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 EUR/KZT  498.2          USD/KZT  434.84             RUB/KZT  5.72           CNY/KZT  68.47ВАЛЮТАЛАРДЫҢ РЕСМИ (НАРЫҚТЫҚ) БАҒАМДАРЫ:

2-бет

Күрделі кезеңде 
азаматтарымыз 
қазақ халқын 
қолдауға жұмылды

Ұлттық 
қордың 
үлгісі

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

Шымкент қаласындағы т	тенше жағдайдың 
күшін жою туралы

«Төтенше жағдай туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
9-бабына сəйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

1. «Шымкент қаласында төтенше жағдайды енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Президентінің 2022 жылғы 5 қаңтардағы 
№ 734 Жарлығымен енгізілген Шымкент қаласының шекараларындағы 
төтенше жағдайдың күші 2022 жылғы 14 қаңтардағы 18 сағат 00 ми-
нуттан бастап жойылсын.

2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2022 жылғы 14 қаңтар
№ 769 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

Шығыс Қазақстан облысындағы т	тенше 
жағдайдың күшін жою туралы

«Төтенше жағдай туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
9-бабына сəйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

1. «Шығыс Қазақстан облысында төтенше жағдайды енгізу тура-
лы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2022 жылғы 5 қаңтардағы 
№ 739 Жарлығымен енгізілген Шығыс Қазақстан облысының 
шекараларындағы төтенше жағдайдың күші 2022 жылғы 14 қаңтардағы 
18 сағат 00 минуттан бастап жойылсын.

2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2022 жылғы 14 қаңтар
№ 770

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

Қарағанды облысындағы т	тенше жағдайдың 
күшін жою туралы

«Төтенше жағдай туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
9-бабына сəйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

1. «Қарағанды облысында төтенше жағдайды енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Президентінің 2022 жылғы 5 қаңтардағы 
№ 741 Жарлығымен енгізілген Қарағанды облысының шекараларындағы 
төтенше жағдайдың күші 2022 жылғы 14 қаңтардағы 18 сағат 00 ми-
нуттан бастап жойылсын.

2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2022 жылғы 14 қаңтар
№ 771

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

Түркістан облысындағы т	тенше жағдайдың 
күшін жою туралы

«Төтенше жағдай туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
9-бабына сəйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

1. «Түркістан облысында төтенше жағдайды енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Президентінің 2022 жылғы 5 қаңтардағы 
№ 742 Жарлығымен енгізілген Түркістан облысының шекараларындағы 
төтенше жағдайдың күші 2022 жылғы 14 қаңтардағы 18 сағат 00 ми-
нуттан бастап жойылсын.

2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2022 жылғы 14 қаңтар
№772

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

Ақмола облысындағы т	тенше жағдайдың 
күшін жою туралы

«Төтенше жағдай туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабына 
сəйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

1. «Ақмола облысында төтенше жағдайды енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Президентінің 2022 жылғы 5 қаңтардағы № 737 Жарлығымен 
енгізілген Ақмола облысының шекараларындағы төтенше жағдайдың 
күші 2022 жылғы 15 қаңтардағы 07 сағат 00 минуттан бастап жойылсын.

2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының Президенті 

Қ.ТОҚАЕВ
Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2022 жылғы 14 қаңтар
№ 773

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

Ақт	бе облысындағы т	тенше жағдайдың 
күшін жою туралы

«Төтенше жағдай туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабына 
сəйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

1. «Ақтөбе облысында төтенше жағдайды енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Президентінің 2022 жылғы 5 қаңтардағы № 738 Жарлығымен 
енгізілген Ақтөбе облысының шекараларындағы төтенше жағдайдың күші 
2022 жылғы 16 қаңтардағы 07 сағат 00 минуттан бастап жойылсын.

 2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының Президенті 

Қ.ТОҚАЕВ
Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2022 жылғы 15 қаңтар
№ 776

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

Қостанай облысындағы т	тенше жағдайдың 
күшін жою туралы

«Төтенше жағдай туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабына 
сəйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

1. «Қостанай облысында төтенше жағдайды енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Президентінің 2022 жылғы 5 қаңтардағы № 743 Жарлығымен 
енгізілген Қостанай облысының шекараларындағы төтенше жағдайдың 
күші 2022 жылғы 15 қаңтардағы 07 сағат 00 минуттан бастап жойылсын.

2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының Президенті 

Қ.ТОҚАЕВ
Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2022 жылғы 14 қаңтар
№ 774

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

С.Ғ.Қайыровты ІІ дәрежелі «Айбын» 
орденімен наградтау туралы

ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
1. Əскери борышын атқару үстінде көрсеткен батылдығы мен 

жанқиярлығы, сондай-ақ мемлекет мүддесін қорғау кезінде жасаған 
ерлігі үшін Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі 32363 
əскери бөлімі командирінің орынбасары (жауынгерлік даярлық жөніндегі) 
Сəндібек Ғалимоллаұлы Қайыров ІІ дəрежелі «Айбын» орденімен наград-
талсын (марқұм).

2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының Президенті 

Қ.ТОҚАЕВ
Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2022 жылғы 14 қаңтар
№ 775

––––––––––––––––––––
М е м л е к е т  б а с ш ы с ы 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
т	рағалығымен 	кілетті 
ор гандар басшыларының 
кеңесі 	тті, деп хабарла-
ды Пре зиденттің баспас	з 
қызметі.
––––––––––––––––––––

Жиынға Бас прокуратураның, 
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің, 
Қорғаныс жəне Ішкі істер ми-
нис трліктерінің бірінші басшы-
лары, сондай-ақ Президент Əкім-
шілігінің басшылығы мен Қауіп-
сіздік Кеңесінің аппараты қатысты.

Мемлекет басшысына қаңтар 
айының бірінші онкүндігінде 
еліміздің бірқатар өңірінде болған 
оқиғалар бойынша сотқа дейінгі 
алдын ала тергеу амалдарының 
барысы, сондай-ақ арнайы жүр -
гі зілген операциялардың нə ти -
же лері, елімізде қоғамдық қа-
уіп сіз дік пен құқықтық тəртіпті 
қам та масыз ету шаралары туралы 
баяндалды.

Кеңес қорытындысы бойынша 

Қасым-Жомарт Тоқаев бірқа-
тар нақты тапсырма берді. Қа-
зақстанда, соның ішінде Ал ма-
тыда болған қайғылы жағ дай-
ларды жан-жақты зерттеу мə се-
лесіне, қаза болған бейбіт тұр-
ғындардың нақты санын анық-
тауға, қиын-қыстау кездерде 

күштік құрылымдардың іс-қи-
мыл дарын үйлестірудің жаңа 
нор мативтік базасын əзірлеуге 
баса мəн берілді.

Қасым-Жомарт  Тоқаев 
Қауіп сіздік Кеңесінің хатшысы-
на Арнаулы операциялар күш-
терін жасақтау жұмыстарын 

же делдетуді жəне ұлттық қауіп-
сіздік жүйесін қайта құру жөнінде 
нақты ұсыныс беруді тапсырды.

Президент лаңкестікке қарсы 
операциялар мен тергеу шарала-
рын жүргізу барысында азамат-
тар құқығының бұзылуына жол 
бермеудің маңызды екенін айтты.

Азаматтар құқығының 
сақталуы маңызды

Ұлттық ұлан: Сан мен 
сапаның аражігі

Бану �ДІЛЖАН,
«Egemen Qazaqstan»

Ең басты мəселе – арнау-
лы жасақ пен арнайы құрал-
жабдықтардың жетіспейтінін 
Президент 7 қаңтарда жасаған 
үндеуінде айтты. Еліміздің əр 
өңірінде бір уақытта бұрқ ете 
қалған жаппай тəртіпсіздік құқық 
қорғау органдары мен армияның 
іс-қимылында бірізділіктің, 
ведомствоаралық үйлесімнің 

жоқ екенін де көрсетіп берді. 
Неге бұлай болды? Əскердегі 

кемші лік терге кім кінəлі? Мəсе-
ленің ушығып ке туіне кімдер 
жол берді? Ел егемен дігін алған 
30 жылдың ішінде кəсіби əскер 
құра алмағанымыз ба? Қазір қа-
раша халықтан бастап, күштік 
құрылым ның басы-қасында 
болған білікті мамандарды 
толғандырған сұрақтар өте көп. 

(Соңы 5-бетте)

Абай АЙМАҒАМБЕТ,
«Egemen Qazaqstan»

«Газ 50»-мен басталып, 
кейін «қаңтар бүлігіне» ұлас-
қан оқиғалар сəл бол ма ғанда 
елдегі əлеуметтік-эко  номи-
калық ахуалды тəлті ректетіп 
жібере жаздады. Еліміздегі 
ең дамыған қа ланың бү лінуі 

инвестициялық тар тым ды-
лығымызға үл кен соққы 
болғаны анық. Сондықтан, 
осын ша лықты залал келтірген 
құқық бұ зу шылардың анық-
талып, тиісінше жазалануы 

керек. Əйтпесе кəсіпкерлер 
мен ин вес торлардың біздің 
эко номикаға деген сенімі қай-
та оянбайды.

(Соңы 7-бетте)

САРАПТАМА

РЕСМИ

ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ҚАДАМДАРЫ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
�кінішке қарай, бұл сұраққа жай күндері емес, «қасіретті 
қаңтарда» жауап іздеуге тура келді. �йткені еліміздің 
тыныштығын кетіріп, берекетін алған кешегі жағдай күштік 
құрылымдардың, оның ішінде Ұлттық ұланның да кем-кетігі 
мен 	зекті мәселесін айқын к	рсетіп берді. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––
Т	л валютамыз және 
оның ішкі нарықта қым-
бат тауына қатысты екі 
мәселені бір тақырып 
етуі міздің еш құпиясы 
жоқ. Екеуі бір-біріне бай-
лан ған құралдар, тиі сін ше 
оларды б	ліп қара май, 
ортақ сараптау тиім ді рек. 
––––––––––––––––––

Теңгені тұрақтандыру 
һәм инфляцияны төмендету амалдары

«Қасіретті қаңтар» оқиғалары кезінде 
жəне төтенше жағдай енгізілгеннен 
кейін түрлі құқық бұзушылық жасағаны 
үшін 2 мыңға жуық адам ұсталды. 
Қылмыс жасаған адамдар заң бойынша 
жауапқа тартылады.

Бас прокуратураға басқа адам дар-
дың кінəсі қандай дəрежеде екенін 
анықтауды тапсырамын. Жауаптылықты 
ауырлататын мəн-жай болмаса, жазаны 
жеңілдету үшін шара қабылдаған жөн.

Қылмыстардың 
дәрежесі нақты 
анықталады

––––––––––––––––––––––––––
Президент Қасым-Жомарт 
Тоқаев 	зінің Тwitter-дегі 
парақшасында «қасіретті 
қаңтар» оқиғалары кезінде 

ұсталғандардың жауаптылығын 
ауырлататын мән-жай болмаса, 
жазасы жеңілдетілуі қажеттігін 
атап к	рсетті. 
––––––––––––––––––––––––––

9-бет

«Әдебиет 
танытқыш» – 
әлемдік 
құндылық


