен деуіне жəне мəңгі жан-жақ ты 
стратегиялық əріптестікті одан 
əрі тереңдетуге қосып отыр ған 
ҚХР Төрағасының жеке үле сін 
Қазақстанда жоғары баға лай ды. 
Сондай-ақ Мемлекет бас шы сы 
ресми жəне жұмыс тəр тібін д е 
тұрақты байланыстарды ны ғай ту-
да бірлесе күш-жігер жұмыл ды ру-
ға əрдайым дайын екенін жеткізді.

Құттықтау соңында Қасым-
Жомарт Тоқаев Си Цзиньпиннің 
аса жауапты қызметіне толағай 
та быс, ал достас Қытай халқына 
мол ырыс пен құт-береке тіледі.

Құттықтау хатын жолдады

Қытай Төрағасы екі ел ара -
сындағы дипломатиялық қа-
ты настардың 30 жылдығы қар-
саңында Қытай үкіметінің, халқы-
ның жəне жеке өз атынан Мем-
лекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаевқа жəне дос тас Қазақ стан 
халқына шы на  йы құт тықтауы 
мен ізгі тілегін жолдады.

– Қытай мен Қазақстан – 
тату көршілер жəне мəңгі жан-
жақты стратегиялық серіктес-
тер. Дипломатиялық байла-
ныстар орнаған 30 жыл ішін-
де екі ел арасындағы қарым-
қаты настар нығая түсті. Өзара 
сенімге негізделген ынты мақ-
тастық үздіксіз тереңдеп келеді. 
Сонымен қатар «Бір белдеу, 
бір жол» бастама сын бірлесіп 
жүзеге асыру барысында елеулі 
жетістіктерге қол жеткізілді. 
Қытай тарапы Қазақстанның 

даму жолын дəйекті түрде 
қолдайды жəне алдағы уақытта 
з о р  т а б ы с т а р ғ а  ж е т у і н е , 
халықаралық аренада жəне 
аймақтық мəселелерде үлкен рөл 
атқара беруіне шын жүректен 
тілектестігін білді ре ді, делінген 
құттықтау жеделхатта.

Қытай Халық Республика-
сының Төрағасы Си Цзинь-
пин Қытай мен Қазақ стан 
ара  сындағы қарым-қатынас-
тар  дың дамуына ерекше мəн 
беретінін, дипломатиялық бай-
ланыстардың 30 жылдық мерей-
тойы аясында Президент Қасым-
Жомарт Тоқаевпен бірге өзара 
дəстүрлі достықты нығайтуға, 
мəңгі жан-жақты стратегиялық 
əріптестік қатынастарды екі ел 
халықтарының игілігі үшін жаңа 
деңгейге көтеруге дайын екенін 
жеткізді.

Ізгі тілегін жеткізді
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ҚХР Т�рағасы Си Цзиньпин Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаевтың атына құттықтау хатын жолдады, деп 
хабарлады Қазақстан Президентінің баспас�з қызметі.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

«Бүгін қазақтың күміс көмей, бұлбұл əншісі Роза Бағланова-
ның туғанына 100 жыл толды. Ол КСРО халық əртісі, сондай-ақ 
Қазақстанның «Халық Қаһарманы» атағына да ие болды», деп жазды 
Президент өзінің Twitter-дегі парақшасына.

«Үкімет өз өкілеттігінің аясында елдегі тұрақтылықты 
қамтамасыз ету мақсатымен Маңғыстау облысында сұйытылған 
газ бағасының əр литрін 50 теңгеге дейін төмендету туралы шешім 
қабылдады», деді Қ.Тоқаев Twitter-де.

Президент сондай-ақ басқа да əлеуметтік мəселелер бүгін өтетін 
кеңесте қарастырылатынын мəлімдеді. 

«Демонстранттарды еліміздің тұтастығы мен бірлігіне сызат 
түсіруді көздейтін деструктивті топтардың үндеуіне құлақ аспауға 
шақырамын. Басқа да əлеуметтік-экономикалық талаптар ертеңгі 
елордада өтетін кеңес барысында жеке қарастырылады», делінген 
жазбада.

Роза Бағланова – 100 жыл

Газ бағасы 50 теңгеге 
дейін төмендетіледі

Кеңес өткізеді

Ү к і м е т т і к  к о м и с с и я 
«Ынтымақ» алаңына жинал ған 
белсенділер мен кездесіп, бас-
тамашыл топпен жүргізілген 
келіссөз барысында қабылданған 

шешімдерді жариялады. Атап 
айтқанда, «ҚазМұнайГаз» ҰК» 
АҚ əлеуметтік жауапкершілігі 
аясында Маңғыстау облысында 
сұйытылған газ құнын төмендету 

жəне литріне 50 теңге бағасын 
белгілеу туралы айтылды. Сон-
дай-ақ алаңда болған адамдар-
ды жауапкершілікке тартпауға 
кепілдік берілді. Сонымен қатар та-
раптар туындаған барлық мəселені 
сындарлы диалог аясында жəне 
қолданыстағы заңнама шеңберінде 
шешуге келісті.

Айта кетейік, Маңғыс тау облы-
сында газ бағ асының қымбаттауына 
байланысты туындаған мəселеге 
орай Президенттің тапсырмасы-
мен Үкіметтік комиссия құрылған 
болатын. Осы комиссия кеше 

Ақтау қаласындағы «Ынтымақ» 
алаңында жиналған белсенділердің 
бастамашыл тобымен кездесіп, 
келіссөздер жүргізді. 

Ал бұған дейін Мемле кет 
басшысының тапсырмасын орын-
дау мақсатында Үкімет сұйы тыл-
ған мұнай-газының бағасын рет-
теу бойынша шаралар топтама с ын 
іске асы ратындығы, Бəсекелестік-
ті қор ғау жəне дамыту агенттігі 
АЖҚС ие леріне қатысты бағалық 
сөз байласу бойынша тергеуді 
бастағандығы хабарланған бола-
тын. 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне бәсекелестікті 
дамыту мәселелері бойынша �згерістер мен толықтырулар енгізу туралы

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

1. 2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан 
Республика сының Жер кодексіне:

1) 14-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 
2-11) тармақшамен толықтырылсын:

«2-11) мемлекеттік бақылау субъектісіне 

берілетін, Қазақстан Республикасы жер 
заңнамасының талаптарын бұзушылықтарды жою 
туралы нұсқаудың нысанын əзірлеу жəне бекіту;»;

2) 92-баптың 3-тармағында:
«қатарынан екі жыл» деген сөздер «бір жыл» 

деген сөздермен ауыстырылсын;
 мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен 

толықты рылсын:

«Жер учаскесiнің меншiк иесiне немесе жер 
пайда ланушыға Қазақстан Республикасы жер 
заңнамасының талаптарын бұзушылықтарды 
жою туралы нұсқама табыс етілген күн жер 
учаскесін пайдаланбау фактісі анықталған кез 
деп есептеледі.»;

(Жалғасы 9-11-беттерде)

РЕСМИ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев белгілі әнші 
Р.Бағланованың туғанына биылғы 1 қаңтарда 100 жыл 
болғанын атап �тті.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Маң ғыс -
тау облысындағы жағдайға байланысты қабылданған 
шешім туралы Twitter-дегі парақ шасына жазды.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

МӘСЕЛЕНІҢ МӘНІСІ

Газ қымбаттамайды
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Газ бағасына байланысты туындаған мәселені шешу мақ сатында 
Мемлекет басшысы Қ.Тоқаевтың тапсырмасымен құрылған, 
құрамында Энергетика министрі М.Мырзағалиев, Бәсекелестікті 
қорғау және дамыту агенттігінің т�рағасы С.Жұманғарин бар 
үкіметтік комиссия кеше Премьер-Министрдің орынбасары 
Е.Тоғжановтың басшылығымен Ақтау қаласында бастамашыл 
топпен жүргізілген келісс�здер нәтижесінде бір мәмілеге келді, 
деп хабарлады Премьер-Министрдің баспас�з қызметі.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2022 ЖЫЛ – БАЛАЛАР ЖЫЛЫ

Абай АЙМАҒАМБЕТ,
«Egemen Qazaqstan»

Мемлекет басшысы жаңа 
жыл дық құттықтауында бала-
ларға ерекше көңіл бөлу керек 
екенін айтты. «Олардың əл-
ауқаты – мемлекетіміздің табыс-
ты болашағының сенімді кепілі. 
Сондықтан келесі жылды Балалар 
жылы деп жариялау керек деп 

есептеймін» деген Президент 
бұл жерде əңгіме ұрандар мен 
мерекелік іс-шаралар туралы 
емес, ең алдымен билік тара-
пынан денсаулық сақтау, білім 
беру, əлеуметтік қамсыздандыру, 
балалық шақты қорғау бойынша 
нақты шаралар туралы болып 
отырғанын атап өтті.

(Соңы 3-бетте)

Бала бақыты бәрінен биік
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен «2022 
жыл Балалар жылы» деп жарияланды. Тәуелсіз ел болғалы 
балаларға арнайылап ден қойып, маңыз беріп жатқанымыз 
осы шығар. Біреуін ескереміз, біреуін ескермейміз, жыл 
сайын балаларға қатысты қаншама құқық бұзушылық, 
қылмыс, оқыс оқиғалар болып жатады. Шын мәнінде 
соның барлығы терең зерделеуді, тегеурінді тәртіпті қажет 
етеді. Бүгін балаға мән бермеу – еліңнің ертеңіне тоңтеріс 
қараумен бірдей.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

7-бет

Шоу мен театр –
екі бөлек 
дүние

12-бет

Жұлдыздар аллеясы 
жаңа есімдермен 
толықты
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орталығының 
қадамы нық

4-бет

5 қаңтарда Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 
Үкімет мүшелерінің, Президент Əкімшілігі қызмет-
керлерінің жəне басқа да жауапты органдар өкілдерінің 
қатысуымен еліміздегі əлеуметтік-экономикалық жағ-

дайға қатысты кеңес өткізеді. Бұл туралы Президенттің баспасөз 
хатшысы Б.Уəли Facebook парақшасында хабарлады.
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(Жалғасы. Басы 1-бетте)

3) 94-баптың 2-тармағында:
мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толық-

тырылсын:
«Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне 

сəйкес бақылау субъектісіне (объектісіне) бару 
арқылы профилактикалық бақылау жүргізу кезінде 
осы Кодекстің 92 жəне 93-баптарында көзделген 
жағдайларда жер учаскесін мəжбүрлеп алып қою туралы 
талап қою жер учаскесінің меншік иесіне немесе жер 
пайдаланушыға берілген Қазақстан Республикасы жер 
заңнамасының талаптарын бұзушылықтарды жою ту-
ралы нұсқаманың мерзімі өткеннен кейін ұсынылады.»;

екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Жер учаскесін мақсаты бойынша пайдала-

ну жө нінде шаралар қабылдау үшін мерзім – бір 
жыл, ал Қазақстан Республикасының заңнамасын 
бұзушылықтарды жою жөнінде шаралар қабылдау 
үшін мерзім, ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер 
учаскесін ұтымсыз пайдалануды қоспағанда, Қазақстан 
Республикасының заңнамасын бұзушылық анықталған 
кезден бастап үш ай болып белгіленеді.»;

мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толық-
тырылсын:

«Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруа-
шылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы 
мақ сатындағы жер учаскесін ұтымды пайдалану 
жөнінде шаралар қабылдау үшін мерзім бір жыл болып 
белгіленеді.»;

төртінші бөліктегі «үшінші» деген сөз «бесінші» 
деген сөзбен ауыстырылсын;

4) 145-баптың 3-тармағының бірінші бөлігі мынадай 
редакцияда жазылсын:

«3. Жердің пайдаланылуы мен қорғалуын мемле-
кеттік бақылау:

Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне 
сəйкес тексеру жəне бақылау субъектісіне (объектісіне) 
бару арқылы профилактикалық бақылау; 

осы Кодекске жəне Қазақстан Республикасының 
Кəсіпкерлік кодексіне сəйкес бақылау субъектісіне 
(объектісіне) бармай профилактикалық бақылау ныса-
нында жүзеге асырылады.»;

5) мынадай мазмұндағы 145-1-баппен толық ты-
рылсын:

«145-1-бап. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бар-
май профилактикалық бақылау жүргізу тəртібі

1. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай про-
филактикалық бақылауды аумақтық бөлімшенің жердің 
пайдаланылуы мен қорғалуы жөніндегі мемлекеттік 
инспекторлары шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл 
шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруа-
шылығы мақсатындағы жер учаскелері бар меншік 
иелеріне немесе жер пайдаланушыларға (бұдан əрі осы 
баптың мақсаттары үшін – бақылау субъектісі) қатысты 
жүргізеді.

2. Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруа-
шылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы 
мақсатындағы жер учаскелерін пайдаланбаудың не-
месе ұтымсыз пайдаланудың уақтылы жолын кесу 
жəне алдын алу, бақылау субъектісіне анықталған 
бұзушылықтарды өз бетінше жою құқығын беру жəне 
оған əкімшілік жүктемені азайту бақылау субъектісіне 
(объектісіне) бармай профилактикалық бақылаудың 
мақсаттары болып табылады.

3. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай про-
филактикалық бақылау мақсаты бойынша пайдаланбау 
жəне (немесе) оларды ұтымсыз пайдалану фактілері 
бойынша ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді 
қашықтан зондтау деректері негізінде жүргізіледі.

Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай про-
филактикалық бақылау нəтижелері бақылау субъектісіне 
(объектісіне) бармай профилактикалық бақылауды 
тіркеудің арнаулы журналында аумақтық бөлімшенің 
есепке алуына жатады, ол нөмірленген, тігілген жəне 
аумақтық бөлімшенің мөрімен бекемделген болуға тиіс.

4. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профи-
лактикалық бақылау жыл сайын ағымдағы жылғы 
қыркүйек пен қараша аралығындағы кезеңде жүзеге 
асырылады.

5. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профи-
лактикалық бақылау нəтижелері бойынша бұзушылықтар 
анықталған жағдайда Қазақстан Республикасы жер 
заңнамасының талаптарын бұзушылықтарды жою тура-
лы нұсқау жасалады, ол бұзушылық анықталған күннен 
бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде 
бақылау субъектісіне жіберіледі.

6. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай про-
филактикалық бақылау нəтижелері бойынша əкімшілік 
іс жүргізу қозғалмайды.

7. Қазақстан Республикасы жер заңнамасының 
талаптарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқауда 
бұзушылықтың сипаты, оны жою тəртібі, нұсқауды 
орындау жəне анықталған бұзушылықты жою арқылы 
оның орындалуы туралы ақпаратты жіберу мерзімдері 
көрсетіледі.

8. Қазақстан Республикасы жер заңнамасының 
талаптарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқау 
бақылау субъектісіне қолма-қол табыс етіледі неме-
се табыс етілгені туралы хабарламасы бар тапсырыс-
ты пошта жөнелтілімі нысанында жəне аумақтық 
бөлімшенің жердің пайдаланылуы мен қорғалуы жө-
ніндегі мемлекеттік инспекторының электрондық цифр-
лық қолтаңбасымен қол қойылған электрондық құжат 
арқылы жіберіледі.

Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген 
тəсілдердің бірімен жіберілген Қазақстан Республикасы 
жер заңнамасының талаптарын бұзушылықтарды жою 
туралы нұсқауды алғаны туралы бірінші белгі қойылған 
күн оны алған күн болып есептеледі.

9. Қазақстан Республикасы жер заңнамасының 
талаптарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқауды 
орындау үшін мерзім оны алған күннен бастап бір жыл 
болып белгіленеді.

10. Бақылау субъектісі Қазақстан Республикасы 
жер заңнамасының талаптарын бұзушылықтарды жою 
туралы нұсқауды орындау мерзімі өткеннен кейін үш 
жұмыс күні ішінде аумақтық бөлімшеге анықталған 
бұзушылықты жою арқылы оның орындалғаны туралы 
жазбаша түрде хабарлауға міндетті.

11. Аумақтық бөлімшенің жердің пайдаланылуы 
мен қорғалуы жөніндегі мемлекеттік инспекторлары 
бақылау субъектісінен Қазақстан Республикасы жер 
заңнамасының талаптарын бұзушылықтарды жою тура-
лы нұсқаудың орындалғаны туралы ақпаратты алғаннан 
кейін жерді қашықтан зондтау деректерін қолдану 
арқылы оның анықтығына бақылау жүргізеді.

12. Қазақстан Республикасы жер заңнамасының 
талаптарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқаудың 
белгіленген мерзімде, оның ішінде бақылау субъектісінің 

оның орындалғаны туралы ақпаратты жібермеуі түрінде 
орындалмауы Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік 
кодексінде айқындалған тəртіппен бақылау субъектісіне 
(объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылауды 
тағайындауға негіз болып табылады.»;

6) 146-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жа-
зылсын: 

«3. Өз құзыреті шегінде жердің пайдаланылуы мен 
қорғалуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын 
органның Қазақстан Республикасы жер заңнамасының 
талаптарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалары 
барлық мемлекеттік органдар, жер учаскелерінің меншік 
иелері мен жер пайдаланушылар үшін міндетті.»;

7) 148-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 6-1) 
тармақшамен толықтырылсын:

«6-1) Қазақстан Республикасы жер заңнамасының 
талаптарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқаулар 
беруге;».

2. 2003 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республика-
сының Су кодексіне:

1) 1-баптың 57-1) тармақшасы алып тасталсын;
2) 36-баптың 20-2) тармақшасы алып тасталсын.
3. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Респуб-

ликасының Бюджет кодексіне:
1) 3-баптың 1-тармағының 68-1) тармақшасы алып 

тасталсын;
2) 41-бапта:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Жарғылық капиталына мемлекет қатыса тын заңды 

тұлғаларға, Қазақстан Республикасының Ұлттық олим-
пиада комитетіне, Қазақстан Республикасы ның Ұлттық 
паралимпиада комитетіне, «Астана Хаб» халықаралық 
технологиялық паркіне, дербес білім беру ұйымдарына 
жəне олардың ұйымдарына, «Елбасы Aкадемиясы» 
корпоративтік қорына Қазақстан Республикасының 
Үкіметі айқындайтын, жекелеген мемлекеттік қызметтер 
көрсетуге, бюджеттік инвестициялық жобаларды iске 
асыруға жəне мемлекеттің əлеуметтiк-экономикалық 
тұрақтылығын жəне (немесе) əлеуметтік-мəдени даму-
ын қамтамасыз етуге бағытталған басқа да мiндеттердi 
орындауға арналған тапсырыс мемлекеттік тапсырма 
болып табылады.

Жарғылық капиталына мемлекет қатысатын заңды 
тұлғаларға мемлекеттік тапсырманы орындауға бюд-
жет қаражатын бөлу жарғылық капитал ұлғайтылмай 
жүзеге асырылады.»;

2-тармақта:
2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«2) монополияға қарсы орган айқындайтын тəр-

тіппен берілетін, Қазақстан Республикасының бəсе ке-
лестікті қорғау саласындағы заңнамасына сəйкес тігі 
тұрғысынан монополияға қарсы органның оң қоры-
тындылары ескеріле отырып, жүзеге асырылады.»;

мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толық ты-
рылсын: 

«Монополияға қарсы органның қорытындысында 
мемлекеттік тапсырманы орындауға жауапты заңды 
тұлға Қазақстан Республикасының мемлекеттік са-
тып алу туралы заңнамасында көзделген конкурстық 
рəсімдерді сақтай отырып, қосалқы мердігерлікке бере-
тін мемлекеттік тапсырманың міндетті көлемі айқын-
далуы мүмкін.»;

3-тармақта:
бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мемлекеттік тапсырманы орындау бекітілген 

республикалық үш жылдық бюджеттік бағдарламаларды 
республикалық бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі 
мен мемлекеттік тапсырманы орындаушы арасында 
азаматтық-құқықтық мəміле жасау арқылы іске асыру 
шеңберінде, онда нəтижелердің көрсеткіштері көрсетіле 
отырып, жүзеге асырылады.»;

мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толық ты-
рылсын: 

«Осы тармақтың үшінші бөлігінің ережесі қызметін 
денсаулық сақтау саласында, мемлекеттік ақпараттық 
саясатты іске асыру саласында жүзеге асыратын квази-
мемлекеттік сектор субъектілеріне жəне «Елбасы Ака-
демиясы» корпоративтік қорына қолданылмайды.»;

мынадай мазмұндағы 4-1 жəне 4-2-тармақтармен 
толықтырылсын:

«4-1. Мемлекеттік тапсырмаларға:
1) оны техникалық жəне əдістемелік қамтамасыз 

ету жөніндегі жұмыстарды қоса алғанда, мемлекеттік 
ақпараттық саясатты жүргізу бойынша;

2) қоғамдық сананы жаңғырту, этносаралық 
қатынастар мен ішкі саяси тұрақтылық, шетелдегі отан-
дастар мен ел ішіндегі қандастарды қолдау, қоғамдық 
даму, мемлекеттік жастар жəне отбасы саясатын іске 
асыруды əдістемелік қамтамасыз ету салаларындағы;

3) аэроғарыш қызметі саласындағы;
4) қоршаған ортаны қорғау саласындағы;
5) діни қызмет жəне діни бірлестіктермен өзара іс-

қимыл саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
бойынша; 

6) Қазақстан Республикасының Ұлттық олимпиада 
жəне паралимпиада комитеттеріне берілетін;

7) мəдениет жəне туристік қызмет салаларындағы, 
тарихи-мəдени мұра объектілерін қорғау жəне пайда-
лану саласындағы;

8) білім, ғылым салаларындағы;
9) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметшілері 
мен азаматтарының жекелеген санаттарын медициналық 
қамтамасыз ету жөніндегі көрсетілетін қызметтерді қоса 
алғанда, денсаулық сақтау саласындағы;

10) Қазақстан Республикасы Президентінің Іс 
Басқармасы жүйесінің медицина қызметкерлері мен 
өзге де қызметкерлері үшін оқытуды ұйымдастыру жəне 
өткізу бойынша;

11) кеме қатынасы мен теңізде жүзу қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету, кеме қатынасының су жолдары мен 
шлюздерін күтіп-ұстау бойынша;

12) халықаралық жəне республикалық маңызы 
бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жол-
дарының желісін салу, реконструкциялау, жөндеу, 
күтіп-ұстау жəне дамыту бойынша;

13) жер қойнауын мемлекеттік геологиялық зерде-
леу, сондай-ақ геологиялық ақпаратты жинау, сақтау, 
өңдеу жəне беру бойынша;

14) нормативтік құқықтық актілердің жобаларына 
ғылыми экономикалық сараптама жүргізу бойынша;

15) сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс, сондай-ақ 
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы нор-
мативтік-техникалық құжаттарды жетілдіру бойынша;

16) елді мекендердің құрылыс салынған аумағындағы 
жерасты жəне жерүсті коммуникацияларын түгендеу 
бойынша;

17) жер ресурстары туралы ақпараттың қолжетім-
ділігін арттыру бойынша;

18) жалпы мемлекеттік маңызы бар қала құрылысы 
құжаттарын əзірлеу жəне жетілдіру бойынша;

19) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласын-
да энергия үнемдеу шеңберінде іс-шаралар өткізу жəне 
энергия тиімділігін арттыру бойынша;

20) ядролық, радиациялық жəне ядролық физикалық 
қауіпсіздік саласындағы;

21) мемлекеттік топографиялық карталар мен жос-
пар ларды жасау, жаңарту жəне басып шығару, мемле-
кеттік геодезиялық желілерді жасау, дамыту жəне 
жұмыс жағдайында ұстау, техникалық жобаларды 
жасау, Ұлттық картографиялық-геодезиялық қорды 
қалыптастыру жəне жүргізу, Кеңістіктік деректердің 
ұлттық инфрақұрылымын жасау жəне дамыту бойынша;

22) əлеуметтік-еңбек саласындағы;
23) мұнай жəне газ конденсатын есепке алу, Қазақ-

стан Республикасы мұнай-газ саласы өндірістік көрсет-
кіштерінің диспетчерлік қызметтерін көрсету бойынша;

24) көмірсутектерге жəне уранға қатысты қазақ-
стандық кадрлар мен өндірушілерді қолдау саласындағы;

25) халықтың көші-қоны саласындағы;
26) мемлекеттік қызметтер көрсету, бюджеттік 

инвес тициялық жобаларды іске асыру жəне Қазақстан 
Республикасы Президентінің тапсырмасы жəне (немесе) 
келісуі бойынша өзге де міндеттерді орындау бойынша 
тапсырыстар жатқызылуы мүмкін.

Бұл тізбе түпкілікті болып табылады жəне кеңінен 
түсіндірілуге жатпайды.

4-2. Мемлекеттік тапсырмалар тізбесіне қосу үшін 
осы баптың 4-1-тармағында көрсетілген тапсырыстар 
мынадай өлшемшарттардың біріне сəйкес келуге тиіс:

1) мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігін, қорғаныс 
қабілетін қамтамасыз етудің немесе қоғам мүдделерін 
қорғаудың өзге мүмкіндігінің болмауы;

2) мемлекеттік меншіктегі стратегиялық объек-
тілерді, аса маңызды инфрақұрылым объектілерін, оның 
ішінде ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым 
объектілерін қоғамдық мүдделер мен ұлттық қауіп-
сіздікті қамтамасыз етуге байланысты қолдану, пайда-
лану жəне күтіп-ұстау;

3) тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қыз-
меттердің тиісті нарығында бəсекелестіктің болмауы;

4) тауардың, жұмыстың, көрсетілетін қызметтің, 
зияткерлік меншік объектілерінің ерекшелігі мен 
бірегейлігі.

Мемлекеттік тапсырманы жоспарлауға жəне осы 
тармақтың бірінші бөлігінде көзделген белгілерге сай 
келмейтін тапсырыстарды мемлекеттік тапсырмалар 
тізбесіне қосуға тыйым салынады. Осы тармақты бұза 
отырып жасалған мəмілелерді мүдделі тұлғалардың та-
лап қоюы бойынша сот жарамсыз деп тануы мүмкін.»;

3) 154-3-баптың 2-тармағында:
екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Республикалық жəне жергілікті мемлекеттік-

жекешелік əріптестік жобаларының конкурстық құжат-
тамаларын əзiрлеуге немесе түзетуге білікті заңды 
тұлғалар тартылады.»;

үшінші бөлік алып тасталсын;
4) 154-4-баптың 3-тармағында:
екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Республикалық жəне жергілікті мемлекеттік-

жекешелік əріптестік жобаларын консультативтік 
қолдап отыруға, қажет болған жағдайда, білікті заңды 
тұлғалар тартылады.»;

үшінші бөлік алып тасталсын;
5) 155-2-баптың 2-тармағында:
екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Республикалық жəне жергілікті концессиялық 

жобалардың конкурстық құжаттамаларын əзірлеуге 
немесе түзетуге, осы баптың 7-тармағында көзделген 
жағдайларды қоспағанда, білікті заңды тұлғалар тар-
тылады.»; 

үшінші бөлік алып тасталсын;
6) 155-3-баптың 3-тармағында:
екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Республикалық жəне жергілікті концессиялық жо-

баларды консультативтік қолдап отыруға, қажет болған 
жағдайда, білікті заңды тұлғалар тартылады.»;

үшінші бөлік алып тасталсын;
7) 176-баптың 1) тармақшасындағы «жəне тұрғын 

үй-коммуналдық шаруашылықты жаңғырту жəне да-
мыту жөніндегі ұйымды» деген сөздер алып тасталсын;

8) 179-баптың 4-тармағындағы «жəне тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылықты жаңғырту жəне дамыту 
жөніндегі ұйымды» деген сөздер алып тасталсын.

4. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Респуб-
ликасының Кəсіпкерлік кодексіне:

1) 83-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 
үшінші жəне төртінші бөліктермен толықтырылсын:

«Реттеушілік əсерге талдау жүргізу кезінде енгізілетін 
реттегіш құралдың жəне (немесе) талаптардың, реттеуді 
қатаңдатудың бəсекелес ортаның жай-күйіне əсерін 
бағалау жүргізіледі.

Бəсекелестікке əсерге бағалау жүргізу қағидаларын 
монополияға қарсы орган бекітеді.»;

2) 90-1-бапта:
1-тармақтағы «атқарушы орган, оның ведомство-

сы» деген сөздер «мемлекеттік орган» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

2-тармақтағы «атқарушы» деген сөз «мемлекеттік» 
деген сөзбен ауыстырылсын;

3) 90-3-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«90-3-бап. Монополияға қарсы органға басшылық 
Монополияға қарсы органға басшылықты оның 

бірінші басшысы жүзеге асырады.»;
4) 90-6-бапта:
13) тармақша алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 20-1) жəне 20-2) тармақ-

шалармен толықтырылсын:
«20-1) мемлекеттік кəсіпорындардың, акцияларының 

(жарғылық капиталға қатысу үлестерiнiң) елу пайыз-
дан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың 
жəне олармен үлестес тұлғалардың қызметіне жүзеге 
асырылатын қызмет түрлерін құру, кеңейту жəне (не-
месе) өзгерту кезінде монополияға қарсы органның 
келісімін алу, сондай-ақ монополияға қарсы органның 
келісімі алынған сол қызмет түрлерін ғана жүзеге асыру 
тұрғысынан мониторинг жүргізу қағидаларын əзірлейді 
жəне бекітеді;

20-2) мемлекеттік кəсіпорындардың, акциялары-
ның (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнiң) елу па-
йыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың 
жəне олармен үлестес тұлғалардың қызметіне жүзеге 
асырылатын қызмет түрлерін құру, кеңейту жəне (не-
месе) өзгерту кезінде монополияға қарсы органның 
келісімін алу, сондай-ақ монополияға қарсы органның 
келісімі алынған сол қызмет түрлерін ғана жүзеге асыру 
тұрғысынан мониторингті жүзеге асырады;»;

27) тармақша «ұсыныстарды жəне» деген сөздерден 
кейін «мемлекеттік кəсіпорындар,» деген сөздермен 
толықтырылсын;

29) тармақша «мемлекеттік монополия» деген 
сөздерден кейін «, арнайы құқық» деген сөздермен 
толықтырылсын;

39-1) тармақша алып тасталсын;
39-2) жəне 39-3) тармақшалардағы «жəне моно-

полияға қарсы ден қою шараларын қабылдау» деген 
сөздер алып тасталсын;

мынадай мазмұндағы 39-4) тармақшамен толықты-
рылсын:

«39-4) мемлекеттік органдар мен заңды тұлғалардың 
Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырма-
сы бойынша бастама жасалған, экономиканы қолдау, 
халықтың іскерлік белсенділігі мен жұмыспен қамты-
луын ынталандыру үшін дағдарысқа қарсы іс-шаралар 
ке шенін іске асыру жөніндегі қызметін қоспағанда, 
мем лекеттік қолдау шараларын көрсететін тұлғалардың 
қыз метіне осы Кодекстің 194-бабында көзделген талап-
тар дың сақталуы тұрғысынан мониторингті жүзеге 
асырады;»;

5) 90-7-баптың 2) тармақшасы мынадай редакция-
да жазылсын:

«2) монополияға қарсы орган белгілеген, бес жұмыс 
күнінен кем болмайтын мерзімдерде мемле кеттік, жер-
гілікті атқарушы органдардан, нарық субъек тілерінен, 
лауазымды адамдардан жəне өзге де жеке жəне заңды 
тұлғалардан жазбаша ақпарат, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының бəсекелестікті қорғау саласындағы 
заңнамасының жол берілген бұзушылық фактілері бой-
ынша жазбаша жəне (немесе) ауызша түсініктемелер 
сұратуға жəне алуға құқығы бар. 

Қосымша уақыт шығындары қажет болған жағдайда, 
осы тармақшаның бірінші бөлігінде аталған тұлғалар 
монополияға қарсы органға сұрау салу бойынша ақпарат 
беру мерзімін ұзарту туралы уəжді өтінішпен жүгінуге 
құқылы.

Сұрау салу бойынша ақпарат беру мерзімін ұзарту 
туралы немесе ұзартудан бас тарту туралы шешім уəжді 
өтініш алынған кезден бастап екі жұмыс күні ішінде 
қабылданады;»;

6) 116-баптың 3-тармағының 3) тармақшасы «мемле-
кеттік монополия» деген сөздерден кейін «, арнайы 
құқық» деген сөздермен толықтырылсын;

7) 120-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«120-бап. Мемлекеттік монополия, арнайы құқық 

субъектілері өндіретін жəне өткізетін тауарларға баға 
белгілеу

1. Мемлекеттік монополия, арнайы құқық субъектісі 
өндіретін жəне өткізетін тауарларға баға белгілеу қағи-
даларын монополияға қарсы орган бекітеді.

Уəкілетті мемлекеттік органдар мемлекеттік моно-
полия, арнайы құқық субъектілерінің өтінімдерін қарау 
кезінде осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген 
қағидаларға сəйкес жария тыңдаулар өткізеді.

2. Монополияға қарсы орган осы баптың 1-тарма-
ғының бірінші бөлігінде көрсетілген қағидаларға сəй-
кес мемлекеттік монополия, арнайы құқық субъектісі 
өндіретін жəне өткізетін тауарлардың бағаларына са-
раптама жүргізеді.

3. Тауарлардың бағаларына сараптама жүргізу үшін 
мемлекеттік монополия, арнайы құқық субъектілері 
жазбаша түрде мыналарды:

1) тауарларға мемлекеттік монополия, арнайы 
құқық енгізілген күннен бастап күнтізбелік отыз күннен 
кешіктірмей, баға деңгейін растайтын негіздеуші мате-
риалдарды қоса бере отырып, босату бағалары туралы 
ақпаратты;

2) өзгеру (көтерілу жəне (немесе) төмендеу) себеп-
терін растайтын негіздеуші материалдарды бере оты-
рып, кемінде күнтізбелік отыз күн бұрын тауарларға 
ба ғалардың алдағы өзгеруі (көтерілуі жəне (немесе) 
тө мендеуі) жəне олардың өзгеру (көтерілу жəне (не-
месе) төмендеу) себептері туралы хабарламаны беруге 
міндетті.

4. Тауарлардың бағаларына сараптама жүргізу 
мерзімі хабарлама немесе ақпарат қарауға келіп түскен 
күннен бастап күнтізбелік тоқсан күннен аспайды. 
Сараптама жүргізудің жалпы мерзімі күнтізбелік бір 
жүз жиырма күннен аспауға тиіс.

5. Монополияға қарсы орган хабарламаны немесе 
ақпаратты қарау барысында осы Кодексте белгіленген 
мерзімдерде мемлекеттік монополия, арнайы құқық 
субъектісінен шешім қабылдау үшін қажетті қосымша 
мəліметтерді жəне (немесе) құжаттарды сұратуға 
құқылы.

6. Қосымша мəліметтерді жəне (немесе) құжаттарды 
ұсыну кезеңінде хабарламаны немесе ақпаратты 
қарау мерзімі мемлекеттік монополия, арнайы құқық 
субъектісі тиісті қосымша мəліметтерді жəне (немесе) 
құжаттарды ұсынғанға дейін тоқтатыла тұрады.

7. Монополияға қарсы орган мемлекеттік монопо-
лия, арнайы құқық субъектісі қосымша мəліметтерді 
жəне (немесе) құжаттарды ұсынғаннан кейін хабарла-
маны немесе ақпаратты қарауды қайта бастайды.

8. Тауарлардың бағаларына сараптама жүргізу 
мерзімін есептеу ол қайта басталған күннен бастап 
жалғасады.»;

8) 168-баптың 1-тармағының бірінші бөлігі «нарық 
субъектілері)» деген сөздерден кейін «немесе əлеуетті 
бəсекелестер» деген сөздермен толықтырылсын;

9) 172-бапта:
2-тармақтағы «бəсекелестiктiң жай-күйiне талдау 

жəне бағалау» деген сөздер «бəсекелестiктiң жай-күйiне 
талдау» деген сөздермен ауыстырылсын;

7-тармақ «мемлекеттік монополия» деген сөздерден 
кейін «, арнайы құқық» деген сөздермен толықтырылсын;

10) 174-баптың 11) тармақшасындағы «жасау сияқты 
əрекеттерiне тыйым салынады.» деген сөздер «жасау;» 
деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 12) 
тармақшамен толықтырылсын:

«12) негізгі қуатқа тең қолжетімділік бермеу сияқты 
əрекеттерiне тыйым салынады.»;

11) 175-баптың 1-тармағында:
бірінші абзацта түзету орыс тіліндегі мəтінге 

енгізіледі, қазақ тіліндегі мəтін өзгермейді;
2) тармақшаның төртінші абзацындағы «салыстыр-

малы» деген сөз «тиісті немесе салыстырмалы» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

12) 15-тарау мынадай мазмұндағы 176-1-баппен 
толықтырылсын:

«176-1-бап. Негізгі қуатқа тең қолжетімділікті қам-
та масыз ету

1. Үстем немесе монополиялық жағдайға ие нарық 
субъектісінің тауары, инфрақұрылым объектісі (бұдан 
əрі – негізгі қуатты иеленуші) негізгі қуат болып табы-
лады, оларға қол жеткізбей басқа да нарық субъектілері 
тиісті немесе сабақтас тауар нарығында тауарды 
өндіруді жəне (немесе) өткізуді жүзеге асыра алмайды.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
бәсекелестікті дамыту мәселелері бойынша �згерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы

(Жалғасы 10-бетте) 

РЕСМИ
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2. Нарық субъектісінің тауары, инфрақұрылым 
объектісі мынадай шарттардың жиынтығы кезінде:

1) технологиялық ерекшеліктерге байланысты та-
уарды, инфрақұрылым объектісін қайталау мүмкін бол-
маса немесе экономикалық тұрғыдан орынсыз болса;

2) негізгі қуатты иеленуші тиісті тауарды, инфра-
құрылым объектісін иеленуге, пайдалануға жəне оған 
билік етуге құқылы болса;

3) негізгі қуатты иеленушіде тиісті тауарға, инфра-
құрылым объектісіне қолжетімділікті беру мүмкіндігі 
болса;

4) негізгі қуатты иеленушінің тиісті тауарға, инфра-
құрылым объектісіне қол жеткізуден негізсіз бас тартуы 
бəсекелестікке теріс əсер ететін болса; 

5) негізгі қуатты иеленушінің тиісті тауар көлеміне, 
инфрақұрылым объектісіне қолжетімділік биржалық 
сауда-саттық арқылы берілмесе, негізгі қуат деп та-
нылады.

3. Тиісті негізгі қуатқа қол жеткізудің өзге тəртібі 
Қазақстан Республикасының заңнамасымен регла-
мент телген жағдайды қоспағанда, негізгі қуатты 
иеленушілер монополияға қарсы орган бекітетін негізгі 
қуатқа тең қол жеткізу қағидаларына сəйкес басқа да 
нарық субъек тілеріне негізгі қуатқа тең қолжетімділік 
беруге міндетті.

Егер негізгі қуат шикізат тауары болып табылған 
жағдайда, тиісті негізгі қуатты иеленушілер оған көр-
сетілген шикізатты пайдаланатын тауар өндірушілерге 
ғана тең қолжетімділік беруге міндетті.

Егер негізгі қуат бағдарламалық өнім болып 
табылған жағдайда, оған қолжетімділік Қазақстан 
Республикасының зияткерлік меншік саласындағы 
заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

4. Негізгі қуатқа тең қолжетімділік нарықтық шарт-
тармен беріледі.

5. Осы баптың 3-тармағында көрсетілген талаптар 
одан əрі қайта сату мақсатынсыз, өз мұқтаждары үшін 
жəне (немесе) олармен бір тұлғалар тобына кіретін 
тұтынушылар пайдаланатын көлемде негізгі қуатты 
иеленушілерге қолданылмайды.

Осы тармақтың бірінші бөлігінің ережесі квази-
мемлекеттік сектор субъектілеріне қолданылмайды.»;

13) 177-бапта:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қазақстан Республикасының заңнамасына, 

іскерлік айналым ғұрыптарына, парасаттылық, зерде-
лілік пен əділдік талаптарына қайшы келетін жəне 
басқа да нарық субъектілеріне – бəсекелестерге зиян 
келтірген немесе келтіруі мүмкін не олардың іскерлік 
беделіне нұқсан келтірген немесе келтіруі мүмкін нарық 
субъектісінің (тұлғалар тобының) немесе бірнеше нарық 
субъектісінің (тұлғалар тобының) кəсіпкерлік қызметте 
артықшылықтар алуға бағытталған кез келген əрекеттері 
жосықсыз бəсекелестік болып табылады.»;

2-тармақта:
бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Жосықсыз бəсекелестікке оның ішінде мынадай 

əрекеттер жатады:»;
мынадай мазмұндағы 15) тармақшамен толықты-

рылсын:
«15) тауар сатушыны (берушіні) ауыстыруға кедергі 

жасау.»;
14) 16-тарау мынадай мазмұндағы 191-1-баппен 

толықтырылсын:
«191-1-бап. Тауар сатушыны (берушіні) ауыстыруға 

кедергі жасау
Шартты бұзу кезінде тұтынушыға шарт жасасу 

кезінде бұрын көзделмеген немесе болған талаптар-
дан артық талаптар қою, сондай-ақ тауар сатушыны 
(берушіні) еркін ауыстыруды қамтамасыз ету үшін 
қажетті ақпаратты жария қолжетімділікте орналастыр-
мау тауар сатушыны (берушіні) ауыстыруға кедергі 
жасау болып табылады.

Тауар сатушыны (берушіні) еркін ауыстыруды 
қам тамасыз ету үшін қажетті ақпаратты жария қол-
жетімділікте орналастыру тəртібін монополияға қарсы 
орган айқындайды.»;

15) 192-бапта:
4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «4. Өз қызметін Қазақстан Республикасының 

аумағында жүзеге асыратын мемлекеттік кəсіп орын-
дарды, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу 
үлестерiнiң) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі 
заңды тұлғаларды жəне олармен үлестес тұлғаларды 
құру монополияға қарсы органның келісімімен жүзеге 
асырылады.

Осы Кодексте белгіленген өлшемшарттарға сəйкес 
шағын кəсіпкерлік субъектілеріне жататын, акция-
ларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнiң) елу 
пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғаларды 
жəне олармен үлестес тұлғаларды құруға, сондай-ақ 
мемлекеттің оларға қатысуына тыйым салынады.

Өз қызметін Қазақстан Республикасының аума-
ғында жүзеге асыратын мемлекеттік кəсіпорындар, 
акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) 
елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар 
жəне олармен үлестес тұлғалар жүзеге асыратын қызмет 
түрлері кеңейтілген жəне (немесе) өзгертілген кезде 
монополияға қарсы органның келісімі қажет.»;

мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырлсын:
«4-1. Мемлекеттік кəсіпорындардың, акцияларының 

(жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу пайыздан 
астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың жəне 
олармен үлестес тұлғалардың жүзеге асыратын қызмет 
түрлерін құруды, кеңейтуді жəне (немесе) өзгертуді 
көздейтін құқықтық актілердің жобалары монополияға 
қарсы органмен міндетті түрде келісуге жатады.»;

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Өз қызметін Қазақстан Республикасының 

аума ғында жүзеге асыратын мемлекеттік кəсіпорын-
дардың, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу 
үлестерінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі 
заңды тұлғалардың жəне олармен үлестес тұлғалардың 
жүзеге асыратын қызмет түрлерін монополияға қар-
сы органның келісімінсіз құруға, кеңейтуге жəне (не-
месе) өзгертуге тыйым салынады жəне бұл Қазақ стан 
Республикасының заңдарында белгіленген жауап-
тылыққа алып келеді.

Осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген жағ-
дайларда, монополияға қарсы орган бұзушылықтар мен 
олардың салдарларын жою туралы нұсқама шығарады.»;

16) 193-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«193-бап. Мемлекеттік монополия жəне арнайы 

құқық
1. Осы Кодексте көзделген тəртіппен енгізілетін, 

бəсекелестік нарықта қандай да бір тауарды өндіруге, 
өткізуге жəне (немесе) сатып алуға мемлекеттің айрық-
ша құқығы мемлекеттік монополия болып табылады.

Бəсекелестік нарықта қандай да бір тауарды өн ді-
руге, өткізуге жəне (немесе) сатып алуға нарық су бъек-
тісінің заңда бекітілетін айрықша немесе артық шы-
лықты құқығы арнайы құқық болып табылады.

2. Мемлекет тауарларды бəсекелестік нарықта өткі-
зу конституциялық құрылыстың, ұлттық қауіпсіздіктің, 
қоғамдық тəртіпті, адамның құқықтары мен бостан-
дықтарын қорғаудың, халықтың денсаулығын сақтаудың 
жай-күйіне теріс əсер етуі мүмкін қызмет салаларында 
тауарды өндіруге жəне (немесе) сатуға, сатып алуға не-
месе оны пайдалануға мемлекеттің айрықша құқығын 
заңмен бекіту не нарық субъектісіне заңмен арнайы 
құқық беру арқылы бəсекелестікті шектеуге құқылы.

3. «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік кор-
порациясын, Əлеуметтік медициналық сақтандыру 
қорын, мемлекеттік техникалық қызметті қоспағанда, 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен 
құрылған мемлекеттік кəсіпорын ғана мемлекеттік мо-
нополия субъектісі бола алады.

Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген 
тəртіппен айқындалған мемлекеттік кəсіпорын, акцио-
нерлік қоғам, жауапкершілігі шектеулі серіктестік ар-
найы құқық субъектісі бола алады.

4. Акцияларының (жарғылық капиталға қатысу 
үлестерінің) бір жүз пайыздан азы тікелей немесе 
жанама түрде мемлекетке тиесілі заңды тұлғаны ар-
найы құқық субъектісі деп айқындауға акцияларының 
(жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) бір жүз пайы-
зы тікелей немесе жанама түрде мемлекетке тиесілі 
заңды тұлғаны арнайы құқық субъектісі деп айқындау 
мүмкін болмаған кезде ғана жол беріледі.

5. Монополияға қарсы орган мемлекеттік монопо-
лия, арнайы құқық субъектілерінің мемлекеттік тізілімін 
қалыптастырады жəне жүргізеді.

6. Мемлекеттік монополия, арнайы құқық субъек-
тілеріне: 

1) тауарларды өндірумен технологиялық тұрғыдан 
байланысты қызметті қоспағанда, мемлекеттік моно-
полия, арнайы құқық саласына жатпайтын тауарларды 
өндіруге;

2) басқа заңды тұлғалардың акцияларын (жарғылық 
капиталға қатысу үлестерін) иеленуге, сондай-ақ 
олардың қызметіне өзгеше түрде қатысуға;

3) мемлекеттік монополияға, арнайы құқыққа бай-
ланысты құқықтарды басқаға қайта беруге;

4) өндірілетін немесе өткізілетін тауарларға мемле-
кеттік басқарудың тиісті саласына (аясына) басшылықты 
жүзеге асыратын мемлекеттік орган монополияға қарсы 
орган айқындайтын тəртіппен белгілеген бағалардан 
ерекшеленетін бағаларды белгілеуге тыйым салынады.

Осы тармақтың бірінші бөлігінің 1) жəне 2) тармақ-
шаларында көзделген шектеулер «Азаматтарға арнал-
ған үкімет» мемлекеттік корпорациясына, Əлеу мет тік 
медициналық сақтандыру қорына, мемлекеттік тех-
никалық қызметке жəне Тауарларды таңбалау мен қада-
ғалап отырудың бірыңғай операторына қолда нылмайды.

Дүлей зілзала, эпидемия, эпизоотия кезінде, сон-
дай-ақ негізгі қызметін одан əрі жалғастыруға кедергі 
келтіретін шектеулер болған кезде Қазақстан Респуб-
ликасының Үкіметі мемлекеттік монополия, арнайы 
құқық субъектісіне негізгі қызметін қайта бастағанға 
дейінгі кезеңге технологиялық тұрғыдан негізгі қыз-
метіне жақын өзге де қызмет түрлерін жүзеге асыру 
құқығын береді.

7. Мемлекеттік монополия, арнайы құқық субъек-
тілері жария мүдделі ұйымдар болып табылады жəне 
Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен 
қаржылық есептілік туралы заңнамасына сəйкес мін-
деттерді атқарады.

Мемлекеттік монополия, арнайы құқық субъектілері 
əрбір қызмет түрі бойынша, оның ішінде технология-
лық тұрғыдан байланысты қызмет түрлері бойынша 
кіріс терді, шығындар мен тартылған активтерді бөлек 
есепке алуды жүргізуге міндетті.

8. Мемлекеттік монополия, арнайы құқық субъек-
тілерінің қызметін мемлекеттік реттеу Қазақстан Рес-
пуб ликасының заңдарына сəйкес жүзеге асырылады.

9. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қыз-
меттерді өндірумен технологиялық тұрғыдан байланыс-
ты қызмет түрлерінің тізбесін мемлекеттік басқарудың 
тиісті саласына (аясына) басшылықты жүзеге асыратын 
мемлекеттік орган монополияға қарсы органмен келісу 
бойынша бекітеді.

10. Мемлекеттік монополия, арнайы құқық субъек-
тілерінің осы баптың 6-тармағында белгіленген 
шектеулерді сақтауын бақылауды осы Кодекске сəйкес 
монополияға қарсы орган жүзеге асырады.

11. Мемлекеттік монополия, арнайы құқық енгізілген 
кезде мынадай шарттар сақталады:

1) нарық субъектілері осы шешім туралы ол қолда-
нысқа енгізілгенге дейін кемінде алты ай бұрын хабар-
дар етілуге тиіс;

2) мемлекеттік монополия, арнайы құқық қолда-
нысқа енгізілгеннен кейін алты ай мерзім бойы осы 
тауарды өндірумен, сатумен айналысқан немесе пайда-
ланған нарық субъектілері, орындалу мерзімі жоға-
ры да көрсетілген мерзімнен асатын мəмілелер жасау-
ды қоспағанда, осы тауарды өткізуді жүзеге асыруға 
құқылы;

3) нарық субъектілеріне мемлекеттік монополияны, 
арнайы құқықты енгізу нəтижесінде келтірілген залал 
Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына 
сəйкес бюджет қаражаты есебінен өтеледі.

12. Арнайы құқық субъектісі мəртебесінен айыру 
аталған субъект осы баптың талаптарын күнтізбелік бір 
жыл ішінде екі жəне одан да көп рет бұзған немесе ол та-
уар нарығындағы өзінің монополиялық жағдайын теріс 
пайдаланған жағдайда, Қазақстан Республикасының 
Үкіметі айқындайтын тəртіппен жүзеге асырылады.

13. Монополияға қарсы орган бекітілген кестеге 
сəйкес мемлекеттік монополияның, арнайы құқықтың 
жекелеген субъектілерінің қызметіне жыл сайын тал-
дау жүргізеді жəне есепті жылдан кейінгі жылдың 5 
қаңтарынан кешіктірмей Қазақстан Республикасының 
Үкіметіне мемлекеттік монополия, арнайы құқық са-
ласына жатқызылған қызметті бəсекелес ортаға беру 
жөнінде ұсыныстар жібереді.

Бəсекелес ортаға беру кезінде тиісті тауар нарығында 
монополиялық жағдайдың туындауына жəне (немесе) 
бəсекелестікті шектеуге жол берілмейді.

14. Осы баптың ережелері бірыңғай жинақтаушы 
зейнетақы қорының, Қазақстан Республикасы Ұлт тық 
Банкінің өзіне жүктелген функцияларды жүзеге асы-
руға ықпал ететін жəне (немесе) қаржы нарығы инфра-
құрылымының бір бөлігі болып табылатын еншілес 
ұйымдарының, табиғи монополия субъектілерінің 
қызметіне қолданылмайды.»;

17) 194-бапта:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Конституциялық құрылысты қорғау, қоғамдық 

тəртіпті, адамның құқықтары мен бостандықтарын, 
халықтың денсаулығы мен имандылығын сақтау 
мақсатында Қазақстан Республикасының заңдарында 
көзделген жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік, 
жергілікті атқарушы органдар, мемлекет нарық 
субъектілерінің қызметін реттеу функцияларын берген 
ұйымдар мемлекеттік функцияларды іске асырған немесе 
мемлекеттік қолдау шараларын көрсеткен кезде олардың 
əрекеттерінен (əрекетсіздігінен), актілер не шешімдер 
қабылдаудан көрінетін, бəсекелестікті шек теуге не-
месе жоюға алып келген немесе алып келуі мүмкiн 
бəсекелестiкке қарсы əрекеттерiне (əрекетсіздігіне) 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген 
тəртiппен тыйым салынады жəне олар толығымен не-
месе iшiнара жарамсыз деп танылады.»;

2-тармақ мынадай мазмұндағы 11) тармақшамен 
толықтырылсын:

«11) нарық субъектілеріне жеке кəсіпкерлікті мемле-
кеттік қолдау шараларына тең қолжетімділік бермеу.»;

мынадай мазмұндағы 3-1, 3-2 жəне 3-3-тармақтармен 
толықтырылсын:

«3-1. Жеке кəсіпкерлікті мемлекеттік қолдау шара-
ларын ұсыну кезінде: 

1) нарықтың жаңа субъектілері үшін мемлекеттік 
қолдау шараларына қол жеткізуді шектеуге;

2) жеке кəсіпкерлік субъектілеріне өз мазмұны 

бойынша мемлекеттік қолдау нысанасына қатысы жоқ 
қосымша міндеттемелер жүктеуге;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында 
көзделмеген алымдар мен өзге де төлемдерді алуға;

4) мемлекеттік қолдау шараларын алушылардың 
қызметін, егер бұл əрекет бəсекелестікті болғызбауға, 
шектеуге немесе жоюға алып келсе немесе алып келуі 
мүмкін болса, үйлестіруге тыйым салынады.

3-2. Жеке кəсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың 
жаңа шараларын енгізу, жеке кəсіпкерлікке мемле-
кеттік қолдау шараларын көрсету тəртібін айқын-
дайтын нормативтік құқықтық актінің жобасы осы 
баптың 3-1-тармағының талаптары сақтала отырып, 
монополияға қарсы органмен келісуге жатады.

Монополияға қарсы органмен жеке кəсіпкерлікті 
мемлекеттік қолдаудың жаңа шараларын енгізу, жеке 
кəсіпкерлікке мемлекеттік қолдау шараларын көрсету 
тəртібін айқындайтын нормативтік құқықтық актінің 
жобасы келісілген кезде мыналар есепке алынады:

1) тауар нарығының шоғырлану деңгейі;
2) тауар нарығына кірудің экономикалық, техно-

логиялық, əкімшілік кедергілерінің болуы;
3) шағын, орта кəсіпкерліктің қатысу үлесі;
4) нарықтың жаңа субъектілерінің пайда болу 

серпіні;
5) тауар нарығының теңгерімі, ішкі сұранысты 

қанағаттандыру;
6) тиісті тауар нарығында кəсіпкерлікке мемлекеттің 

қатысу деңгейі;
7) мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарымен 

бекітілген тауар нарығындағы мақсаттарға, нысаналы 
индикаторларға, міндеттерге жəне бəсекелестікті дамы-
ту көрсеткіштеріне қол жеткізу;

8) тауар нарығындағы бəсекелестіктің жай-күйі 
ескеріле отырып, жеке кəсіпкерлікті мемлекеттік қол-
дау шараларының басымдығын айқындайтын өзге де 
құжат пен расталған мəн-жайлар.

3-3. Осы баптың 1, 2, 3-1 жəне 3-2-тармақтарының 
ережелері Қазақстан Республикасы Президентінің тап-
сырмасы бойынша бастама жасалған, экономиканы 
қолдау, халықтың іскерлік белсенділігі мен жұмыспен 
қамтылуын ынталандыру үшін дағдарысқа қарсы іс-
шаралар кешенін іске асыру кезінде қолданылмайды.»;

18) 195-1-бапта:
2-тармақтың 2) тармақшасы «тəртібін көздейтін» 

деген сөздерден кейін «, монополияға қарсы орган 
бекітетін əдістемелік ұсынымдарға сəйкес əзірленетін» 
деген сөздермен толықтырылсын;

мынадай мазмұндағы 5 жəне 6-тармақтармен толық-
тырылсын:

«5. Монополияға қарсы комплаенстің ішкі актісін 
əзірлеу жəне ендіру жөніндегі əдістемелік ұсынымдарда:

1) монополияға қарсы комплаенстің ішкі актісін 
əзірлеу жəне ендіру кезеңдері;

2) монополияға қарсы комплаенстің ішкі актісін 
əзірлеу жəне ендіру жөніндегі іс-шаралардың мазмұны;

3) нарық субъектісінің қызметімен байланысты 
монополияға қарсы комплаенс-тəуекелдерге бағалау 
жүргізу əдісі (əдістері);

4) монополияға қарсы комплаенс-тəуекелдерді ішкі 
бақылау жүйесін құру;

5) монополияға қарсы комплаенстің ішкі актісінің 
жұмыс істеу тиімділігіне бағалау жүргізу əдісі (əдістері);

6) монополияға қарсы комплаенстің ішкі актісін əзір-
леу жəне ендіру жөніндегі өзге де ережелер көзделеді.

6. Нарық субъектісінде тиімді жұмыс істейтін 
монополияға қарсы комплаенстің ішкі актісінің болуы 
Қазақстан Республикасының бəсекелестікті қорғау 
саласындағы заңнамасын бұзушылықтар туралы істерді 
қарау кезінде ескеріледі.»;

19) 196-бапта:
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Тауар нарықтарындағы бəсекелестіктің жай-

күйін талдау монополияға қарсы орган бекітетін, 
бəсе  ке лестіктің жай-күйіне талдау жүргізу жөніндегі 
əдістемелерге сəйкес:

1) тауар нарықтарында;
2) қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, 

бақылау жəне қадағалау жөніндегі уəкілетті органмен 
жəне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен 
келісу бойынша қаржылық көрсетілетін қызметтер 
нарықтарында жүргізіледі.»;

11-тармақта:
екінші бөлікте:
«бəсекелестік ортаның жай-күйін талдау жəне баға-

лау» деген сөздер «бəсекелестіктің жай-күйін талдау» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

түзету орыс тіліндегі мəтінге енгізіледі, қазақ тілін-
дегі мəтін өзгермейді;

үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Мемлекеттің кəсіпкерлік ортаға қатысуының 

орындылығын анықтау мақсатында талдау монополияға 
қарсы орган айқындайтын тəртіппен осы баптың 
3-тармағының 1) жəне 2) тармақшаларында көзделген 
кезеңдер негізінде жүргізіледі.»;

20) 199-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда 
жазылсын:

«3. Егер хабарлама шығарылған кезден бастап 
күнтізбелік бір жыл ішінде монополияға қарсы ор-
ган мемлекет нарық субъектілерінің қызметін рет -
теу функцияларын берген сол бір ұйымның, мем-
ле  кеттік, жергілікті атқарушы органның, нарық 
субъек тісінің əрекеттерінен (əрекетсіздігінен) осы 
бап тың 1-тармағында санамаланған Қазақстан Респуб-
ликасының бəсекелестікті қорғау саласындағы заңна-
масын сол бір бұзушылық белгілерін байқаса, моно-
полияға қарсы орган хабарлама жіберместен, тергеп-
тексеру жүргізу туралы шешім шығарады.»;

21) мынадай мазмұндағы 210-1-баппен толық-
тырылсын:

«210-1-бап. Сенім білдірілген адам
1. Монополияға қарсы органның экономикалық 

шоғырлануға келісім беру туралы шешімінде көздел-
ген талаптар мен міндеттемелердің орындалуына 
сараптамалық бағалау жүргізу үшін нарық субъектісі 
осы баптың талаптарына сəйкес айқындалатын сенім 
білдірілген адамды тартуға құқылы.

2. Экономикалық шоғырланудың нысанасы болып 
табылатын мəселелер бойынша арнайы ғылыми неме-
се практикалық білімі бар адам сенім білдірілген адам 
болып табылады.

3. Сенім білдірілген адам мен нарық субъектісі ара-
сында монополияға қарсы орган бекітетін үлгілік нысан 
бойынша шарт жасалады.

Сенім білдірілген адам монополияға қарсы органды 
шарт жасалғаны туралы ол күшіне енген күннен кейін 
күнтізбелік он күннен кешіктірмей хабардар етеді.

4. Сенім білдірілген адам экономикалық шоғырлануға 
қатысушыларға қатысты тəуелсіз болуға тиіс.

Мынадай:
1) экономикалық шоғырлануға қатысушы болып та-

былатын не экономикалық шоғырлануға қатысушымен 
бір тұлғалар тобына кіретін;

2) экономикалық шоғырлануға қатысушының 
бəсекелесі болып табылатын жəне (немесе) осындай 
тұлғамен бір тұлғалар тобына кіретін не экономикалық 
шоғырлануға қатысушының бəсекелесі болып табыла-
тын тұлғамен бір тұлғалар тобына кіретін адам сенім 
білдірілген адам ретінде тартыла алмайды.

5. Сенім білдірілген адам нарық субъектісінің 
экономикалық, мінез-құлықтық, ұйымдастырушылық, 
құрылымдық жəне өзге де, оның ішінде мыналарға: 

1) нарық субъектісінің бөлінуіне немесе оның 
құрамынан заңды тұлғаның бөлініп шығуына;

2) нарық субъектісінің мүлікті, мүліктік жəне өзге 
де құқықтарды үшінші тұлғаларға өткізуіне, беруіне;

3) мүдделер қақтығысын болғызбау үшін тұлғалар 
тобына кіретін нарық субъектілерін немесе нарық 
субъектісінің құрылымдық бөлімшелерін басқару функ-
цияларын бөлуге;

4) тауарларды өндіруге жəне (немесе) өткізуге, ин-
вестицияларды бағыттауға, тауар нарығындағы мінез-
құлықтың əлеуметтік, экономикалық жəне өзге де шарт-
тарын орындауға;

5) нарық субъектісінің тауарларына кемсітусіз қол 
жеткізуді қамтамасыз етуге; 

6) Қазақстан Республикасының бəсекелестікті 
қорғау саласындағы заңнамасын бұзушылықтардың ал-
дын алу жөніндегі шараларды қабылдауға қатысты та-
лаптар мен міндеттемелерді орындауына сараптамалық 
баға береді.

6. Сенім білдірілген адам монополияға қарсы органға 
нарық субъектісінің экономикалық шоғырлануға келісім 
беруі туралы монополияға қарсы органның шешімінде 
көзделген талаптар мен міндеттемелерді орындауы ту-
ралы сараптамалық қорытынды жібереді.

7. Заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəлі-
меттерді жария етпеу туралы жазбаша міндеттеме 
берілген жағдайда, сенім білдірілген адамның құпия 
ақпаратты жəне (немесе) коммерциялық құпияны 
құрайтын мəліметтерді қоса алғанда, тиісті нарық 
субъектісінің сенім білдірілген адамның өз функция-
ларын іске асыруы үшін қажетті электрондық жəне 
қағаз құжаттарға, автоматтандырылған дерекқорларға 
(ақпараттық жүйелерге), электрондық жəне басқа да 
ақпарат жеткізгіштеріне қол жеткізуіне құқығы бар.

8. Сенім білдірілген адам өзінің арнайы білімінің 
шегінен тыс мəселелер бойынша, сондай-ақ өзіне ұсы-
нылған материалдар мен мəліметтер сараптамалық 
қо ры тынды ұсыну үшін жеткіліксіз болған жағдайда, 
сарап тамалық қорытынды ұсынудан бас тартуға 
құқылы.

9. Көрінеу жалған сараптамалық қорытынды ұсын-
ғаны үшін сенім білдірілген адам Қазақстан Респуб-
ликасының заңдарында белгіленген жауаптылықта 
болады.

10. Монополияға қарсы орган сенім білдірілген 
адамдардың тізілімін монополияға қарсы орган айқын-
дайтын тəртіппен жүргізеді.

Сенім білдірілген адамдардың тізіліміне кəсіпкерлік 
субъектілерінің бірлестіктері ұсынатын кандидаттар 
енгізіледі.

11. Сенім білдірілген адамның көрсететін қызмет-
теріне шартқа сəйкес нарық субъектісінің қаражаты 
есебінен ақы төленеді.»;

22) 216-баптың 2-тармағының 1) тармақшасы 
«бұзылуы» деген сөзден кейін «немесе оның белгілері» 
деген сөздермен толықтырылсын;

23) 218-бапта:
5-тармақтағы «тергеп-тексеруді тағайындау туралы 

актіні» деген сөздер «тергеп-тексеру жүргізу туралы 
бұйрықты» деген сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 7-тармақпен толықтырылсын:
«7. Біріктірілген тергеп-тексеруді жүргізудің мерзімі 

уақыты бойынша бірінші тергеп-тексеруді жүргізу 
басталған күннен бастап есептеледі.»;

24) 221-баптың тақырыбындағы «мен міндеттері» 
деген сөздер алып тасталсын;

25) 222-бапта:
тақырып «жəне қайта бастау» деген сөздермен 

толықтырылсын;
мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықты-

рылсын:
«1-1. Қазақстан Республикасының бəсекелестікті 

қорғау саласындағы заңнамасының бұзылуын тергеп-
тексеру:

1) осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасында 
көзделген жағдайларда – монополияға қарсы орган, 
қылмыстық қудалау органдары шешім қабылдаған, 
Қазақстан Республикасының бəсекелестікті қорғау 
саласындағы заңнамасының бұзылуын тергеп-тексеру 
үшін маңызы бар басқа іс бойынша сот актісі заңды 
күшіне енген күннен бастап;

2) осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында 
көзделген жағдайда – осы тергеп-тексеру объектісіне 
қатысты Қазақстан Республикасының бəсекелестікті 
қорғау саласындағы заңнамасын бұзушылықтарды 
басқа тергеп-тексеру аяқталған күннен бастап;

3) осы баптың 1-тармағының 3) тармақшасында 
көзделген жағдайда – монополияға қарсы органға 
сарапшының қорытындысы ұсынылған күннен бастап;

4) осы баптың 1-тармағының 4) тармақшасында 
көзделген жағдайларда – тауар нарығындағы бəсеке-
лестіктің жай-күйін талдау аяқталған күннен бастап үш 
жұмыс күні ішінде қайта басталады.»;

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Монополияға қарсы органның тергеп-тексеру 

жүргізуге уəкілеттік берілген лауазымды адамдары 
тергеп-тексеруді тоқтата тұру жəне қайта бастау, сон-
дай-ақ сараптама тағайындау туралы ұйғарым шы-
ғарады. Сараптама тағайындау туралы ұйғарымның 
көшірмесі осындай ұйғарым шығарылған күннен бастап 
үш жұмыс күні ішінде сарапшыға жəне тергеп-тексеру 
объектісіне жіберіледі.

Қазақстан Республикасының бəсекелестікті қорғау 
саласындағы заңнамасын бұзушылықтарды тергеп-
тексеруді тоқтата тұру, қайта бастау туралы ұйғарымның 
көшірмесі осындай ұйғарым шығарылған күннен бас-
тап үш жұмыс күні ішінде тергеп-тексеру объектісіне 
жіберіледі.»;

26) 224-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда 
жазылсын:

«2. Тергеп-тексеру объектісі тергеп-тексеру аяқ-
тал ғанға дейін кемінде күнтізбелік жиырма күн бұрын 
мерзімде өтініш жасаған жағдайда, монополияға қарсы 
органның лауазымды адамы (лауазымды адамдары) 
осындай өтінішті алған күннен бастап күнтізбелік жи-
ырма бес күннен кешіктірмей, Қазақстан Республикасы-
ның бəсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасын 
бұзушылықтарды тергеп-тексеру нəтижелері бойын-
ша қорытындының жобасын келісу комиссиясының 
қарауына шығарады.

Келісу комиссиясы енгізілген қорытындының жо-
басын енгізілген күнінен бастап күнтізбелік бес күннен 
аспайтын мерзімде тергеп-тексеруге қатысатын адам-
дарды отырысқа шақыра отырып, оның толықтығы 
мен Қазақстан Республикасының бəсекелестікті қорғау 
саласындағы заңнамасын бұзушылық фактілерінің 
онда келтірілген дəлелдемелерінің сапасы тұрғысынан 
қарайды.

Келісу комиссиясы қорытынды жобасын қарау 
нəтижелері бойынша өз ескертулері мен ұсынымдарын 
шығарады, олар хаттамамен ресімделеді жəне келісу 
комиссиясының отырысы өткен күннен бастап бес 
жұмыс күні ішінде лауазымды адамға (лауазымды 
адамдарға) жұмыс үшін жіберіледі.

Келісу комиссиясының ескертулерімен жəне ұсы-
нымдарымен келіспеген жағдайда, лауазымды адам 
(лауазымды адамдар) бес жұмыс күні ішінде уəжді 
қорытынды қалыптастырады, ол лауазымды адам (лауа-
зымды адамдар) уəжді қорытындыны қалыптастырған 
күннен бастап бес жұмыс күнінен аспайтын мерзімде 
келісу комиссиясының қарауына жатады.».

(Жалғасы. Басы 1, 9-беттерде) 

(Соңы 11-бетте) 

РЕСМИ
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5. 2017 жылғы 27 желтоқсандағы «Жер қойнауы 
жəне жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан 
Республикасының Кодексіне:

1) 62-бап мынадай мазмұндағы 3-1) жəне 3-2) тар-
мақ шалармен толықтырылсын:

«3-1) жер қойнауын пайдаланушылардың қазақ-
стандық өндірушілерден тауарларды, жұмыстар мен 
көрсетілетін қызметтерді сатып алу, қазақстандық 
кадрларды тарту, қазақстандық кадрларды оқыту, 
ғылыми-зерттеу, ғылыми-техникалық жəне (немесе) 
тəжірибелік-конструкторлық жұмыстарды қаржы-
ландыру, сондай-ақ жер қойнауын пайдаланушылар мен 
олардың мердігерлерінің көмірсутектерді барлау немесе 
өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде пай-
даланылатын тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін 
қызметтерді сатып алуы бойынша міндеттемелерді 
орындауын мониторингтеу;

3-2) көмірсутектер саласындағы уəкілетті орган 
айқындайтын тəртіппен көмірсутектер бойынша жер 
қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу 
кезінде пайдаланылатын тауарлардың, жұмыстар мен 
көрсетілетін қызметтердің жəне оларды өндірушілердің 
тізіліміне енгізу үшін, оларды бағалау өлшемшарттарын 
қоса алғанда, аталған тізілімді қалыптастыру жəне 
жүргізу;»;

2) 63-бап мынадай мазмұндағы 3-1) жəне 3-2) 
тармақшалармен толықтырылсын:

«3-1) жер қойнауын пайдаланушылардың қазақ-
стандық өндірушілерден тауарларды, жұмыстар мен 
көрсетілетін қызметтерді сатып алу, қазақстандық кадр-
ларды тарту, қазақстандық кадрларды оқыту, ғылыми-
зерттеу, ғылыми-техникалық жəне (немесе) тəжірибелік-
конструкторлық жұмыстарды қаржыландыру, сондай-ақ 
жер қойнауын пайдаланушылар мен олардың мерді-
герлерінің уран өндіру жөніндегі операцияларды жүр-
гізу кезінде пайдаланылатын тауарларды, жұмыстар мен 
көрсетілетін қызметтерді сатып алуы бойынша міндет-
темелерді орындауын мониторингтеу;

3-2) уран өндіру саласындағы уəкілетті орган айқын-
дайтын тəртіппен уран өндіру жөніндегі операция-
ларды жүргізу кезінде пайдаланылатын тауарлардың, 
жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің жəне оларды 
өндірушілердің тізіліміне енгізу үшін оларды бағалау 
өлшемшарттарын қоса алғанда, аталған тізілімді қалып-
тастыру жəне жүргізу;»;

3) 131-баптың 4 жəне 5-тармақтары алып тасталсын;
4) 140-бапта:
2-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен 

толықтырылсын:
«Тəуелсіз сарапшыларды тарту тəртібін көмір-

сутектер саласындағы уəкілетті орган айқындайды.»;
5, 6 жəне 8-тармақтар алып тасталсын;
5) 144-бапта:
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «2. Көмірсутектер саласындағы уəкілетті орган 

шикі мұнайды жəне газ конденсатын есепке алудың 
ақпараттық жүйесіне қосу үшін ақпаратты өңдеу, сақтау, 
пайдалану, оның ішінде беру жəне тарату мақсатында 
ақпарат жинауды шикі мұнайды жəне газ конденсатын 
есепке алудың ақпараттық жүйесін қалыптастырудың 
жəне оның жұмыс істеуінің өзі бекітетін тəртібіне сəйкес 
жүзеге асырады.»;

4-тармақтағы «мұнай жəне газ конденсатын есепке 
алудың ақпараттық жүйесі операторына» деген сөздер 
«көмірсутектер саласындағы уəкілетті органға» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

6) 179-баптың 4 жəне 5-тармақтары алып тасталсын.
6. 2020 жылғы 29 маусымдағы Қазақстан Респуб-

ликасының Əкімшілік рəсімдік-процестік кодексіне: 
96-баптың 2) тармақшасында:
«банкті» деген сөзден кейін «, Қазақстан Респуб-

ликасы бейрезидент банкінің филиалын» деген сөз-
дермен толықтырылып, «банктер санатына» деген 
сөздер «банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент 
банктерінің филиалдары санатына» деген сөздермен 
ауыстырылсын; 

«оған» деген сөз «оларға» деген сөзбен ауысты-
рылсын.

7. «Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жү-
йесі туралы» 2020 жылғы 7 шiлдедегi Қазақстан Рес-
публикасының Кодексіне:

1) 1-баптың 1-тармағында: 
24) жəне 135) тармақшалар «жүзеге асыруға болмай-

тын,» деген сөздерден кейін «бағалық реттеуге жататын 
дəрілік заттардың тізбесіне енгізілген» деген сөздермен 
толықтырылсын; 

200) тармақшадағы «қағидаларына сəйкес» деген 
сөздерден кейін «бағалық реттеуге жататын дəрілік 
заттардың тізбесіне енгізілген» деген сөздермен толық-
тырылсын;

245) жəне 246) тармақшалар мынадай редакцияда 
жазылсын:

«245) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген 
көлемі шеңберінде жəне (немесе) міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесінде дəрілік заттың 
немесе медициналық бұйымның саудалық атауына 
арналған шекті баға – тегін медициналық көмектің 
кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне (немесе) 
міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде 
сатып алуды одан жоғары бағамен жүргізуге болмайтын, 
Қазақстан Республикасында тіркелген дəрілік заттың 
немесе медициналық бұйымның саудалық атауына 
арналған баға;

246) тегін медициналық көмектің кепілдік беріл-
ген көлемі шеңберінде жəне (немесе) міндетті əлеу-
меттік медициналық сақтандыру жүйесінде дəрілік 
заттың халықаралық патенттелмеген атауына немесе 
медициналық бұйымның техникалық сипаттамасына 
арналған шекті баға – тегін медициналық көмектің 
кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне (немесе) 
міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйе-
сінде сатып алуды одан жоғары бағамен жүргізуге бол-
майтын, Қазақстан Республикасында тіркелген дəрілік 
заттың халықаралық патенттелмеген атауына немесе 
медициналық бұйымның техникалық сипаттамасына 
арналған баға;»;

2) 196-баптың 5-тармағының екінші бөлігі мынадай 
редакцияда жазылсын:

«Қазақстан Республикасында тіркелмеген жəне 
Қазақстандық ұлттық дəрілік формулярға енгізілмеген 
дəрілік заттар мен тіркелмеген медициналық бұйым-
дарды нақты пациенттің өмірлік көрсетілімдері бойын-
ша медициналық көмек көрсету не сирек кездесетін 
(орфандық) аурулары жəне (немесе) жай-күйлері бар 
пациенттердің шектеулі контингентіне медициналық 
көмек көрсету үшін уəкілетті орган айқындаған тəртіп-
пен қолдануға жол беріледі.»;

3) 245-баптың 1, 2, 3 жəне 7-тармақтары мынадай 
редакцияда жазылсын:

«1. Бағаларды мемлекеттік реттеу уəкілетті орган 
айқындаған тəртіппен бағалық реттеуге жататын дə-
рілік заттардың тізбесіне енгізілген, Қазақстан Респуб-
ликасында тіркелген жəне айналыстағы көтерме жəне 
бөлшек саудада өткізуге арналған дəрілік заттарға, 
сондай-ақ тегін медициналық көмектің кепілдік берілген 
көлемі шеңберінде жəне (немесе) міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесінде тіркелген дəрілік 
заттар мен медициналық бұйымдарға жүзеге асырылады.

Көтерме жəне бөлшек саудада өткізуге арналған 
бағалық реттеуге жататын дəрілік заттардың тізбесін 
уəкілетті орган монополияға қарсы органмен келісу 
бо йынша жартыжылдықта бір реттен жиілетпей, 

жар ты жыл дықтың үшінші айының онынан кешіктірмей 
бекітеді.

2. Уəкілетті орган жартыжылдықтың бірінші айы-
ның онынан кешіктірмей жартыжылдықта бір реттен 
жиілетпей монополияға қарсы органмен келісу бойын-
ша өндірушінің дəрілік заттың саудалық атауына шекті 
бағаларын, бағалық реттеуге жататын дəрілік заттар 
тізбесіне енгізілген, бөлшек жəне көтерме саудада 
өткізуге арналған дəрілік заттың саудалық атауына 
шекті бағаларды бекітеді.

3. Уəкілетті орган монополияға қарсы органмен 
келі су бойынша тегін медициналық көмектің кепілдік 
берілген көлемі шеңберінде жəне (немесе) міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дəрілік 
заттың немесе медициналық бұйымның саудалық 
атауына арналған шекті бағаны, тегін медициналық 
көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне 
(немесе) міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру 
жүйесінде дəрілік заттың халықаралық патенттелмеген 
атауына немесе медициналық бұйымның техникалық 
сипаттамасына арналған шекті бағаны бекітеді.»;

«7. Бағалық реттеуге жататын, дəрілік заттардың 
тізбесіне енгізілген дəрілік препараттарды саудалық 
 атаулары бойынша дəрілік заттарға шекті бағасыз 
көтерме жəне бөлшек саудада өткізуге жол берілмейді.

Қазақстан Республикасында тіркелген дəрілік зат-
тар мен медициналық бұйымдарды тегін медициналық 
көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне 
(немесе) міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру 
жүйесінде дəрілік заттың немесе медициналық бұйым-
ның саудалық атауына шекті бағасыз сатып алуға жəне 
бірлесіп төлеуге жол берілмейді.»;

4) 246-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«1. Медициналық көмектің ең төмен, базалық жəне 
қосымша көлемдерін көрсетуге арналған дəрiлiк зат-
тар – халықаралық патенттелмеген атауларымен, ал 
пациенттің жеке көтере алмау жағдайында дəрігерлік-
консультативтік комиссияның қорытындысы жəне 
облыстың, республикалық маңызы бар қалалардың 
жəне астананың жергілікті өкілді органының шешімі 
негізінде Қазақстан Республикасында тілкелген дəрілік 
заттардың саудалық атауларымен сатып алынады. 
Көпкомпонентті дəрілік зат сатып алынған жағдайда 
оның құрамы көрсетіледі.»;

5) 270-баптың 1-тармағының 6) тармақшасы мына-
дай редакцияда жазылсын:

«6) медицина қызметкерлерінің медициналық 
көмек көрсетуі кезінде пациенттің өміріне жəне (неме-
се) денсаулығына зиян келтірілген жағдайда олардың 
кəсіптік жауапкершілігін сақтандыруға;».

8. «Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу жəне 
филиал дар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы» 
1995 жыл ғы 17 сəуірдегі Қазақстан Республикасының 
Заңына:

6-баптың бесінші бөлігі мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«Өз қызметін Қазақстан Республикасының аума-
ғында жүзеге асыратын мемлекеттік кəсіпорын дар-
ды, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлес-
терінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды 
тұл ғаларды жəне олармен үлестес тұлғаларды мемле-
кеттік тіркеуді тіркеуші орган монополияға қарсы орган-
ның келісімімен жүзеге асырады.».

9. «Тұрғын үй қатынастары туралы» 1997 жылғы 16 
сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 10-5-бап алып тасталсын;
2) 10-6-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жа-

зылсын:
«2. Уəкілетті орган, жергілікті атқарушы органдар, 

табиғи монополиялар субъектілері, мүліктің меншік 
иелерінің бірлестіктері, жай серіктестіктер, көппəтерлі 
тұрғын үйді басқарушылар, басқарушы компаниялар, 
сервистік қызмет субъектілері, пəтерлердің, тұрғын емес 
үй-жайлардың меншік иелері жəне өзге де субъектілер 
тұрғын үй қатынастары жəне тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық саласындағы ақпараттандыру субъектілері 
(қатысушылар) болып табылады.».

10. «Ішкі су көлігі туралы» 2004 жылғы 6 шілдедегі 
Қазақстан Республикасының Заңына:

15-баптың 4-тармағы 1) тармақшасының бірінші 
бөлігіндегі «тапсырысқа» деген сөз «тапсырмаға» деген 
сөзбен ауыстырылсын.

11. «Электр энергетикасы туралы» 2004 жылғы 
 9 шіл  дедегі Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 1-бапта:
24-3) тармақша алып тасталсын;
33) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«33) электр энергиясының көтерме сауда нары-

ғының субъектілері – энергия өндіруші, энергия беруші, 
энергиямен жабдықтаушы ұйымдар, электр энергиясын 
тұтынушылар, жүйелік оператор, орталықтандырылған 
сауда нарығының операторы (операторлары), жаңар-
тылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі қаржы-есеп 
айырысу орталығы;»;

2) 4-баптың 1-2) тармақшасы алып тасталсын;
3) 5-баптың 53) тармақшасы мынадай редакцияда 

жазылсын:
«53) электр энергиясының орталықтандырылған 

сауда-саттығын ұйымдастыру қағидаларына сəйкес 
орталықтандырылған сауда нарығының операторын 
(операторларын) конкурстық негізде айқындайды;»;

4) 9-баптың 1-1-тармағы мынадай мазмұндағы 
төртінші бөлікпен толықтырылсын:

«Жеке немесе заңды тұлғаның басқа заңды тұлға 
қабылдайтын шешімдерді жанама түрде айқындау 
мүмкіндігі деп осы тармақтың үшінші бөлігінің 1) 
тармақшасына сəйкес əрбір келесі заңды тұлғаның 
басқа заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының 
(жарғылық капиталға қатысу үлестерінің, пайларының) 
елу пайыздан астамына билік етуі түсініледі.»;

5) 12-бапта:
3-тармақтың 1) тармақшасы «аспайтын)» деген 

сөзден кейін «жəне осы Заңның 13-бабы 3-1-тармағының 
2) тармақшасында көзделген тəртіппен орта мерзімді 
(апта, ай) жəне ұзақ мерзімді (тоқсан, жыл) кезеңдерге» 
деген сөздермен толықтырылсын;

4-тармақ «аспайтын)» деген сөзден кейін «жəне осы 
Заңның 13-бабы 3-1-тармағының 2) тармақшасында 
көзделген тəртіппен орта мерзімді (апта, ай) жəне ұзақ 
мерзімді (тоқсан, жыл) кезеңдерге» деген сөздермен 
толықтырылсын;

6) 13-бапта:
3-1-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда 

жазылсын:
«2) электр энергиясының орталықтандырылған сау-

да нарығында, оның ішінде орта мерзімді (апта, ай) жəне 
ұзақ мерзімді (тоқсан, жыл) кезеңдерге сатуды жүзеге 
асыруға міндетті.

Орта мерзімді жəне ұзақ мерзімді кезеңдерге 
арналған орталықтандырылған сауда-саттық арқылы 
міндетті түрде сатылуға жататын электр энергиясының 
үлесін уəкілетті орган монополияға қарсы органмен 
келісу бойынша айқындайды.

Орталықтандырылған сауда-саттық арқылы міндетті 
түрде сатылуға жататын электр энергиясының нақты 
көлемін есептеу тəртібі, сондай-ақ осы талаптың орын-
далуын мониторингтеу жəне бағаларды қалып тастыру 
тəртібі электр энергиясының орталық тан ды рылған 
сауда-саттығын ұйымдастыру қағидаларына сəйкес 
айқындалады.

Электр энергиясын өздерімен бір тұлғалар тобы-
на кіретін тұтынушыларға өткізетін энергия өндіруші 

ұйым дар үшін орта мерзімді жəне ұзақ мерзімді кезең-
дерге арналған орталықтандырылған сауда-саттық 
арқылы міндетті түрде сатылуға жататын электр энер-
гиясының көлемі уəкілетті орган монополияға қарсы 
органмен келісу бойынша айқындаған үлес жəне 
өздерімен бір тұлғалар тобына кіретін тұтынушыларға 
өткізілген электр энергиясы шегеріле отырып, өткі-
зілген электр энергиясының көлемі негізге алына оты-
рып есептеледі.

Бұл ретте электр энергиясын одан əрі сатусыз өз 
мұқтажы үшін сатып алатын заңды тұлға тұтынушы 
деп танылады.

Егер энергия өндіруші ұйым сауда-саттық қоры-
тындылары бойынша осы тармақшаның үшінші бөлі-
гінде көрсетілген көлемді өткізбеген жағдайда, энергия 
өндіруші ұйым мұндай көлемді орталықтандырылған 
сауда-саттықтан тыс өткізуге құқылы;»;

3-3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«3-3. Энергиямен жабдықтаушы ұйымға:
1) электр энергиясын энергиямен жабдықтаушы 

басқа ұйымға өткізуге (сатуға), сондай-ақ оны энергия-
мен жабдықтаушы басқа ұйымнан алуға (сатып алуға);

2) жүйелік оператор қалыптастыратын қуат нарығын 
тұтынушылардың тізбесіндегі, электр энергиясының 
көтерме сауда нарығының субъектілері болып табыла-
тын тұтынушыларға электр энергиясын өткізуге (сатуға) 
тыйым салынады.

Қуат нарығын тұтынушылардың тізбесі жүйелік 
оператордың интернет-ресурсында орналастырылады 
жəне оны жүйелік оператор қуат нарығын тұтынушылар 
құрамының өзгеру фактісі бойынша жаңартып отырады.

Осы тармақтың бірінші бөлігінің 2) тармақшасын-
да көзделген тыйым салу электр энергиясының көтерме 
сауда нарығының субъектілері болып табылатын тұ-
ты ну шыларға электр энергиясын өткізудің мынадай 
жағдайларына:

қуаттардың авариялық істен шығу жағдайларын 
қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіппен жүйелік оператор растаған, 
электр энергиясын өндірудің, берудің техникалық мүм-
кіндігінің болмауы немесе шектелуі себебінен, тұты-
нушы электр энергиясын сатуға шарт жасасқан энергия 
өндіруші ұйымның электр энергиясын өндіруді қыс-
қарту немесе тоқтату кезеңіне қолданылмайды.

Энергиямен жабдықтаушы ұйым энергия өндіруші 
ұйым тарапынан электр энергиясын беруді тоқтатудың 
жүйелік оператор растаған себептері жойылғанға дейін 
электр энергиясын тұтынушыға өткізуге құқылы;

тиісті тұлғалар тобының Тізіліміне енгізілген тұты-
ну  шыларға;

тұтынушының оқшауланған құрылымдық бөлім-
шелеріне беру үшін орташа тəуліктік (базалық) қуаты 
1 мегаваттан аспайтын жиынтық көлемде;

тұтынушы қуат нарығын тұтынушылардың тізбесіне 
енгізілген кезден бастап күнтізбелік қырық бес күннен 
аспайтын мерзімге қолданылмайды.»;

7) 15-5-бапта:
2-тармақтағы «жəне үшінші» деген сөздер «, үшінші 

жəне төртінші» деген сөздермен ауыстырылсын;
3-тармақтың бірінші бөлігінің 1) жəне 2) тармақша-

ларындағы «жəне үшінші» деген сөздер «, үшінші жəне 
төртінші» деген сөздермен ауыстырылсын;

4 жəне 15-тармақтардағы «жəне үшінші» деген 
сөздер «, үшінші жəне төртінші» деген сөздермен 
 ауыстырылсын. 

12. «Концессиялар туралы» 2006 жылғы 7 шілдедегі 
Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 1-баптың 9) тармақшасы мынадай редакцияда 
жазылсын:

«9) концессиялық жобаларды консультативтік қол-
дап отыру – концессиялық жобаларды қолдап оты-
ру бойынша заңды тұлғалар көрсететін, конкурстық 
(аукциондық) құжаттаманы, концессия шарттарының 
жобаларын əзірлеуді жəне (немесе) түзетуді, комис-
сияның конкурсқа (аукционға) қатысушымен келіссөз 
процесінде консультациялық қызметтер көрсетуді 
қамти тын көрсетілетін қызметтер;»;

2) 8-баптың 6-1) тармақшасы алып тасталсын;
3) 12-баптың 8) тармақшасы мынадай редакцияда 

жазылсын:
«8) қажет болған жағдайда, қаржыландырылуы 

Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына 
сəйкес жүзеге асырылатын концессиялық жобаларды 
консультативтік қолдап отыру бойынша заңды тұлға-
ларды тартады;»;

4) 13-баптың 3-1) тармақшасы мынадай редакция-
да жазылсын:

«3-1) осы баптың 3-2) тармақшасында белгіленген 
жағдайларда сараптама жүргізу үшін заңды тұлғаларды 
айқындайды;»;

5) 20-баптың 1-тармағының үшінші бөлігіндегі 
«Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе жергілікті 
атқарушы органдар айқындайтын» деген сөздер алып 
тасталып, төртінші бөлігіндегі «Қазақстан Респуб лика-
сының Үкіметі немесе жергілікті атқарушы органдар 
айқындайтын концессиялық» деген сөздер «Кон цес-
сиялық» деген сөзбен ауыстырылсын.

13. «Бухгалтерлік есеп жəне қаржылық есептілік 
туралы» 2007 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан Респуб-
ликасының Заңына:

1-баптың 7) тармақшасындағы «сондай-ақ шаруа-
шылық жүргізу құқығына негізделген мемлекеттік 
кəсіп орындар» деген сөздер «шаруашылық жүргізу 
құқы ғына негізделген мемлекеттік кəсіпорындар, сон-
дай-ақ мемлекеттік монополия, арнайы құқық субъек-
тілері» деген сөздермен ауыстырылсын.

14. «Жаңартылатын энергия көздерін пайдалану-
ды қолдау туралы» 2009 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан 
Республикасының Заңына:

2-баптың 3-2-тармағы мынадай мазмұндағы үшінші 
бөлікпен толықтырылсын:

«Жеке немесе заңды тұлғаның басқа заңды тұлға 
қабылдайтын шешімдерді жанама түрде айқындау 
мүм кіндігі деп осы тармақтың екінші бөлігінің 1) 
тар мақшасына сəйкес əрбір келесі заңды тұлғаның 
басқа заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының 
(жарғылық капиталға қатысу үлестерінің, пайларының) 
елу пайыздан астамына билік етуі түсініледі.».

15. «Мемлекеттік мүлік туралы» 2011 жылғы 1 
наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 13-баптың 4-5) тармақшасы алып тасталсын;
2) 133-бапта:
2-тармақтың 4) тармақшасындағы «төмен болған;» 

деген сөздер «төмен болған жағдайларда мемлекеттік 
кəсіпорындар құрады.» деген сөздермен ауыстырылып, 
5) тармақшасы алып тасталсын;

3-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда 
жазылсын:

«Осы баптың 2-тармағының 3) тармақшасында 
көрсетiлген жағдайларда, мемлекеттiк кəсiпорындар 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен құры-
лады.».

16. «Қазақстан Республикасының Ұлттық кəсіп-
керлер палатасы туралы» 2013 жылғы 4 шілдедегі 
Қазақстан Республикасының Заңына:

16-баптың 2-тармағы алып тасталсын.
17. «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» 2014 

жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының 
Заңына:

1-қосымшаның 15-жолы 3-бағанының 2-тарма-
 ғындағы «адамның иммун тапшылығы вирусының 
зертханалық диагностикасы (АИТВ-диагностикасы),» 
деген сөздер алып тасталсын.

18. «Инновациялық технологиялар паркі» иннова-
циялық кластері туралы» 2014 жылғы 10 маусымдағы 
Қазақстан Республикасының Заңына:

10-баптың 2-тармағы алып тасталсын.
19. «Мемлекеттік-жекешелік əріптестік туралы» 

2015 жылғы 31 қазандағы Қазақстан Республикасының 
Заңына:

1) 1-баптың 7) тармақшасы мынадай редакцияда 
жазылсын:

«7) мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларын 
консультативтік қолдап отыру – мемлекеттік-жекешелік 
əріптестік жобаларын қолдап отыру бойынша заңды 
тұлғалар көрсететiн, мемлекеттік-жекешелік əріптестік 
жобасының конкурстық (аукциондық) құжаттамасын, 
мемлекеттік-жекешелік əріптестік шартының жоба-
сын əзiрлеудi, оның ішінде мемлекеттік-жекешелік 
əріптестік субъектілері арасындағы келiссөз процесінде 
консультациялық қызметтерді қамтитын көрсетілетін 
қызметтер;»;

2) 19-баптың 3) тармақшасы алып тасталсын;
3) 25-баптың 7) тармақшасы алып тасталсын.
20. «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» 2015 жылғы 

16 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына:
8-баптың 5) тармақшасы «монополия» деген сөз-

ден кейін «, арнайы құқық» деген сөздермен толық-
тырылсын.

21. «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қыз-
меті туралы» 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан 
Республикасының Заңына:

1) 1-баптың 18-1) тармақшасы алып тасталсын;
2) 5-баптың 2-тармағының 22-1) тармақшасы алып 

тасталсын.
22. «Мемлекеттiк сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 

желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына:
1) 6-баптың 1-тармағы 8) тармақшасының екінші 

бөлігіндегі «2),» деген цифр алып тасталсын;
2) 12-баптың 10-тармағындағы «2),» деген цифр 

алып тасталсын;
3) 39-бапта:
3-тармақта:
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) табиғи монополиялар салаларына жататын 

көрсетілетін қызметтерді сатып алу;»; 
2) тармақша алып тасталсын;
4) тармақшада:
«еңсерілмейтін күш мəн-жайлары туындауы сал-

дарынан, оның ішінде» деген сөздер алып тасталсын;
«аварияларды», «туындаған кезде» деген сөздер 

тиісінше «технологиялық бұзылуларды», «туындаған 
кезде қажетті» деген сөздермен ауыстырылсын;

24) жəне 27) тармақшалар мынадай редакцияда 
жазылсын:

«24) осы мемлекеттік сатып алу мемлекеттік са-
тып алудың жылдық жоспарына оны нақтылау ке зінде 
енгізілген жағдайда, өкілдік ету шығыстарына бай  ла-
ныс  ты тауарларды, көрсетілетін қызметтерді сатып 
алу;»;

«27) монополияға қарсы органның ұқсас тауарлар-
ды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өндіруді 
жүзеге асыратын жеке кəсіпкерлік субъектілерінің 
жоқтығы туралы қорытындысы болған кезде тиісті 
өкілеттіктері, оның ішінде мемлекеттік органның 
өкілеттіктері Қазақстан Республикасының заңдарында, 
Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтарында 
белгіленген, дауыс беретін акцияларының (жарғылық 
капиталға қатысу үлестерінің) бір жүз пайызы мемле-
кетке тиесілі акционерлік қоғамдардан, жауапкершілігі 
шектеулі серіктестіктерден жəне өзі оларға қатысты 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік мүлік ту-
ралы заңнамасына сəйкес басқаруды жүзеге асы-
ратын мемлекеттік кəсіпорындардан тауарларды, 
жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік 
органның сатып алуы.

Монополияға қарсы органның ұқсас тауарларды, 
жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өндіруді жүзеге 
асыратын жеке кəсіпкерлік субъектілерінің жоқтығы ту-
ралы қорытындысының болуы жөніндегі талап ұлттық 
қауіпсіздік органдарының, сайлау комиссияларының 
қызметін қамтамасыз ететін ұйымдардан тауарларды, 
жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуға 
қолданылмайды;»;

38) тармақша алып тасталсын;
39) тармақшаның төртінші абзацындағы «өткізі-

летін;» деген сөз «сауда-саттықта (аукциондарда) 
өткі зілетін мүлікті (активтерді) сатып алу;» деген 
сөздермен ауыстырылып, бесінші абзацы алып тас-
талсын;

45) тармақша «көрмелердің» деген сөздің алдынан 
«осы мемлекеттік сатып алу мемлекеттік сатып алудың 
жылдық жоспарына оны нақтылау кезінде енгізілген 
жағдайда,» деген сөздермен толықтырылсын.

23. «Халықты жұмыспен қамту туралы» 2016 жылғы 
6 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 1-баптың 5) тармақшасындағы «, еңбек ре-
сурстарын дамыту орталығының» деген сөздер алып 
тасталсын;

2) 7-баптың 1) тармақшасы мынадай редакцияда 
жазылсын:

«1) халықты жұмыспен қамту мəселелері бойынша 
жергілікті атқарушы органдарды үйлестіруді жүзеге 
асырады;»;

3) 8-бап алып тасталсын;
4) 16-баптың 1-тармағының бірінші абзацы мынадай 

редакцияда жазылсын: 
«1. Халықты жұмыспен қамту мəселелері жөніндегі 

жергілікті орган халықты жұмыспен қамту орталығынан 
тиісті ақпаратты алған күннен бастап екі жұмыс 
күні ішінде жұмыссызды (əскери қызметшілердің, 
арнаулы мемлекеттік жəне құқық қорғау органда-
ры қызметкерлерінің отбасы мүшелерін, сондай-ақ 
олардың асырауындағы, еңбек қызметін жүзеге асыр-
майтын, халықты жұмыспен қамту мəселелері жөніндегі 
уəкілетті орган айқындайтын тəртіппен тіркелетін жəне 
есептен шығарылатын адамдарды қоспағанда) мынадай 
жағдайларда:»;

5) 25-баптың 2-тармағы «жұмыс беруші» деген 
сөздерден кейін «, оның ішінде өтемақы жарналары 
есебінен,» деген сөздермен толықтырылсын.

2-бап. Осы Заң: 
1) 2022 жылғы 1 мамырдан бастап қолданысқа 

енгізілетін 1-баптың 4-тармағының 1) тармақшасын;
2) 2022 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа ен-

гізілетін 1-баптың 4-тармағы 4) тармақшасының жетінші 
абзацын, 6) жəне 7) тармақшаларын, 9) тармақшасының 
үшінші абзацын жəне 16) тармақшасын, 13 жəне 
20-тармақтарын;

3) 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 
енгізілетін 1-баптың 7-тармағының 5) тармақшасын 
жəне 23-тармағынының 5) тармақшасын;

4) 2023 жылғы 31 желтоқсаннан бастап қолданысқа 
енгізілетін 1-баптың 21-тармағын;

5) 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 
енгізілетін 1-баптың 22-тармағы 3) тармақшасының 
үшінші жəне төртінші абзацтарын қоспағанда, алғашқы 
ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс күн 
өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2022 жылғы 3 қаңтар
№ 101-VІI ҚРЗ

(Соңы. Басы 1, 9-10-беттерде) 
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