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––––––––––––––––––––––––––
Биыл Абай Құнанбайұлының 
туғанына 175 жыл толады. Халқы-
мыздың ұлы перзентінің мерей-
тойын лайықты атап �ту үшін ар-
найы құрылған комиссия дайын -
дық жұмыстарын бастап кетті. 
Мемлекет к�лемінде және халық-
аралық деңгейде ауқымды іс-
шаралар ұйымдастыру жоспарла-
нып отыр. Бірақ мұның бәрі той 
тойлау үшін емес, ой-�рісімізді 
кеңейтіп, рухани тұрғыдан дамуы-
мыз үшін �ткізілмек.
––––––––––––––––––––––––––

Абай Құнанбайұлы ғұлама, 
ойшыл, ақын, ағартушы, ұлттың 
жаңа əдебиетінің негізін қалаушы, 
аудармашы, композитор ретінде ел 
тарихында өшпес із қалдырғаны 
сөзсіз. Оның өлеңдері мен қара 
сөздерінде ұлт болмысы, бітімі, 
тұрмысы, тіршілігі, дүниетанымы, 
мінезі, жаны, діні, ділі, тілі, рухы 
көрініс тауып, кейін Абай əлемі 
деген бірегей құбылыс ретінде 
баға ланды.

Өткен жылы Абайдың шығар-
ма ларынан үзінді оқу эстафета-
сы өтті. Лəйлім атты оқушы қыз 

ұсынған бұл елдік шараға мен де 
қатысып, қолдау көрсеттім. Мектеп 
оқушыларынан ел азаматтарына, 
тіпті əлемдік деңгейдегі танымал 
тұлғаларға дейін зор қызығушылық 

танытып, лезде іліп əкеткен бұл 
бас тама бірнеше айға ұласты. 

Соның арқасында бүкіл Қазақ-
стан Абай мұрасын тағы бір зер-
делеп шықты. Бұл – Абайға деген 

құрмет əрі ұрпақты тəрбиелеудің 
тиімді тəсілі. Абай жырларын оқу 
челленджі биыл, ақын мерейтойы 
тұсында жаңаша жанданады деп 
сенемін. 

Елбасы Нұрсұлтан Əбішұлы 
Назарбаев «Болашаққа бағдар: ру-
хани жаңғыру» атты мақаласында 
қоғамдық сананы қайта түлетудің 
маңыздылығы туралы айтты. 
Ұлттық сананы сақтау жəне оны 
заман талабына бейімдеу мемле-
кеттік маңызы бар мəселеге ай-
налды. Өйткені сананы жаңғырту 
арқылы ХХІ ғасырда еліміздің тың 
серпінмен дамуына жол ашамыз. 

Осы орайда Абай мұрасының 
тигізер пайдасы зор деп есептеймін. 
Ұлы ақынның шығармалары бү гін 
де өзектілігін жоғалтқан жоқ. Абай-
дың ой-тұжырымдары барша мызға 
қашанда рухани азық бола алады. 

Сондықтан ұлтымызды жаңғыр-
ту ісінде оның еңбектерін басшы-
лыққа алып, ұтымды пайдалану 
жайын тағы бір мəрте ой елегінен 
өткізген жөн. 

Мен бұл мақалада Абай сөзі нің 
бүгінгі заманымыз үшін көкей-
кестілігі, ақын шығарма лары нан 
халқымыз қандай тағылым алу ға 
тиіс екендігі жөнінде жұртшы лық-
пен ой бөліскім келеді. 

(Соңы 2-3-беттерде)

Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан 

Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ, 
Қазақстан Республикасының Президенті 

Отырыс барысында Елбасы Кең сесі қыз-
метінің 2019 жылғы қо рытындылары мен алдағы 
ке зеңге арналған жұмыс жоспары қаралды.

Кеңес барысында Елбасының қызметін 
қамтамасыз ету аясын дағы міндетердің орын-
далуы, соның ішінде Қазақстанның Тұң ғыш 
Президентінің қатысуымен өтетін шетелдік 
сапарлар мен мемлекет ішіндегі іс-шара-
ларға дайындық туралы ақпарат ұсы нылды.

Сондай-ақ Елбасының 2020 жылғы жұмыс 
кестесіне ерекше назар аударылды. 

Сонымен қатар кеңеске қаты су шылар халық-
аралық жəне өңір лік күн тəртібіндегі мəсе лелерді 
талқылады.

Кеңес қорытындысы бойынша Нұрсұлтан 
Назарбаев бірқатар нақты тапсырма берді, – деп 
хабарлады Тұңғыш Президент – Ел басының 
баспасөз қызметі.

Кеңсе басшылығымен кеңес өткізді
––––––––––––––––––––––––––––––––
Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Рес пуб-
ли  касының Тұңғыш Президенті – Елба сы 
Кеңсесінің басшылығымен кеңес �ткіз ді.
––––––––––––––––––––––––––––––––

Көңіл айтты
––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаев Тегеран қаласы әуежайының 
маңында «Украина халықаралық әуе 
жолы» компаниясы ұшағының апатқа 
ұшырауы салдарынан азаматтары қаза 
болған бірқатар мемлекет басшылары-
на к�ңіл айту жеделхаттарын жолдады, 
– деп хабарлады Президенттің баспас�з 
қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––

Биылғы 8 қаңтарда «Украина халықаралық 
əуе жолы» компаниясының əуе кемесі Тегеран 
қаласы əуежайының маңында апатқа ұшырады. 
Ұшақ бортында шамамен 180 жолаушы болған.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Парсы шығанағы 
аймағындағы ахуалға байланысты кеңес �ткізді, деп хабарлады 
Президенттің баспас�з қызметі. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев Президент 
Əкімшілігі басшылығының, 
Премьер-Министрдің орын ба-
сарының, Қауіпсіздік Кеңесі 
хатшысының, Ұлттық қауіпсіздік 
комитеті төрағасының, Сыртқы 
істер министрінің, Қорғаныс ми-
нистрінің, Ішкі істер министрінің 
жəне Қарулы Күштер Бас штабы 

бастығының қатысуымен кеңес 
өткізді.

Сыртқы істер министрі 
Мұхтар Тілеуберді мен басқа да 
мемлекеттік органдардың бас-
шылары Таяу Шығыстағы қазіргі 
ахуал туралы баяндады.

Қазақстан Президенті Пар-
сы шығанағы аймағындағы 
ахуал дың күрт шиеленісуіне 

алаңдаушылық білдіріп, атал-
ған іс-қимылдарға қатысу шы 
тараптардың барынша ұс там-
дылық танытуы қажеттігін айтып, 
қақтығыстарды дипломатиялық 
əдіс-тəсілдермен, ең алдымен, 
бұл іске БҰҰ-ны араластыра оты-
рып, сондай-ақ екіжақты байла-
ныстар мен келіссөздер арқылы 
реттеу мүмкін екенін атап өтті.

Кеңес қорытындысы бой-
ынша Мемлекет басшысы Қа-
зақ станның Таяу Шығыстағы 
ел ші ліктері мен ондағы қызмет-
керлердің қауіп сіздігін қамта-
масыз етуді, елі міздегі шетел-
дік дипломатиялық өкіл діктер 
мен компаниялар кеңсе лері нің 
қауіпсіздігін сақтау үшін шара-
лар қабылдауды, мемле кетіміз-
дің ұлттық мүдде сіне қатыс-
ты маңызды ақпарат тарды алу 
жəне талдау жұмыс тарын кү-
шейтуді тапсырды. Халықаралық 
ахуалдың шие ленісуі жағдайында 
Қазақстанның əлеуметтік-эко-
номикалық даму жəне қорғаныс 
əлеуетін күшейту мə се лелеріне 
ерекше көңіл бөлі неді.

Облыс əкімі Мемлекет бас-
шысына аймақтың 2019 жылғы 
əлеуметтік-экономикалық да-
му қорытындылары, сондай-ақ 
өңірдің əлеуетін одан əрі ны-
ғайту жөніндегі жоспары тура-
лы баяндады.

Даниал Ахметовтің айтуын-
ша, Шығыс Қазақстан облысын-
да инвестиция көлемі арт қан, 
өнеркəсіп жəне ауыл ша руашы-

лығы өндірісінің өсуі байқа-
лады.

Облыс əкімі Президентке 
атаулы əлеуметтік көмек берудің 
жаңа форматын іске асыру ба-
рысы жайында мəлімет берді. 
Қасым-Жомарт Тоқаев облыс-
та тұратын əрбір аз қамтылған 
отбасының жағдайына мұқият 
талдау жасап, оларға көмек 
көрсету жөнінде тиісті шаралар 

қабылдауды тапсырды. Көп ба-
лалы отбасыларға қатысты да 
осындай тапсырма берілді.

Сонымен қатар Даниал Ах-
ме тов Мемлекет басшысына 
осы жылдың екінші жар ты жыл-
дығында Бұқтырма су қой масы 
арқылы өтетін көпірдің құ ры-
лысы басталатынын хабарлады. 
Президент бұл нысанның əлеу-
меттік тұрғыдан аса маңыз ды 
екенін атап өтіп, көпір құры-
лысы аймақ халқының едəуір 
бөлігін жол тауқыметінен арыл-
татынын айтты.

Қасым-Жомарт Тоқаев Да-
ниал Ахметовке Абайдың 175 
жыл  дығын өткізуге, соның 
ішін де, Жидебайдағы мұражай 
мен қонақүй кешенінің құры-
лы сы на қатысты бірқатар нақты 
тап сырма берді.

Мемлекет басшысы əкімнің 
өңір ді əлеуметтік-экономикалық 
дамыту жөніндегі жұмысына оң 
баға беріп, Шығыс Қазақстан 
облысының ғылым-білім жəне 
медициналық əлеуетін арт ты-
ру ға бағытталған бастамаларын 
атап өтті.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Шығыс Қазақ-
стан облысының әкімі Даниал Ахметовті қабылдады, деп 
хабарлады Президенттің баспас�з қызметі. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Өңір әлеуетін дамыту 
жоспары туралы баяндады

Халықаралық
ахуал талқыланды
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АБАЙДЫ ТАНУ – АДАМНЫҢ ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУЫ. АДАМНЫҢ ӨЗІН-
ӨЗІ ТАНУЫ ЖӘНЕ ҮНЕМІ ДАМЫП ОТЫРУЫ, ҒЫЛЫМҒА, БІЛІМГЕ 
БАСЫМДЫҚ БЕРУІ – КЕМЕЛДІКТІҢ КӨРІНІСІ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ 
ҰЛТ ДЕГЕНІМІЗ ДЕ – ОСЫ.

АБАЙ-175

(Соңы. Басы 1-бетте)

Ұлттық 
болмыстың үлгісі 

Жаңғыру – өткеннен қол үзіп, тек 
жаңа құндылықтарға жол ашу деген 
сөз емес. 

Шын мəнінде, бұл – ұлттық мұра-
ларымызды бүгінгі оң үрдістермен 
үйлестіре дамытуды көздейтін құбы-
лыс. Бұл ретте, біз Абайды айналып өте 
алмаймыз. Себебі ұлы ойшыл осыдан 
бір ғасырдан астам уақыт бұрын ұлтты 
жаңғыруға, жаңаруға, жаңа өмірге 
бейім болуға шақырған. 

Елбасымыздың: «Заманалар ауы-
сып, дүние дидары өзгерсе де, хал қы-
мыздың Абайға көңілі айнымайды, 
қайта уақыт өткен сайын оның ұлы-
лығының тың қырларын ашып, жаңа 
сырларына қаныға түседі. 

Абай өзінің туған халқымен мəңгі-
бақи бірге жасайды, ғасырлар бойы 
Қазақ елін, қазағын биіктерге, асқар 
асу ларға шақыра береді», – деген 
өнегелі сөзі ақын мұрасының мəңгілік 
өсиет ретінде бағаланатынын айқын 
аңғартады.

Абайдың шығармаларына зер 
салсақ, оның үнемі елдің алға жылжу-
ына, өсіп-өркендеуіне шын ниетімен 
тілеулес болғанын, осы идеяны ба-
рынша дəріптегенін байқаймыз. Ал 
ілгерілеудің негізі білім мен ғылымда 
екенін анық білеміз. Абай қазақтың 
дамылсыз оқып-үйренгенін бар жан-
тəнімен қалады. «Ғылым таппай 
мақтанба» деп, білімді игермейінше, 
биіктердің бағына қоймайтынын 
айтты. Ол «Біз ғылымды сатып мал 
іздемек емес піз», – деп тұжырымдап, 
керісінше, ел дəулетті болуы үшін 
ғылымды игеру керектігіне назар 
аударды. Ұлы Абай дың «Пайда ойла-
ма, ар ойла, Талап қыл артық білуге» 
деген өнегелі өсиетін де осы тұрғыдан 
ұғынуымыз қажет.

Бұл тұжырымдар қазір де аса өзекті. 
Тіпті бұрынғыдан да зор маңызға ие 
болып отыр. Себебі ХХІ ғасырдағы 
ғылымның мақсаты биікке ұмтылу, 
алысқа құлаш сермеу екенін көріп 
отырмыз. 

Ал біздің міндетіміз – осы ілгері 
көшке ілесіп қана қоймай, алдыңғы 
қатардан орын алу. 

Ол үшін ең алдымен, білім беру са-
ласын заманға сай дамытуымыз керек. 
Сол мақсатта ауқымды жұмыстар атқа-
рыл ғанымен, отандық білім беру ісінде 
əлі де олқы тұстар бар. Оны жетіл діру 
жолдарын сайлау алдындағы бағдар-
ламамда жəне өткен жылғы тамыз кон-
ференциясында нақты атап көрсеттім. 

«Педагог мəртебесі туралы» заңның 
қабылдануы – осы бағыттағы игі бас-
тамалардың бірі. Бұл – сапалы білім 
беру ісін жетілдіруге арналған қадам. 
Жалпы кез келген қоғамда ұстаз дың 
орны бөлек. Мұғалімдер білімді əрі 
саналы ұрпақ тəрбиелеу ісінде аса 
маңызды рөл атқарады. Ұстазға құр мет 
көрсетіп, қадірлеу – бəріміздің мін де-
тіміз. Сондықтан мемлекет мұғалім 
мамандығының мəртебесін көтеріп, 
алаңсыз жұмыс істеуіне жағдай жаса-
уы керек. 

Абай айрықша дəріптеген игілікті 
істің бірі – тіл үйрену. Ақын жиырма 
бесінші қара сөзінде өзге тілдің адамға 
не беретініне тоқталып: «Əрбіреудің 

Абай және 

тілін, өнерін білген кісі оныменен 
бірдейлік дағуасына кіреді, аса арсыз-
дана жалынбайды», – дейді. 

Демек, өзімізден озық тұрған жұрт-
пен деңгейлес болу үшін де оның тілін 
меңгерудің маңызы зор.

Ал қазіргідей жаңа тарихи жағ-
дайда бəріміз ана тіліміздің дамуы 
мен дəріптелуіне назар аударып, 
оның мəртебесін арттыруымыз керек. 
Сонымен қатар ағылшын тілін үйре-
нуге де басымдық беру қажет. Жаста-
рымыз неғұрлым көп тілді меңгерсе, 
соғұрлым мүмкіндігі кеңейеді. Бірақ 
олардың ана тілін білуіне баса мəн 
берген жөн. Өскелең ұрпақ, Абай 
айтқандай, ғылымды толық игерсе, 
өз тілін құрметтесе əрі шын мəнінде 
полиглот болса, ұлтымызға тек игілік 
əкелері сөзсіз. 

Қазір əлем күн сайын емес, сағат 
сайын өзгеруде. Барлық салада жаңа 
міндеттер мен тың талаптар қойылуда. 

Ғылымдағы жаңалықтар адамды алға 
жетелейді. Ақыл-оймен ғана озатын 
кезең келді. Заман көшіне ілесіп, ілгері 
жылжу үшін біз сананың ашықтығын 
қамтамасыз етуіміз керек. Бұл қадам 
өркениеттің озық тұстарын ұлттық 
мүддемен үйлестіре білуді талап етеді. 
Мұндай кезде өзіміздің таптаурын, 
жадағай əдеттерімізден бас тартуы-
мыз қажет. 

Абайдың кейбір қарекеттерге 
көңілі толмай, «Терең ой, терең ғылым 
іздемейді, Өтірік пен өсекті жүндей са-
бап» деп үнемі сыни көзбен қарауының 
себебі осында. 

Ақын ел-жұртын түрлі өнерді иге-
руге үгіттеді. Соның бəрі уақыттың 
талабы екенін ол анық аңғарып, 
ұлтына ертерек үн қатты. Тіпті қазір 
айтып жүрген интеллектуалды ұлт 

қалыптастыру идеясы Абайдан бастау 
алды деуге болады. Ұлы ойшыл əр 
сөзімен ұлттың өресін өсіруді көздеді. 

Сондықтан Абайды терең тануға 
баса мəн бергеніміз жөн. Абайды тану 
– адамның өзін-өзі тануы. Адамның 
өзін-өзі тануы жəне үнемі дамып оты-
руы, ғылымға, білімге басымдық беруі 
– кемелдіктің көрінісі. Интеллектуалды 
ұлт дегеніміз де – осы. Осыған орай, 
Абай сөзі ұрпақтың бағыт алатын 
темірқазығына айналуы қажет. 

Абай қазақтың əр баласын ұлт-
жанды азамат етіп тəрбиелеуге ша-
қыр ды. Оның мұрасы – парасатты пат-
риотизмнің мектебі, елдікті қадірлеудің 
негізі. Сондықтан азаматтарымыздың 
көзі ашық болсын десек, Абайды оқу-
дан, ақын өлеңін жаттаудан жалық-
паған жөн. 

Біз елді, ұлтты Абайша сүюді үйре-
нуіміз керек. Ұлы ақын ұлтының 
кемшілігін қатты сынаса да, тек бір 
ғана ойды – қазағын, халқын төрге 
жетелеуді мақсат тұтты.

Абайдың мол мұрасы қазақ ұлтының 
жаңа сапасын қалыптастыруға қызмет 
етеді. Оның шығармаларындағы ой-
тұжырымдар əрбір жастың бойын-
да халқына, елі мен жеріне деген 
патриоттық сезімді орнықтырады. 
Сондықтан хакім Абай еңбектерінің 
нəрін өскелең ұрпақтың санасына 
сіңіру жəне өмірлік азығына айналды-
ру – ұлтты жаңғыртуға жол ашатын 
маңызды қадамның бірі. 

Мемлекет 
ісінің мүдделесі

Біз егемен ел ретінде өсіп-өркен-
деуі міз үшін мемлекеттілігімізді нығай-
туымыз керек. 

Заң үстемдігін жəне қоғамдық 
тəртіпті сақтау баршаға ортақ міндет 
екенін ұғынған жөн. Халықтың билікке 
деген құрметі болмаса – елдігімізге 
сын. Сондықтан азаматтарға, əсіресе, 
жастарға мемлекетті сыйлаудың мəн-
ма ңы зын түсіндіру қажет. Осы рет-
те тағы да Абайдың мұрасына зейін 
қойған абзал.

Ұлы ақын өзінің шығармаларында 
елдік мұратты асқақтатып, ұлт бірлігін 
биіктетті. 

Ол əділетті қоғам құру идеясын кө-
тер ген. Демек, Абайдың көз қарастары 

ХХІ ғасырдағы Қазақстан қоғамы 
жəне оның береке-бірлігі үшін аса 
құнды. Хакім Абайдың ұстанымдары 
өркениетті мемлекет қағидаларымен 
үндеседі. Заң үстемдігі, биліктің 
ашықтығы мен халық алдында есеп 
беруі жоғары деңгейде болып, мем-
лекет ісіне азаматтық қоғам өкілдері 
белсене араласқан жағдайда ғана 
əділеттілік берік орнығады. 

Менің «Халық үніне құлақ аса-
тын мемлекет» атты тұжырымдамам 
дəл осы əділетті қоғам идеясын да-
мыту мақсатымен ұсынылды. Билік 
пен қоғам арасындағы сындарлы 
диалог мемлекетке деген сенімді 
нығайта түседі. Үкімет мүшелері, 
соның ішінде министрлер мен əкімдер 
мемлекеттік жəне қоғамдық маңызы 
бар мəселелерге қатысты шешім 

қабыл даған кезде азаматтардың ұсы-
ныс  тары мен тілектерін ескеруі керек. 
Мұны Абай меңзеген əділетті қоғам 
қа  лып  тас тырудың бірден-бір шарты 
деп білемін.

Ұлы ақын «Келелі кеңес жоғалды, 
Ел сыбырды қолға алды» дегенді бекер 
айтқан жоқ. Елге билік жүргізетіндерге 
жұрттың көңілі толмайтынын да 
аңғартады. 

«Сыбырдан басқа сыры жоқ, 
Шаруаға қыры жоқ» замандастары-
мыз көбеймес үшін билік халыққа 
əрдайым құлақ түріп отырғаны жөн. 
Мемлекет пен қоғам өкілдері түйткілді 
мəселелерді бірге талқылап, шешімін 
табу мақсатында Ұлттық қоғамдық 
сенім кеңесін құрдық. Кеңес фор-
мальды сипат алып кетпеуі үшін 
оның мүшелерімен арнайы кездесіп, 
жұмысын жіті қадағалап отырмын.

Абай шығармаларында мерито-
кратия мəселесіне де айрықша мəн 
берілген. Ол адамды мəртебесіне қа рай 
емес, талабы мен еңбегіне қарап баға-
лаған. Ұлы ақын қазақ жастарына жөн-
жоба көрсетіп, бағыт-бағдар берген. 

Қазір Қазақстанда саяси жаңғыру 
үдерісі жүріп жатыр. Елбасының 
қолдауымен билікке басшылардың 
жаңа буыны келе бастады. Соған 
қарамастан, елімізде түбегейлі саяси 
өзгеріс керек деген ойлар да жиі айты-
лып жатады. Бірақ бұл мəселе бойын-
ша ұлттық мəмілеге келудің, мемлекет 
мүмкіндіктерін шынайы баға лаудың 
жəне жүктелген міндетке жауап кер-
шілікпен қараудың маңызы зор. 

Өзгеріс деп байбалам салатындар 
еліміздің болашағын байыптамайды, 
жай ғана популистік идеяларға табан 
тірейді. 

Популизм теріс тенденция ретінде 
дүниежүзілік сипат алды. Əлемнің 
түкпір-түкпірінде нақты стратегиясы 
жоқ, тек жалаң ұрандар арқылы билікке 
жеткісі келетін топтардың дауысы жиі 
естілуде. Осындай даңғазаға құмар 
адамдар туралы Абай: «Қу тілменен 
құтыртып, Кетер бір күн отыртып», – 
дейді. Расында, бұл – кез келген елдің 
дамуын кенже қалдыратын, ұлттың 
бірегейлігін əлсірететін қауіпті үрдіс.

Бізге, Абай айтқандай, артық мақ-
танға салыну, өзгені қор, өзімізді зор 
санау, дау қуу əсте жараспайды. Əр 

қадамымызды анық басып, əлемде жəне 
елімізде болып жатқан оқиғаларды 
байыппен сараптай білуіміз қажет. 
Тұрақтылық пен дамуымыздың кепілі 
болған татулық пен бірлікті бəрінен 
жоғары қойған абзал. Мемлекет 
мүддесін көздесек, əуелі сабақтастық 
сақталып, төгілген тер мен атқарған 
еңбектің далаға кетпеуін ойлайық.

Осындай саясат жүргізген кезде ғана 
барлық стратегиялық мақсаттарымызға 
қол жеткізіп, Қазақстанды озық дамы-
ған мемлекеттердің қатарына қоса 
аламыз. 

Жаңа қоғамның 
жанашыры

Жаңа Қазақстанның өзегін жаңа 
қоғам құрайтыны анық. Бұл ретте, ең 
алдымен, ұлтымыздың қадір-қасиетін 
арттырып, халқымыздың бəсекеге 
қабілет тілігін жетілдіруге баса мəн 
беруіміз керек. Сондай-ақ қоғамның 
дамуына кедергі келтіретін, береке-
бірлігі мізге іріткі салатын жағымсыз 
қасиеттерден арылу қажет.

Бүгінде дүние жүзінің бірқатар 
интел лектуалдары классикалық капита-
лизм дағдарысқа тап болғанын ескертіп, 
оның болашағына күмəнмен қарайды. 

Себебі əлемде бай мен кедейдің, 
білім ді мен білімсіздің, қала мен ауыл -
дың арасы алшақтап кетті. Бұл үде ріс-
тің қарқыны барған сайын күшейіп 
келеді. Бизнес тек пайда көз десе, бі-
лім ділер бөлек орта қалып тастырды, 
əр қайсысы өздері үшін ғана жауап-
кершілік арқалайтын болды. 

Қалалар тез өсіп-өркендеп, шағын 
елді мекендердің дамуы тұралады. 

Ғалымдар мұның барлығы əлеумет-
тік жауапкершіліктің əлсірегенінен деп 
есептейді.

Əлеуметтік жауапкершілік қайт-
кенде орнына келеді? Əрине, бұл – оңай 
шаруа емес. Осы күрделі мəселенің 
шешімін Абайдың «Толық адам» фор-
муласынан іздеген жөн. «Толық адам» 
деген сөз ағылшын тіліндегі «A man 
of integrity» түсінігіне сай келеді. Бұл 
– тек өте ілкімді, өзіне сенімді, ізгілік 
пен жақсылыққа ұмтылатын адамдарға 
ғана тəн сипаттама. Қазір тарап жатқан 
осы ұғымды Абай сонау он тоғызыншы 
ғасырдың өзінде-ақ түсіндіріп айтты. 

Адам өмірі тұтасымен түрлі қарым-
қатынастардан құралады. Онсыз адам 
қоғамнан бөлініп қалмақ. Ал қа рым-
қатынас міндетті түрде өзара жауап-
кершілікті туғызады. Бұл жауапкер-
шілік қара басының қамын биік қоятын 
өзімшілдік араласқан кезде бұзылады. 
Сондықтан Абай: «Ақыл, қайрат, 
жүректі бірдей ұста, Сонда толық бо-
ласың елден бөлек», деп адамға нұрлы 
ақыл мен ыстық қайраттан бөлек, жылы 
жүрек керек екенін айтады. 

Осы үш ұғымды ол үнемі бірлікте 
қарастырады, бірақ алдыңғы екеуі 
жүрекке бағынуы керек деп есептейді. 
Бұл – қазақ халқының өмірлік фило-
софиясы. 

Осындай таным-түсінікпен өмір 
сүрген халқымыз өзі қиын жағдайда 
отырып, өзге ұлттарды бауырына 
басқан. Өзі асқа жарымай қиналса 
да, бір тілім нанын бөлісіп жеуді па-
рыз санаған. Үнемі үлкенге құрмет, 
кішіге ізет көрсетіп, сүрінгенге сүйеу, 
жығылғанға демеу бола білген. Осы 
құндылықтарды дəріптеп, бүгінге 
жеткізу арқылы халқымыз өзінің ұлт 
ретінде сақталуы үшін барын салған.

Біз Абайдың «толық адам» тұжыры-
мын қайта зерделеуіміз керек. Бұл 
бағытта ғалымдарымыз тың зерттеу-
лерді қолға алуы қажет. «Толық адам» 
концепциясы, шындап келген де, өмірі-
міздің кез келген саласының, мемле-
кетті басқару мен білім жүйе сінің, 
биз нес пен отбасы институттары ның 
негіз гі тұғырына айналуы керек деп 
есеп теймін.

Абай шығармашылығына арқау 
болған тақырыптың бірі – масыл-
дықпен күрес. Ақын үнемі уайымсыз 
салғырттыққа, ойын-күлкіге салын бай, 
сергек болуға үндейді. Оны ұдайы ең-
бек арқылы шыңдап отыруды құп көре-
ді. Сонымен қатар орынды əре кет  тің 
уайым-қайғыны жеңетінін дəлел  деп, 
масылдықпен күрестің психо ло  гия-
лық қырларына терең бойлайды. Қазір 
біз көп айтып жүрген эмоцио нал ды 
интеллектіге де сол тұста назар ау дар-
ды. Мақтан мен масылдық психо ло  гия-
дан арылып, қайраттанып еңбек етуді, 
талаптанып білім іздеуді насихат таған. 

Абай өлеңдеріндегі «Еңбек етсең 
ерінбей, Тояды қарның тіленбей», 
«Тамағы тоқтық, Жұмысы жоқтық, 
Аздырар адам баласын», «Өзіңе сен, 
өзіңді алып шығар, Еңбегің мен ақылың 
екі жақтап» – деген қазыналы ойлар 
бəрімізге жақсы таныс. Əр адам осы 
түйінді тұжырымдарды санасына берік 
тоқып, өзінің тынымсыз, адал ең бегі-
мен айналасына үлгі болуы керек. 

Халқымыз еңбектің қадірін біледі. 
Біз ата-аналарымыздың тылдағы ауыр 
еңбегі жеңіске жетелеген орасан күшке 
айналғанын ұмытқан жоқпыз. Қазір де 
қарапайым еңбек адамдарының үлгілі 
істері жетерлік. Жақында солардың 
біразы мемлекеттік наградалармен ма-
рапатталды. 

Ең бастысы, бүгінгідей бейбіт кезең-
де əр азамат өзінің еселі еңбегі еліміз-
дің экономикасын ілгерілетуге тікелей 
ықпал ететінін түсінуі қажет. 

Абайды өз заманындағы іскерлік-
тің ұйытқысы, еңбекқорлықтың мо-
ти ваторы деуге болады. Ұлы ой-
шыл шығармаларында кəсіптен нə сіп 
тапқандарды, шаруақорлыққа үйре-
ну дағдыларын үлгі етеді. Ол тұрмыс 
сапасын жақсарту үшін еңбек ету дің 
жаңа тəсілдерін меңгеруге шақы рады. 
Сонымен қатар ақын баста машыл-
дықты, кəсіптегі адалдықты жоғары 
қояды. Мысалы, өзінің оныншы қа ра 
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МЕН ӘДЕБИЕТІН, РУХАНИ ӨРЕСІН ӘЛЕМДІК ДЕҢГЕЙДЕГІ 
БІРТУАР ПЕРЗЕНТТЕРІНІҢ ДӘРЕЖЕСІМЕН, ТАНЫМАЛДЫҒЫМЕН 
БА ҒАЛАЙ ТЫНЫН ҰМЫТПАЙЫҚ. СОНДЫҚТАН АБАЙДЫ ЖАҢА 
ҚАЗАҚСТАННЫҢ БРЕНДІ РЕТІНДЕ ӘЛЕМ ЖҰРТШЫЛЫҒЫНА 
КЕҢІНЕН ТАНЫС ТЫРУ ҚАЖЕТ.
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сөзінде «Ерінбей еңбек қылса, түңіл-
мей іздесе, орнын тауып істесе, кім бай 
болмайды?», деп тұжырым жасайды. 

Абайдың ойынша, табыс табу үшін 
қолөнер үйрену керек. Себебі «мал 
жұтайды, өнер жұтамайды» (отыз 
үшінші қара сөз). Ұлы ақынның бұл 
ойлары бүгінгі Қазақстан қоғамы үшін 
де өзекті деп санаймын. Сондықтан біз 
бүгінгі таңда шикізатқа тəуелділік пси-
хологиясынан арылуды, шағын жəне 
орта бизнесті барынша өркендетуді 
негізгі басымдықтың бірі ретінде 
белгілеп отырмыз. 

Әлемдік мәдениеттің 
тұлғасы 

Қазіргі өркениетті мемлекеттердің 
барлығы дерлік шоқтығы биік та-
рихи тұлғаларымен мақтана алады. 
Олардың қатарында саясаткерлер, 
мемлекет жəне қоғам қайраткерлері, 
қолбасшылар, ақын-жазушылар, өнер 
жəне мəдениет майталмандары бар. 
Қазақ жұрты да біртуар перзенттерден 
кенде емес. Солардың ішінде Абайдың 
орны ерекше. Бірақ біз ұлы ойшы-
лымызды жаһан жұртына лайықты 
деңгейде таныта алмай келеміз. 

Мен көп жылғы дипломатиялық 
қызме тімде басқа елдердің саясаткер-
лерімен, түрлі сала мамандарымен жиі 
кездестім. Шетелдіктермен адамзатқа 
ортақ көптеген түйткілді мəселе ту-
ралы пікір алмасып, ой бөлістім. 
Жалпы, олар Қазақстанның саяси жəне 
экономикалық жетістіктері жөнінде 
жақсы біледі. Ал рухани жəне мəдени 
құндылықтарымызбен жете таныс 
емес. Осы орайда «Неге қазақтың 
бітім-болмысын, мəдениетін Абай 
арқылы танытпаймыз?», деген сұрақ 
туындайды. 

Ғұлама Абай – қазақ топырағынан 
шыққан əлемдік деңгейдегі кемеңгер. 
Ол күллі адамзат баласына ақыл-ойдың 
жемісін сыйлады. 

Абайдың ақындық қуатының терең 
тамырына үңілген зерттеушілеріміз 
оның қазақ фольклорынан, Шығыс 
пен Батыстың сөз өнерінен, орыс əде-
биетінен, тарихи еңбектерден сарқыл-
мас нəр алғанын айтады.

Абайдың асқан ойшылдығы оның 
діни талғам-танымынан да айқын 
көрінеді. «Алланың өзі де рас, сөзі де 
рас, Рас сөз ешуақытта жалған болмас», 
дейді. Бұл ой-тұжырымға Шығыс пен 
Батыс философтарының еңбектерін 
терең біліп, зерттеп, зерделеп барып 
жеткені анық. Ал отыз сегізінші қара 
сөзінде Аллаға деген көзқарасын толық 
білдіреді. 

Абайдың рухани өресіне баға берген 
дінтанушы философ ғалымдар оның 
«кəміл мұсылман» ұғымына ерекше 
назар аударады. «Кəміл мұсылман» 
ұғымы тек қазаққа ғана емес, бүкіл мұ-
сылман əлеміне қатысты айтылса керек. 
Міне, біздің ойшыл Абай, хакім Абай 
– əлемдік деңгейде осы діни көзқарасы 
арқылы да биіктей беретін тұлға.

Елордада барлық діннің басын 
қосып, дəстүрлі жиын өткізіп келе 
жатқанымызды білесіздер. Мұндай 
іс-шаралардың мақсаты мен ұлы 
Абай ұстанымының арасында өзара 
үйлесімділік бар. 

Ақынның барша адамзат баласының 
жан дүниесінің тазалығын сақтауға де-
ген ниеті бəрімізге ой салады.

М.Əуезовтің «Абай жолы» рома-
ны арқылы Абай бейнесі көркем об-
раз ретінде əлем əдебиетінде жоғары 
бағаланғаны белгілі. Бірақ бұл – 
Абайды танудың бір қыры ғана. Нағыз 
Абайды, ақын Абайды тану үшін оның 
өлеңдері мен қара сөздерінде айтылған 
ой-тұжырымдардың мəн-маңызы ашы-
луы керек. Ол əлемнің кең таралған 
негізгі тілдеріне барлық бояуын сақтай 
отырып аударылуы тиіс. Бұған біз 
толық қол жеткізе алдық деп айту қиын. 
Нағыз ұлт ақындарын өзге тілдерге 
аудару – оңай шаруа емес. Аудармашы 
да сол ойшылдың деңгейіндегі та-
лант болуы керек. Біздің абайтанушы 
ғалымдарымыз, тіл мамандары мен жа-
нашыр азаматтар осы мəселеге ерекше 
мəн бергені жөн.

Елбасы Нұрсұлтан Əбішұлы 
Назарбаев: «Абай – қазақ халқының 
рухани қазынасына өлшеусіз үлес 
қосқан ғұлама ғана емес, сонымен қатар 
ол қазақ халқының ел болуы жолында 
ұлан-ғайыр еңбек еткен данагер. 

Абай – əлемдік деңгейдегі ойшыл-
дардың қатарындағы ғажайып тұлға», 
деген болатын. Шынында да, дана ақын 
шығармалары тек қазақтың ғана емес, 
бүкіл адамзат баласының рухани өмірін 
жан-жақты байыта алады. Өйткені 
Абай туындыларының мазмұны жалпы-
адамзаттық құндылықтарға толы. Оның 

ХХІ ғасырдағы Қазақстан 
қара сөздері – əлем халық  тарының 
ортақ қазынасы. Бұл – клас си калық 
үлгідегі өнегелі ойлар шоғыры. Нақыл 
сөз, ғибратты сөз, ғақлия сөздер деп 
əрқилы аталғанымен, бұл – ерекше 
жанр.

Абай өзінің қара сөздерінде адамзат 
баласына ортақ мұраларды дəріптей 
отырып, рухани биікке құлаш сер-
меп, алысқа қанат қаққанын көрсетеді. 
Оның қара сөздерінің арқауы – кісілік, 
мəдениет, ізгілік. Хакім Абайдың қара 
сөздеріне балама еңбек іздесек, француз 
ойшылы Монтеньнің жазбалары ойға 
оралады. Десек те, Монтень өз болмы-
сы мен адам тұлғасы жөнінде көбірек 
ой толғаса, Абай қара сөздерінің бас-
ты миссиясы – ойлану, өзгеге ой салу, 
мақсатты ұстанымға айналдыру. Демек, 
ұлы ойшылдың қара сөздері – аса 
құнды еңбек.

Əлемдік мəдениетте Абайды қанша-
лықты жоғары дəрежеде таныта алсақ, 
ұлтымыздың да мерейін соншалықты 
асқақтата түсеміз. Бүгінгі жаһандану 
дəуірінде, ақпараттық технологиялар 
заманында Абай сөзі баршаға ой са-
луы тиіс. 

Дүние жүзінде ғылым мен білімнің 
түрлі салаларын дамытуға зор үлес 
қосып, бүкіл адамзатқа ортақ ойшыл 
ретінде танылған тұлғалар баршылық. 
Мысалы, Қытай дегенде Лао-цзы мен 
Конфуций, Ресей дегенде Достоевский 
мен Толстой, Франция дегенде Вольтер 
мен Руссо бірден ойға келеді. Сол 
сияқты шетелдіктердің бəрі бірдей 
Қазақстан дегенде бірден Абайдың 
есімін атайтындай дəрежеге жетуіміз 
керек. Өзге жұрт «Қазақ халқы – 
Абайдың халқы» деп бізге ілтипат 
білдіріп отырса, зор мəртебе болары 
анық. 

Абайды қалай дəріптесек те жа-
расады. Оның ғибратты ғұмыры мен 
шынайы шығармашылығы – қазақ 
халқына ғана емес, жаһан жұртына 
да үлгі-өнеге. Абайдың адам мен 
қоғам, білім мен ғылым, дін мен 
дəстүр, табиғат пен қоршаған орта, 
мемлекет пен билік, тіл мен қарым-
қатынас туралы айтқан ой-тұжы-
рымдары ғасырлар өтсе де маңызын 
жоғалтпайды. Өйткені ақынның 
мұрасы – бүкіл адамзат баласының 
рухани азығы.

Қазақ елі барда Абай есімі асқақтай 
береді. Оның асыл сөздерін рухани 
байлығымыз ретінде жоғары ұстасақ, 
туған еліміздің əлем алдындағы абы-
ройы арта берері сөзсіз.

Ең алдымен Абайды ұлтымыздың 
мəдени капиталы ретінде насихат-
тауымыз керек. Өркениетті елдер 
қазақтың болмыс-бітімін, мəдениеті 
мен əдебиетін, рухани өресін əлемдік 
деңгейдегі біртуар перзенттерінің 
дəрежесімен, танымалдығымен ба-
ғалай тынын ұмытпайық. Сондықтан 
Абайды жаңа Қазақстанның бренді 
ретінде əлем жұртшылығына кеңінен 
таныс тыру қажет. Бұл – бүгінгі ұрпақ-
тың қастерлі борышы.

Торқалы тойдың 
тағылымы

Біз ұлттық сананы жаңғыртамыз 
жəне бəсекеге қабілетті ұлт қалып-
тастырамыз десек, Абайдың шығар-
маларын мұқият оқуымыз керек. 
Оның қоғамдағы түрлі үдерістерге 
қатысты көзқарасы бүгінгі Қазақстан 
үшін аса пайдалы. Өз заманының ғана 
емес, қазіргі қоғамның да бейнесін 
танытқан Абай – елдік мұраттың ай-
нымас темірқазығы.

Əр қазақтың төрінде домбыра 
тұрсын деген ұғым қалыптасқанын 
бəріміз жақсы білеміз. Сол сияқты 
əр шаңырақта Абайдың кітабы мен 
Мұхтар Əуезовтің «Абай жолы» ро-
маны тұруы керек деп санаймын.

Келер ұрпақ Абайдың сара жо-
лын жалғауы тиіс. Бұл – ұлы ақын 
арманының орындалуы. Сондықтан 
біз Абайдың ойынан да, тойынан да 
тағылым алуға тиіспіз.

Биыл Абайдың 175 жылдығына 
орай халықаралық, республикалық 
жəне аймақтық деңгейде 500-ден астам 
іс-шара ұйымдастырылады. Тамыз 
айында Семей қаласында ЮНЕСКО-
мен бірлесіп өткізілетін «Абай 
мұрасы жəне əлемдік руханият» атты 
халықаралық ғылыми-практикалық 
конференция ең басты шараға айна-
лады. Сондай-ақ қазан айында Нұр-
Сұлтан қаласында «Абай жəне рухани 
жаңғыру мəселелері» деген тақырыпта 
халықаралық конференция өтеді. Бұл 

жиындарда Абайдың тұлғасы мен 
мұрасы жан-жақты зерделеніп, оның 
шығармашылығын ХХІ ғасырдағы жаңа 
Қазақстанның игілігіне пайдалануға 
жол ашылады. 

Маңызды жобаның бірі – ұлы 
ақынның шығармаларын он тілге 
аударып, басып шығару. Атап айтқанда, 
Абай еңбектері ағылшын, араб, жапон, 
испан, итальян, қытай, неміс, орыс, 
түрік, француз тілдеріне тəржі ма-
ланады. Ақынның өмірі, мұрасы, қазақ 
мəдениетін дамытудағы рөлі туралы 
бірнеше деректі фильм жəне «Абай» 
телесериалы түсіріледі. 

Ақын тойынан өнер саласы да тыс 
қалмайды. Республикалық жəне ха лық-
аралық деңгейде театр жəне музыка 

фестивальдары өтеді. Биылғы бəй гелер 
Абай шығармашылығына ар на лады. 
Əдебиет жəне өнер саласын дағы үздік 
шығармаларға берілетін мем ле кет-
тік сыйлық енді Абай атын дағы мем-
лекеттік сыйлық деп аталатын болады.

Абайдың тұлғасы мен мұра сын 
ұлық тау шетелдерде де жалға сады. 
Ресей дегі, Франциядағы, Ұлыбри  та-
ния да ғы жəне басқа да мемлекеттердегі 
Қазақ  станның елшіліктері жанынан 
«Абай орталықтарын» құру жос пар-
ла нып отыр. Бұл мəдени іс-шараларды 
ысы рап  шылдыққа жол бермей ұйым-
дас тыру қажет. 

Шығыс Қазақстан облысының Ақ-
шоқы елді мекеніндегі Құнанбай Өскен -
байұлы əулетінің қорымы абаттанды-
рылады. 

Сонымен қатар Абай тұл ғасын 
жоға ры дəрежеде дəріптеу үшін Үкімет 
мына дай шараларды қолға алуы керек 
деп есептеймін:

Семей өңірі – қазақ тарихындағы 
киелі өлкенің бірі. Сондықтан елдің 
рухани дамуында ерекше орны бар 
Семей қа ласын тарихи орталық ретінде 

белгі леген жөн. Ұлы Абай мен Шəкəрім-
нің, Мұхтар Əуезовтің кіндік қаны там-
ған өңір айрықша құрметке лайық. Осы-
ған орай шаһарды əлеуметтік-эко но ми-
калық тұрғыдан кешенді түрде дамы-
тып, ондағы тарихи-мəдени нысандар-
ды жаңа талапқа сай жаңғыртамыз. Үкі-
метке бұл мəселеге байланысты тиісті 
шаралар қабылдауды тапсырамын. 

Мерейтой жылы аясында Абайдың 
қастерлі мекені – əйгілі Жидебайды 
абат тандырып, ұлы ақынның рухына 
тағ зым етуге келетін жұртшылыққа 
қолай лы жағдай жасау қажет. 

Сонымен қатар Абайдың «Жиде-
бай-Бөрілі» мемлекеттік тарихи-мə-
дени жəне əдеби-мемориалдық қорық-
музейіне ерекше көңіл бөліп, ғылыми-
танымдық жұмыстармен айналысатын 
орталыққа айналдыру керек. 

Жидебайда музейге арнайы лайық-
талған «Абай мұрасы» атты жаңа ғи-
марат салу қажет. 

1918 жылы Семей қаласында Мұхтар 
Əуезов пен Жүсіпбек Аймауытов негі-
зін қалаған, 1992 жылдан бері қайта 
шыға бастаған «Абай» журналына мем-
лекет тарапынан қолдау көрсету керек. 

Осы жəне басқа да ауқымды шара-
лар ұлы Абайдың рухына тағзым етіп, 
оның мол мұрасын дəріптеу үшін өткі-
зілмек. Ендеше, бүкіл Қазақстан хал-
қын осы игі бастамаға белсене атса-
лысуға шақырамын. 

* * *
Біз Абайдың 175 жылдық мерейто-

йына қоғамдық сананы жаңғыртатын, 
бір ел, тұтас ұлт болып дамуымызға 
сер пін беретін іс-шара ретінде зор мəн 
беріп отырмыз. 

Бұл тойдың тұсындағы басты мақ са-
тымыз бүкіл халықтың ұлт ұстазы ал-
дындағы өзіндік бір есеп беруі іспеттес 
болуы тиіс деп білемін. Абай сыны – 
ауыр сын, сындарлы сын.

Елбасы бастап, ел қостап, биік белес-
терді бағындырдық. Озық елулікке 
кіреміз деп мақсат қойдық, ол мақсатқа 
мерзімінен бұрын жеттік. 

Озық отыздыққа қосылуды меже-
ледік. Ол межеге де жетеміз. Сол меже-
ге жетуге де бізге Абай мұрасы көмек 
бере алады. Ендігі мəселе – біз Абай-
дың көмегін түсіне алдық па, зерделей 
аламыз ба?

Ұлылықтың тойы ұлт алдындағы 
ұлы міндеттің үдесінен шығудың жо-
лын іздеуге ұмтылдыруы тиіс. Əр аза-
мат осы тойдың алдында еліміз, елдігі-
міз жөнінде терең ойланса дейміз. Абай 
бізге нені аманаттады? Абай бізден 
не ні талап етті? Абай бізден нені күтіп 
еді? Абай елдің қай ісіне сүйініп еді? 
Сол сүйін ген ісінен үйрене алдық па? 
Абай қазақ тың қай ісіне күйініп еді? 
Сол күйін ген ісінен жирене алдық 
па? Басқа сын былай қойғанда, ақын 
айтқан бес асыл істі жүзеге асырып, бес 
дұшпан ды бойдан қашырып жатырмыз 
ба деген ой дың төңірегінде толғансақ та 
талай жай ға қаныға аламыз. 

Абай мұрасы – біздің ұлт болып 
бірлесуімізге, ел болып дамуымызға 
жол ашатын қастерлі құндылық. 

Жалпы, өмірдің қай саласында да 
Абайдың ақылын алсақ, айтқанын 
істесек, ел ретінде еңселенеміз, мемле-
кет ретінде мұратқа жетеміз. 

Абай арманы – халық арманы. 
Халық арманы мен аманатын орын-
дау жолында аянбағанымыз абзал. 
Абайдың өсиет-өнегесі ХХІ ғасырдағы 
жаңа Қазақстанды осындай биіктерге 
жетелейді.
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Майгүл СҰЛТАН,
«Egemen Qazaqstan»

Еңбекақы мен 
зейнетақы өсті

Ең алдымен вице-премьер жаңа жыл-
дан бастап 500 мың педагогтың еңбек-
ақысы 25 пайызға, 215 мың дəрігер 
мен мед бикенің жалақысы тиісінше 30 
жəне 20 па йызға, 25 мың əлеуметтік 
қызметкер мен 34 мың мəдениет, өнер жəне 
мұрағат қыз меткерлерінің еңбекақысы 
30 пайызға арт қанын атап өтті. Сондай-
ақ 2,2 млн зейнеткердің əлеуметтік 
төлемдері 7 пайызға, 4 млн-нан астам 
əр түрлі мемлекеттік жəрдемақы алатын-
дар 5 пайызға, Мемлекеттік əлеуметтік 
сақтандыру қоры нан 132 мың əлеуметтік 
жəрдем ақы алатындар 30 пайызға көбейген. 
Жалақы мен əлеуметтік төлемдердің өсуі 
жалпы 7,2 млн қазақстандықты қамтып, 
мемлекеттік бюджеттен əлеуметтік салаға 
арналған шығыстар үлесі 47 пайыздан 50 
пайызға дейін жеткен.

Сондай-ақ зейнетақы жинағын пай-
далану бойынша ұсыныстар əзірленгенін 
жеткізген Бердібек Сапарбаев: «Прези-
денттің тапсырмасы бойынша Үкіметтің 
жанынан арнайы жұмыс тобы құрылды. 
Оған танымал ғалымдар мен сарапшылар 
енді. Біз халықаралық тəжірибені зер делеп 
шықтық. Сөйтіп, Президент əкімші лігіне 
зейнетақы жинағын пайдалану бо йын ша 
бірнеше ұсыныс енгіздік. Онда зейнет-
ақы жинағын баспана алуға жəне тегін ме-
дициналық қызмет пен міндетті əлеуметтік 
меди циналық сақтандыруға кірмейтін 
ем-дом дарға жұмсауға мүмкіндік беру 
қарасты рылған. Біз тиісті есеп-қисапты 
жасап шық тық. Қазақстандықтар зейнет-
ке шық қаннан кейін шамамен 19-25 жыл 
өмір сүре ді. Сондықтан біз əрбір адамның 
есепшо тындағы қаржы зейнет жасына 
жеткілік ті болатынына  көз жет кізуіміз ке-
рек. Бір өкініштісі, қазіргі кезде са лым шы-
лардың жартысының жинақ сома сы 1 млн 
теңгеге жетпейді. Ал қажетті сома, мөл -
шермен 10-12 млн теңге болуы тиіс», деді. 

Жәрдемақы. АӘК. 
Кепілдендірілген әлеуметтік 

көмек
Əлеуметтік көмектегі ең үлкен жаңалық-

тың бірі – көп балалы отбасылардың табысы-
на қарамастан мемлекеттік жəрдемақының 
тағайындалуы. Бұл жəрдемақыны 4 жəне 
одан да көп кəмелетке толмаған балала-
ры немесе 23 жасқа дейінгі күндізгі оқу 
бөлімінде оқитын студент балалары бар от-
басылар ай сайын алып отырмақ. Нақтырақ 
айтқанда, бюджеттен 4 балаға – 42 496 
теңге, 5 балаға – 53 127 теңге, 6 балаға – 63 
757 теңге, 7 жəне одан да көп балаға – 74 
388 теңге тұрақты төленеді. «Мемлекеттік 
жəрдемақы үшін осы жылға бюджеттен 177 

млрд теңге қарастырылды. Қаңтар айын-
да 367 мың көп балалы отбасына аталған  
жəрдемақы тағайындалды», деді министр  
Біржан Нұрымбетов. 

Ал атаулы əлеуметтік көмек осы жыл-
дан бастап жаңа тəртіппен беріле бастай-
ды. Ондағы өзгерістерге тоқталған Еңбек 
жəне əлеуметтік қорғау министрі  былай 
деді: «Ең алдымен, АƏК тоқсан сайын 
тағайындалады. Екінші өзгеріс – мөлшеріне 
қатысты. Өлшем-шарттар өзгеріссіз қалды. 
Яғни, отбасының орташа табысы ең 
төменгі күнкөріс деңгейінің 70 пайызы-
на жетпейтін болса атаулы əлеуметтік 
көмекке ие болады. Бірақ енді адам басына 
21 мың теңге берілмейді, орташа табыстың 
кедейлік шегінен айырмасы ғана төленеді. 
Мұнда 2018 жылғы тəртіп қайта қалпына 
келтірілді. Есесіне АƏК алушы балалары-
на кепілдендірілген əлеуметтік топтама 
алады. Жаңа механизмнің негізгі мақсаты 
– атаулылығында. Егерде отбасының та-
бысы шынымен төмен болатын болса, ол 
көп балалыларға берілетін мемлекеттік 
жəрдемақыны да, АƏК-ті де алады жəне 
кепілдендірілген əлеуметтік топтамамен 
қамтамасыз етіледі. Демек мөлшері арт-
паса, азайған жоқ. Бұл бір жағынан нағыз 
мұқтаждарға көмектесуге мүмкіндік береді. 
Үшінші өзгеріс – АƏК алатын отбасындағы 
еңбекке жарамды азаматқа өз мамандығына 
сай жəне қатынауға қолайлы жерден жұмыс 
ұсынылады. Егер ол одан бас тартса, АƏК 
беру тоқтатылады. Бұған мүгедек жандар, 
оқып жүрген еңбекке жарамды азаматтар, 
3 жасқа дейінгі баламен жəне мүгедек жан-
ды, қарттарды қарап отырған кісілер, 1 
жəне 2-топтағы мүгедек ересектер, қарттар 
жатпайды. Баламен үйде отырған аналарға 
ерекше қарайтын боламыз. Оларға толық 
емес режімдегі жұмыстар ұсынылады», де-
ген Б.Нұрымбетов шəкіртақы сол күйінде 
АƏК тағайындауда табыс көзі ретінде 
есептелмейтінін, ал жаңа жəрдемақының 
табысқа жатқызылатынын айтты. Сондай-
ақ министр орта, жоғары білім алып 
жүрген студент қай қалада оқып жүргеніне 
қарамастан АƏК алатынын атап өтті.  

Бұдан бөлек, АƏК алушыларға кепілден-
дірілген əлеуметтік топтама беріледі. 
Министрдің айтуынша, биыл мектеп жа-
сына дейінгі 220 мыңнан астам бала, мек-
теп жасындағы 370 мыңнан астам бала осы 
кепілдендірілген топтамамен қамтамасыз 
етіледі. «Мектеп жасына дейінгі балаларға 
азық-түліктің топтамасы жəне гигиеналық 
құралдар беріледі. Мектеп жасындағы ба-
лалар мектепте ыстық тамақпен қамтылып, 
мектеп формасы, оқу құралдары жəне мек-
тепке қатынауға жол жүру жеңілдіктері, 
медициналық көмек қарастырылады. 
Қазір тиісті нормативтік құқықтық актілер 
əзірленді. Əкімдердің ұсыныстары бо-
йынша Үкіметтің қаулысымен 493 сауда 
орталығы бекітілді. Олар осы топтаманы 
дайындайды. Оларға талап, техникалық 

сипаттамалар əзірленді. Оны іске асы-
ру жергілікті атқарушы орындардың 
жауапкершілігінде. Азық-түлік топтама-
сында халықаралық тəжірибе ескерілген. 
Ең маңыздысы, біз Денсаулық сақтау 
министрлігімен бірге Дүниежүзілік денсау-
лық сақтау ұйымының ұсынымдарын 
ескере отырып, баланың физиологиялық 
ерекшелігін жəне тағамдық, энергетикалық 
құндылығы жасына сай азық-түліктерді 
дайындадық. Мектеп жасындағы балаларға 
мектеп формасы, мектеп құралдарының 
барлығы енеді», деді Еңбек министрі. 

Несие мен грант 
жеңілдетілген жолмен 

беріледі
Министрдің айтуынша, шағын несие 

беру жолдары жетілдіріліп, аз қамтылған 
жəне көп балалы отбасылардағы жұмыссыз 
азаматтарға тиімділіктер қарастырылып 
отыр. «Ең алдымен олар үшін несиенің 
мерз імі 7 жылға дейін ұзартылады. Пайыз-
дық мөл шер лемесін 6 пайыздан 4 пайыз ға 
дейін төмен деттік», деді Біржан Нұрым-
бетов. 

Сондай-ақ аз қамтылған жəне көп бала-
лы от басылардағы жұмыссыз азаматтар 
грант ты да жеңілдетілген жолмен алмақ. 
«2019 жылы бізде гранттың 100 АЕК (250 
мың теңге) жəне 200 АЕК (505 мың теңге) 
көлеміндегі екі түрі бар еді. Биыл дан бас-
тап біркелкі 200 АЕК күйінде қалды рып 
отырмыз. Оны алу үшін адамдар «Бизнес 
– бастау» бағдарламасы бойынша міндетті 
түрде оқып, сертификатын алуы керек. 
Бірақ аз қамтылған жəне көп балалы отба-
сылардағы жұмыссыз азаматтарға жеңілдік 
қарастырып, оқымай-ақ, тек əлеуметтік 
келісім шарт жасау арқылы берілетін бо-
лады», деді министр. 

Маңызды салалар 
сапаға бағытталады

Денсаулық сақтау саласында 2025 
жылға де йінгі мемлекеттік бағдарлама 
бе кі  тілді, ол қазақстандықтардың өмір 
сүру ұзақ  ты ғын 73 жастан 75 жасқа дейін 
артты руға, медициналық қызмет сапасын 
артты руға, жеке инвестицияларды тартуға 
жəне ма териалдық-техникалық базаны 
жақсар туға бағытталған. Қазіргі уақытта 
«СК-Фар мация» медициналық мекемелер-
ге жіберілген 221 млрд теңге сомасына 88 
пайыз дəрі-дəрмектер сатып алды. МƏМС 
енгізу шеңберінде азаматтардың «сақ тан-
дырылуы» мəртебесін сəйкестендіру жəне 
медициналық қызметтерді бөлек есепке алу 
қамтамасыз етілген, базалық медициналық 
қыз меттер тегін медициналық көмектің ке-
пілдік берілген көлемі пакетіне енгізіл ген. 
2020 жы лы бір сақтандырылған адамға жұм  -
са латын шығыстар көлемі 57,5 па  йыз ға (55 
мыңнан 87 мың теңгеге дейін) өседі.

Білім беру саласында мұғалімдерге 
материалдық жəне материалдық емес ын-
таландыру көзделген, ерекше функциялар-
ды болдырмайтын жəне мұғалімдердің құ-
қықтарын кеңейтетін «Мұғалім мəртебесі 
туралы» заң қабылданды. Сонымен қатар 
білім беру сапасы мен мазмұнын жақ-
сартуға, 3 жастан 6 жасқа дейінгі бала-
ларды мектепке дейінгі біліммен 100 пайыз 
қамтуға, апатты жəне 3 ауысым ды мектеп-
тер мəселелерін шешуге, қалалық жəне 
ауыл дық жерлердегі оқыту сапасындағы 
алшақ тықты 2 есеге қысқартуға бағытталған 
2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарлама 
қабыл данды, ауылдық жерлерде жоғары 
білімді қаржыландыру 2 есе, ғылым 7 есе 
өсті.

САЯСАТ

Мемлекет қазынасының 
тең жартысы  
әлеуметтік бастамаларға жұмсалады

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев былтыр «Egemen Qazaqstan» газетіне бер-
ген сұхбатында Елбасы Нұрсұлтан �бішұлы бастамашы болған әлеуметтік 
бастамалардың жалғаса беретінін баса айтқан болатын. Тіпті бірқатар баста-
маны межеленген мерзімінен ертерек қолға алуға тапсырма да берді. Мемлекет 
басшысы «Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен 
�ркендеуінің негізі» атты халыққа Жолдауында к�п балалы және жағдайы т�мен 
отбасыларға баса мән бере отырып, бизнеске қолдау к�рсетудің жаңа тәсілдерін 
енгізу керектігін, Үкіметтің әлеуметтік т�лемдер к�лемінің артуына назар ауда-
руы тиіс екенін атап �ткен-ді. Президент тапсырмаларын орындау үшін биыл 
республикалық бюджеттің 50 пайызы әлеуметтік блокқа арналып отыр. Кеше 
Президент жанындағы Орталық коммуникациялар қызметінде �ткен жиында 
Премьер-Министрдің орынбасары Бердібек Сапарбаев пен Еңбек және халықты 
әлеуметтік қорғау министрі Біржан Нұрымбетов 2020 жылы жүзеге асырылатын 
әлеуметтік бастамалардың жайын түсіндірді. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Иранға ұшуды тоқтата 
тұру ұсынылды

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстандық әуе компанияларына Иранның әуе кеңістігі арқылы 
ұшуды тоқтата тұру ұсынылды. Қалыптасқан жағдайға байланысты 
енді ұшуларды �зге елдердің навигациялық қызметтерінің келісімі 
бойынша Иран әуе кеңістігіне балама әуе жолдарын қарастыру 
мәселесі пысықталуда.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Қор қызметінің ауқымы кең

Кездесу барысында Əсет Исеке шев 
Қордың əлеуметтік жəне білім беру 
салаларындағы жобаларының іске асыры-
луы туралы баяндап, 2020 жылға арналған 
жұмыс жоспары туралы мəлімет ұсынды.

– 2019 жылы Қор 95 жобаны жү-
зеге асырды. Олардың қата р ын да білім 
саласындағы талант ты шығармашыл жəне 
ғылым сала сын дағы дарынды жастарды 
қол дау жо балары бар. Əлеуметтік сала да 

бір қатар жобалар, соның ішін  де қайы-
рымдылық іс-шаралары жүзе ге асырыл-
ды. 2019 жылы Қор жо  ба ларының қамту 
аясы айтар лық  тай кеңейіп, іс-шараларға 
қаты  су шы лардың жалпы саны 460 мың 
адам ды құрады, – деді Қордың атқа рушы 
 директоры.

Сонымен қатар Ə.Исекешев Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президенті – 
Елбасы Қоры жанын дағы Əлемдік эконо-
мика жəне саясат институтының қызметі 
туралы ақпарат берді.

– Əлемдік экономика жəне сая сат 
институтының негізінде геосаясат, эконо-
мика, адами капитал, сондай-ақ əлеуметтік 
жəне аймақтық зерттеулер жүргізу үшін 
стратегиялық «ойлау орталығы» құрылады. 
Біз 20-дан астам конференция, дөңгелек 
үстел мен форум өткіздік, – деді Қордың 
атқарушы директоры.

Сондай-ақ Қазақстанның Тұң ғыш 
Президентіне Қордың трансформациясы 
аясында жүргізіліп жатқан жұмыстар ту-
ралы мəлімет ұсынылды. Биыл Тұңғыш 
Пре зидент Қорының негізгі бағыт тары 
бойынша 125 іс-шара өткізу жос парланған.

Кез десу соңында Елбасы бірқа тар 
нақты тапсырма берді.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасының Тұңғыш Прези   денті – Елбасы 
Қорының атқарушы директоры �сет Исекешев  ті қа  б ылдады, деп хабарлады 
Елбасының баспас�з қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Қазіргі уақытта Иранның əуе 
кеңістігі арқылы екі қазақстандық 
əуе тасымалдаушы – «Эйр Астана» 
жəне «SCAT» тұрақты рейстерді 
орындайды. «Эйр Астана» əуе ком-
паниясы Иран əуе кеңістігі арқылы 
Нұр-Сұлтан – Дубай (аптасына 5 
рет) жəне Алматы – Дубай (апта-
сына 10 рет) бағыттары бойынша 
ұшуларды жүзеге асырып келген 
болатын. 

«SCAT» əуе компаниясы Иран 
əуе кеңістігі арқылы Алматыдан 
Медина мен Жиддаға (аптасына бір 
рет) екі тұрақты рейсті жəне Алматы 
– Шарм Əл-Шейх жəне Шымкент – 
Шарм Əл-Шейх бағыттары бойынша 

екі тұрақты емес рейстерді орындап 
келген еді. 

Сонымен қатар БАƏ əуе компа-
ниялары «Fly Dubai» – (Дубай – Нұр-
Cұлтан – аптасына 5 рейс, Дубай – 
Алматы – аптасына 7 рейс), «Etihad» 
(Абу-Даби – Нұр-Сұлтан – аптасы-
на 2 рейс) «Air Arabia» (Шарджа – 
Алматы – аптасына 5 рейс) Иранның 
əуе кеңістігі арқылы Қазақстанға 
тұрақты ұшуларды (барлығы ап-
тасына 19 рейс) жүзеге асыратын. 
Ирандық «Mahan Air» əуе компа-
ниясы Тегеран – Алматы бағыты 
бойынша тұрақты түрде ұшатын-ды.

«Егемен-ақпарат» 

Елдегі жағдаймен 
танысып жүр

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Парламент Сенаты мен Мәжілісінің депутаттары аймақтарды ара-
лап, халықтың жай-жағдайымен жақынырақ танысып, тұрғындармен 
кездесу �ткізіп, олардың талап-тілектеріне ден қоюда. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Парламент Сенатының депутаты, Əлеуметтік-мəдени даму жəне ғылым 
комитетінің мүшесі Динар Нөкетаева Алматы облысындағы Жамбыл 
ауданының Мəтібұлақ ауылдық округіндегі «Таңбалытас ауылындағы орта 
мектеп, мектепке дейінгі шағын орталығы» мемлекеттік коммуналдық 
мекемесінде болып, мектеп мұғалімдерімен кездесті. Сенатор кездесу бары-
сында «Педагог мəртебесі туралы» жаңа заң туралы жан-жақты айтып берді.

Депутат сондай-ақ көптарапты «Жартас» өндіріс кешенінің жұмысымен 
танысты. Динар Нөкетаева ауылдағы бірнеше шаруа қожалықтарының 
өкілдерімен кездесіп, мал шаруашылығының дамуы жəне жайылым жерлерді 
пайдалану мəселелерімен танысты.

* * *
Парламент Сенатының депутаты Дəурен Əділбеков «Азаматтарға 

арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КеАҚ-ның, Ақмола облысының 
жұмыспен қамтуды жəне əлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру, білім 
басқармаларының, Көкшетау қалалық халықты жұмыспен қамту орталығы 
мен бөлімінің өкілдерімен бірге дөңгелек үстел отырысына қатысты.

Отырыста əлеуметтік көмек тағайындау, əлеуметтік дəрігерлік сақтандыру 
жүйесіне азаматтарды кіріктіру, аз қамтылған отбасылардағы балалар-
ды əлеуметтік көмек топтамасымен қамтамасыз етудің негізгі мəселелері 
қаралды. 

Дөңгелек үстелде сондай-ақ мемлекеттік қызметкерлер мен бюджеттік 
ұйымдар қызметкерлерінің жалақысын арттыру қажеттігі, қазынашылықты 
техникалық жаңғырту мəселелері көтерілді.

* * *
Парламент Сенатының депутаты Нұрлан Қылышбаев жұмыс бабындағы 

сапармен Алматы облысындағы Балқаш ауданының тұрғындарымен кездесті.
Кездесу барысында тұрғындарды жұмыспен қамту, жеке тұрғын үй 

құрылысына жер телімдерін беру жəне əлеуметтік мəселелер көтерілді. 
Сенатор өзекті мəселелер атқарушы органдардың назарына ұсынылып, жеке 
бақылауға алынатынын атап өтті.

Депутат сондай-ақ қиыршық тас өңдеу зауыты мен сүт кешенін аралап, 
аграрлық секторды, сондай-ақ шағын жəне орта бизнесті дамыту мəселелері 
бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізді.

* * *
Осындай кездесулердің бірі Мəжіліс депутаттары, Nur Otan партиясы 

фракциясының мүшелері Қожахан Жабағиев пен Бақытжан Ертаевтың 
қатысуымен Жамбыл облысының Қаратау қаласында «Talas Investment 
Company» кəсіпорнында өтті.

Ал Қостанай облысының Лисаков қаласында Мəжіліс депутаты Альберт 
Рау «Қазақстан Алюминийі» АҚ Краснооктябрьский боксит өндіру 
басқармасының еңбек ұжымымен кездесті. Компания ТМД-дағы ең ірі бок-
сит өндіретін кəсіпорындардың бірі болып табылады.

Сайлаушылармен əңгіме барысында депутаттар Президент Жолдауында 
өңірлерді дамыту жөніндегі міндеттері қалай жүзеге асырылып жатқандығын 
талқылады.

* * *
Мəжіліс депутаттары, Nur Otan партиясы фракциясының мүшелері 

Мейрам Пішембаев пен Нұрлан Əшімбетов Павлодар облысындағы ет өңдеу 
зауытының еңбек ұжымымен кездесті. 

Онда депутаттар етті қайта өңдеудің толық циклімен танысты жəне 
«ҚазАгроҚаржы» мемлекеттік бағдарламасы бойынша несие беру, шағын 
жəне орта бизнесті мемлекеттік қолдау мəселелерін талқылады. 

Жаңаауылда орналасқан «Абай» ЖШС – ауылшаруашылық өнімдерін 
сатумен айналысатын республикадағы ірі агроқұрылымдардың бірі. Мəжіліс 
депутаттары еуропалық өндірушілердің заманауи жабдықтарымен жəне 
əлемдік стандарттарды сақтай отырып автоматтандырылған технологиялық 
үдерістермен танысты. 

* * *
Нұр-Сұлтанда Мəжіліс депутаттары, Nur Otan партиясы фракциясының 

мүшелері Светлана Бычкова мен Қанат Мусин Оқушылар сарайының 
ұжымымен кездесті. Əңгіме барысында мұғалімдерді əлеуметтік қорғау 
мəселелері талқыланды. 

«Мұғалімнің мəртебесі туралы» заңның қабылданғанын айта келе, 
Мəжіліс депутаттары 2020 жылдың қаңтарынан бастап жалақыны кезең-
кезеңімен 25%-ға дейін арттыру, Олимпиада жеңімпаздарын даярлаған 
мұғалімдерге материалдық ынталандыруларға, сондай-ақ педагогтардың 
ар-намысы мен беделіне нұқсан келтіргені үшін əкімшілік жауапкершілік 
шараларына баса назар аударды. 

* * *
«Ақ жол» демократиялық партиясының Мəжіліс депутаттары еліміздің 

Алматы, Қостанай, Семей жəне Ақтөбе қалаларына сапарларының барысын-
да жергілікті мəслихаттың 25 жылдығына арналған «Еңбегім еліме» атты 
төсбелгісін партияның мəслихат депутаттарына тапсырды. 

Бір атап кетерлік жайт, республика бойынша жергілікті мəслихаттарда 
50 шақты ақжолдық бар. «Еңбегім еліме» осы аптада еліміздің басқа да 
аймақтарындағы депутаттарға тапсырылады.
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Абай АСАНКЕЛДІҰЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»

Əуе шабуылы туралы алды-
мен ирандық ақпарат агенттіктері 
хабарлаған-ды. Press TV арна-
сының мəліметіне қарағанда, 
оқи ғаға Ислам революциясының 
сақшылары корпусы (ИРСК) 
жауапты. «ИРСК Ирактың 
Анбар провинциясы маңында 
орналасқан АҚШ-тың əскери ба-
засына əуе соққысын жасағанын 
нақтылады», делінген арнаның 
туиттердегі парақшасында. 
Иран ның Tansim ақпарат агент-
тігі əскери базаларға 35 ракета 
жібе рілгенін хабарлады. 

Естеріңізде болса, бірнеше 
күн бұрын АҚШ-тың жасаған əуе 
соққысынан Ирандағы беделді 
тұлғалардың бірі, генерал Касем 
Сулеймани қаза тапқан-тұғын. 

Бағдадтағы əуежайдың ма-
ңында генерал бастаған бір топ 
ирандық əскерилер мінген кө-
лікке бірнеше снаряд тиген. Оқи-
ға салдарынан 10 адам қаза бол-
ды. Олардың арасында Ирактың 
əскербасыларының бірі Абу 
Махди əл-Мухандис те бар. Осы 
оқиғадан кейін Иран тарапы 
К.Сулейманидің өлімі үшін кек 
алатынын мəлімдеген-ді. 

Көп ұзамай шабуылды Пен-
тагон да растады. Ресми меке-
менің сөзіне қарағанда, Иракта 
орналасқан АҚШ-тың екі базасы-
на – əл-Асад пен Эрбилге ондаған 
снаряд түскен. «7 қаңтарда шама-
мен 17:30-да (Вашингтон уақыты 
бойынша, Ирак уақыты бойынша 
13:30) Иран Ирактағы АҚШ-
тың жəне коалиция күштерінің 
əскери базаларын ондаған бал-
листикалық зымыранмен ат қы-
лады. Шабуылды Иран жасағаны 
жəне Ирактағы екі АҚШ əскери 
базасын нысанаға алғаны анық», 
делінген Пентагон таратқан 
мəлімдемеде. Сондай-ақ осыған 

байланысты тиісті шаралар қа-
былданып жатқаны, АҚШ-тың 
сарбаздары мен базадағы бас қа 
елдер жауынгерлерінің қауіп-
сіздігі қорғалатыны айтыл ған. 

Press TV арнасы таратқан ақ-
паратқа сүйенсек, əуе соққысынан 
80-ге жуық АҚШ сарбазы қаза 
тапқан. Алайда мұның рас-өтірігі 
əзірге белгісіз. Бұған қатысты Ақ 
үй де, Пентагон да мəлімдеме 
жасаған жоқ. Ирак қарулы күш -
тері баспасөз қызметінің ха-
бар  лауынша, əуе соққысынан 
Ирак тың ешқандай азаматы зар-
дап шекпеген. CNN арнасына 
сүйенсек, осы оқиғадан кейін 
Ақ үйде қауіпсіздік шаралары 
кү шейтілген. 

Ақ үйдің баспасөз хатшысы 
Стефани Гришам оқиғаға байла-
нысты түсініктеме беріп, прези-
дент Дональд Трамп жағдайдан 
хабардар екенін, оқиғаны өз 
ба қылауында ұстап отырғанын 
жеткізді. 

Өз кезегінде Ақ үй басшысы 
туиттердегі парақшасында «Бəрі 
дұрыс. Иран Иракта орналасқан 
екі əскери базаны зымыран-
мен атқылады. Зардаптар мен 
келтірілген шығындар есептеліп 
жатыр. Бəрі ойдағыдай. Əлемнің 
еш жерінде біздің əскеріміз 
секілді əлеуетті жəне бес қа руы 
сай армия жоқ. Таңертең мəлім-
деме жасаймын», деп жазды. 

Ал Иранның сыртқы іс тер 
министрі Жавад Зариф туит-
тердегі парақшасында «Иран 
БҰҰ Жарғысының 51-бабына 
сай, қорғаныс мақсатында аза-
маттарымыз бен лауазымды 
тұлғаларымызға шабуыл жа-
салған базаларға қатысты тиісті 
ша ра қабылдады. Біз соғысты, 
шиеленісті қаламаймыз, бірақ кез 
келген басқыншылыққа қарсы 
өзімізді қорғаймыз» деді. 

Əйтсе де, кей сарапшылар 
əуе соққысы екі тарапты да 

қа нағат тандыратынын айтады. 
Бі ріншіден, соғыс Иранға да, 
АҚШ-қа да қажет емес. Сон-
дықтан Иран əуе соққысын жасар 
кезде мүмкіндігінше адам шы-
ғыны аз болатын жерді таң даған. 
Осылайша парсылар К.Сулей-
мани өлімінің кегін қайтарады 
əрі АҚШ сарбаздарын өлтірмей, 
«екі  жеп, биге шықпақ». 

Жалпы, Ирактың бірқатар 
өңірінде АҚШ пен коалиция 
күштерінің əскери базалары ор-
наласқан. Олардың ішінде Аус-
тралия мен Ұлыбританияның 
үлесі жоғары екені белгілі. Қа-
зіргі таңда өңірде 450-ге жуық 
аус тралиялық, 400-ден астам 
ағылшын жауынгері бар. 

Ирактағы əуе соққысына 
бай  ла нысты Аустралия пре-
мьер-министрі Скотт Мор  рисон 
мəлімдеме жасап, осы елдегі сар-
баздары мен дипломаттарының 
дін-аман екенін жеткізді. Оның сө-
зіне қарағанда, Аустралия өз аза-
маттарын қорғау үшін кез кел ген 
əрекетке дайын. Күн ту са, əскерін 
өңірден əкетуге əзір екенін де айт-
ты. Дегенмен, оқи ғаның бұлай 
өрбуі неғайбыл. Өйт кені Иракта 
Аустралия əске рінің болуы саяси 
мəнге ие. Ал да-жалда сарбаздарын 

əкетуге ше шім қабылдаса, мəңгі жа-
сыл құр лықтың АҚШ-пен арадағы 
қарым-қатынасына сызат түсуі 
ықтимал. 

Ұлыбритания тарапы Парсы 
шыға нағындағы оқиғаның шие-
ле нісуіне байланысты өңір дегі 
қарулы күштерін соғыс жағ-
дайына əзірлеп жатыр. The Guar-
dian басылымының хабарлауын-
ша, аймақтағы Британияның 
соғыс кемелері Ирак шекарасы-
на таяу маңға жайғасқан. Əйтсе 
де, ахуал ушыға берсе, ағылшын 
жауынгерлерін қауіпсіз аймаққа 
көшіруге сақадай сай тұр. 

Д.Трамптың «бəрі ойдағыдай» 
дегеніне қарамастан, Ақ үй абыр-
жып қалған секілді. Вашингтон 
уақыты бойынша 7 қаңтар күні 
кешкілік Д.Трамп халыққа жол-
дау жасауды жоспарланған-ды. 
Иранның əуе соққысына байла-
нысты жолдау кейінге шегерілді. 
Оның үстіне, АҚШ президенті 
бұған дейінгі туиттердегі жаз-
ба ларының бірінде Иранды 
ат қылауға əзір екенін, қажет 
бол ған жағдайда тарихи жəді-
герлерді де нысанаға алатынын 
жазған-ды. Д.Трамптың бұл 
пікірін сынға алғандар көп. Өйт-
кені Женева конвенциясы на 

сай, тарихи жəдігерлерді қи-
рату қылмыс саналады. Пре-
зидентінің қателескенін тү сін-
ген мемлекеттік хатшы Майк 
Помпео журналистерге берген 
сұх   батында ешқандай тарихи 
орындарды қирату жоспарда жоқ 
екенін жеткізді. 

«Америка халқы біз соққы 
жасайтын кез келген нысананың 
ха лықаралық құқыққа сай, жал-
ғыз мақсатта – АҚШ халқын 
қор ғау үшін жүргізілетінін білуі 
тиіс» деген еді М.Помпео. Көп 
ұза май Д.Трамп та Ирандағы жə-
дігерлерді нысанаға алмайтынын 
мəлімдеді. 

М.Помпео да білгенінен 
жа ңылған сыңайлы. Мəселен, 
мемлекеттік хатшы CNN арнасы-
на берген сұхбатында Иран гене-
ралы Касем Сулейманиді өлтіру 
«уақыт күттірмегенін» жеткізді. 
Алайда журналистің қаншалықты 
уақыт күттірмейтінін сұраған са-
уалына «уақыт туралы айту қи-
сынсыз» деп жауап берген. 

Бұдан бөлек, Пентагон да 
оңбай қателесті. Генерал Ка-
сем Сулейманидің өліміне бай-
ланыс ты Ирак үкіметі АҚШ 
əскерін ел аумағынан шығару 
жөнінде шешім қабылдаған-ды. 
Пентагон осыдан кейін Ирактан 
сарбаздарын шығаратынын 
хабарлады. Бірақ сүт пісірім 
уақыт өт пей екінші мəлімдеме 
жасап, Ирактан əскерін шы-
ғармайтынын жеткізді. АҚШ 
генералы Марк Миллейдің ай-
туынша, алғашқы мəлімдемені 
қателесіп жариялап жіберген 
екен. 

Жалпы, Д.Трамптың Иран 
генералы Касем Сулейманиді 
өлтіру туралы шешімі Ақ үй бас-
шысының түбіне жететін секілді. 
Қазірдің өзінде Трамптың негізгі 
жақтастары саналатын сенатор-
лар оның шешімін айыптап жа-
тыр. Мəселен, республикашылар 
партиясының өкілі Рэнд Пол 
Иранмен жанжалды сынға алды. 
«Майк Помпео келісімге келу 
үшін барынша қысым көрсету 
қажет екенін айтады. Бұған тіпті 
бала да сенбейді. Бұған ақылы 
жоқ біреу ғана сенеді. Ядролық 
қару келісімін бұздық, эмбарго 
салдық жəне танымал генералын 
өлтірдік... Бұдан кейін əскери 
қақтығысты болжау қиын емес», 
деді Р.Пол CNN арнасына берген 
сұхбатында.

Естеріңізде болса, АҚШ-тың 
Өкілдер палатасы Трампқа қарсы 
импичмент жариялаған-тұғын. 
Келесі кезекте істі Сенат қарауы 
тиіс. Өкілдер палатасында де-
мократтар, яғни Д.Трамптың 
қарсыластары көп екені белгілі. 
Ақ үй басшы сына импичмент 
жариялануы осымен байла-
нысты. Ал Се натта негізінен 
респуб ли ка шылар көп.  Ал 
Д.Трамп осы партияның өкілі са-
налады. Сондықтан бұған дейін 
Д.Трамп тың толықтай импич-
мент алуы екіталай көрінген-ді. 
Енді жағдай өзгерген сыңайлы. 

ДҮБІРГЕ ТОЛЫ ДҮНИЕ

Таяу Шығыс: жағдай шиеленісіп барады
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
АҚШ пен Иранның қарым-қатынасы одан әрі нашарлай түсті. 
8 қаңтар күні таңға жуық Иран тарапы Ирактағы АҚШ-тың 
бірқатар әскери базасын баллистикалық ракетамен атқылаған. 
Иран бұқаралық ақпарат құралдарына сүйенсек, әуе соққысы 
генерал Касем Сулейманидің �лімі үшін кек алу мақсатында 
жасалған. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

P.S. Айтпақшы, 2011 жылы Д.Трамп сол кездегі АҚШ пре-
зиденті Барак Обаманы айыптап, сайлауда қайта жеңіске жету 
үшін Иранға соғыс ашуы мүмкін екенін айтқан екен. Биыл АҚШ-та 
кезекті президенттік сайлау өтпек. Ендігі жағдай қалай өр битінін 
уақыт көрсетеді?.. 

Абай 
АСАНКЕЛДІҰЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»

Киевке бағыт алған PS752 
ұшағы Тегерандағы Имам Хо-
мей ни əуежайынан көтеріле 
бере құлаған. Ирандағы Украи-
на елшілігінің мəліметіне сү-
йен сек, алдын ала болжам бо -
йын ша ұшақтың құлауына қоз-
ғалтқыштың істен шығуы себеп 
болған. 

«Алғашқы ақпаратқа сай, 
тех никалық себептерге байла-
ныс ты қозғалтқыштың істен 
шы ғуынан ұшақ құлады. Қазіргі 
таңда оқиғаға террористік ша-
буылдың қатысы анықталып 
жатыр», делінген Украина 
сырт  қы істер министрлігінің 
сай тында. 

Апаттан қаза тапқандардың 
басым бөлігі – Иран азаматтары 
(82 адам). Сондай-ақ Канаданың 
– 63, Украинаның – 11, Швеция-
ның – 10, Ауғанстанның – 4, 
Ұлы британияның – 3 жəне 
Герма нияның 3 азаматы қайтыс 
болған.

Қазақстан Сыртқы істер 
ми нистр лігінің хабарлауын-
ша, қаза тапқандар арасында 
Қазақстан азаматы жоқ. «Иран 
Сыртқы істер министрлігінің 
Қазақстанның Тегерандағы 
ел шілігіне берген алдын ала 
ақпараты бойынша, Украина 
əуе компаниясының құлаған 
ұша ғының жолаушылары 
ара сында қазақстандықтар 
жоқ. Сонымен қатар елшілік 

кон сулдық есепте тұрған Қазақ-
стан Республикасының барлық 
аза  маттарымен байланысып 
жатыр», деді Сыртқы істер ми-
нистр лігінің баспасөз хатшысы 
Айбек Смадияров. Қазіргі таңда 
Иранда Қазақ станның 174 аза-
маты тіркелген.

Ұшақтың апатқа ұшы-
рауына байланысты Ук раи-
на президенті Володимир 
Зе  ленский Оман ға сапарын 
тоқтатып, Киевке қайта оралды. 
Сондай-ақ ресми мəліметтен 
бұрын тексеріл меген ақпаратты 
таратпауды сұрады. «Барлық 
жолаушылар  мен экипаж мү-
шелерінің туыс   тарына жəне 
достарына қай ғырып көңіл ай-
тамын», деді В.Зеленский.

Осы оқиғадан кейін Украина 
халықаралық əуежолдары (UIA) 
Тегеран бағытындағы бүкіл 
рейс ті тоқтатты. Иран бұқаралық 
ақ па рат құрал дары ның хабарла-
уынша, құт қарушылар ұшақтың 
«қара жəшігін» тапқан. В.Зелен-
скийдің сөзіне қарағанда, Ук-
раи  на қаза тапқандардың дене-
сін елге жеткізу үшін арнайы 
ұшақ əзір леген. Қазіргі таңда 
Иран та ра пының мақұлд ауын 
күтіп отыр. 

Апатқа ұшыраған ұшақтың 
қызмет көрсете бастағанына көп 
болмаған. Боинг 737-800 NG 
əуе кемесі 2016 жылы жасалып, 
қол данысқа берілген. Содан 
бері ұшақ UIA компаниясына 
мүл тіксіз қызмет етіп келген 
екен. Оның үстіне, Иран əуе 
апаты жиі болатын елге жатады. 

Кейінгі үш жылда осы елде 
3 мəрте ұшақ құлап отыр. 

Боинг компаниясы əуе 
кеме  сінің құлауын тексеруді 
жіті бақы лайтынын мəлімдеді. 
«Ирандағы апат туралы ха-
бардармыз. Қазіргі таңда ақ-
парат жинап жатырмыз», деген 
Боингтің баспасөз хатшысы CNN 
арнасына берген сұх батында. 
Айта кету керек, кейінгі бірнеше 
жылда Боинг тің жаңа ұшақтары 
жиі құлап жүр. Мəселен, 2018 
жылы Lion Air компаниясының 
Boeing 737 Max ұшағы жəне 
2019 жылы Ethiopian Airlines 
компаниясының Boeing 737 Max 
ұшағы құлап, жалпы саны 346 
адам қаза тапқан-тұғын. Содан 
бері компания Boeing 737 Max 
сериясындағы бүкіл əуе кемесін 
қайтарған-ды. 

Дəл осы Boeing 737-800 
əуе кемесі де жиі құлайды. 
2016 жылы FlyDubai компания-
сының осындай маркалы ұшағы 
Ресейдің Ростов қаласына қо-
ну кезінде апатқа ұшырап, 
62 адамның өмі рін жалмаған 
еді. 2010 жылы Air India 
Express компаниясының ұша-
ғы Үндістанда құлап, 150-ден 
астам адам қаза тапқан-ды. 

Əдетте Боинг компаниясы 
осындай апаттарды тексеру 
жұ мы сына көмегін аяған емес. 
Бі рақ бұл жолы компанияның 
қолы байлаулы болып тұр. 
АҚШ-тың Иранға салған санк-
циясына бай ланысты аме-
рикалық компания апат сал-
дарын анықтауға то лыққанды 
көмектесе алмауы ық  тимал. 

Қазіргі таңда апаттың себебі 
анықталып жатыр. Украина 
сырт қы істер министрлігінің 
ха бар лауынша, қорытынды шы-
ғаруға əлі ерте. 

Тегеран маңында 
ұшақ апатқа ұшырады

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Иран астанасы Тегеран маңында Украина халықаралық 
әуежолдарының Боинг-737 ұшағы құлап, 177 адам қаза 
тапты. Қызыл крест ұйымының айтуынша, борттағы жо-
лаушылар мен экипаж мүшелері түгелдей қайтыс болған. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Светлана 
ҒАЛЫМЖАНҚЫЗЫ, 
«Egemen Qazaqstan»

Расында, өрт түтіні бүгінде 
Жаңа Зеландияға жеткен. Лондон 
халқы да ауаның ластануына ша-
ғым түсіріп жатыр. Белгілі сая-
саткерлер қолдау көрсететінін 
ха барлап, танымал актерлер мен 
əншілер əлем жұртшылығының 
назарын аудару үшін кампаниялар 
ұйымдастыруда. 

Алғашқылардың бірі болып  
Малайзия көмекке əзір еке нін 
білдірді. Мемлекет вице-пре-
мьері Ван Азиза Ван Исмаил Аус-
тралияның шығысы мен оңтүстік-
шығысындағы өртті сөндіруге 
құтқарушылар мен арнайы тех-
ника жіберуге дайын екенін ха-
барлады. 

Көп ұзамай Франция президенті 
Эммануэль Макрон да тілсіз жау-
мен бірігіп күресуге ниетті екенін 
жеткізді. «Елді күлге айналдырған 
өртпен күресіп жатқан Аустралия 
халқына көңіл білдіремін. Бүгін 
Скотт Моррисонға (Аустралияның 
премьер-министрі) хабарласып, 
көмекке əзір екенімізді, халықтың 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, 
қоршаған ортаны апаттан сақтауға 
даяр екенімізді айттым», деді ол. 

Қолдаушылар қатарынан 
АҚШ, Жаңа Зеландия, Сингапур 
мен Канада да табылды. Аус-
тра лия премьер-министрі Скотт 
Моррисон мемлекеттер мен 

үкімет тер басшыларына ри-
зашылы ғын білдірді. 

Ұлыбритания патшайымының 
отбасы да тілеулестігін жеткізді. 
«Біздің ойымыз да, жүрегіміз де 
сендермен бірге. Бейбіт күнде 
қауышуды тілейміз», деп хат жол-
даған. Бұл тілекке премьер-ми-
нистр  Борис Джонсон да қосылып, 
Британия үкіметінің көмекке 
əзір екенін хабарлады. Папуа- 
жаңа Гвинеяның үкімет басшысы 
Джеймс Марапе 1000 жауын гер 
мен өрт сөндірушінің шақыр ту 
күтіп отырғанын мəлімдеді. 

Қол ұшын созамын деушілердің 
ішінде Вануату Республикасы да 
бар. Тынық мұхитындағы аралдың 
тұрғындары жапа шеккендерді 
қолдауға 250 мың Аустралия 
долларын аударған. Вануату 
премьер-министрі Джотам Напат 
«Көр шілерімізді қолдауға əзірміз. 
Аустралия бізге қашанда көмек 
беретін, біз де олардың қайғысына 
ортақпыз, қолымыздан келгенше 
көмек көрсетеміз», дейді. 

Фиджи Республикасының 
үкімет басшысы Франк Байнима-
рама да отандастарының жылы 
лебі зін жеткізді. 

Аустралиялық кəсіпкерлер 
зардап шеккендер қорына жап-
пай қомақты қаржы аударып 
жа тыр.  Аустралияның əйгілі 
сатиригі Селеста Барбер «Өртке 
қар сы күрес» қорын ашқан. Небəрі 
48 сағатта қор қоржынына 13 
млн АҚШ доллары түскен. Оған 

жер-жерден 1,1 млн адам ақша 
аударған екен. Көмек қолын соз-
ған танымал тұлғалар арасын-
да теннисшілер Марина Ша ра-
пова мен Новак Джокович бар. 
Ал аустралиялық теннис жұл -
дызы Ник Кирьос қаңтарда қатыс-
қан əр додасынан түсетін сый-
ақының қомақты бөлігін қайы-
рымдылыққа жұмсайтынын айтты. 
Қолдаушылар тізімінде Голливуд 
жұлдыздары да бар. 

Өрт көп отбасыны үйінен 
айырғаны белгілі. Осыған орай 
əлем нің түкпір-түкпірінде азық-
түлік, ойыншық, киім мен тұр-
мысқа қажетті заттарды жинау 
нау қаны жүріп жатыр. Отқа оран-
ған Жаңа Оңтүстік Уэльс шта-
тының басшысы азық-түліктің 
жетіс пеуінен екінші апаттың тууы 
мүмкін екенін ескерткен. Виктория 
штатында да жағдай мүшкіл. Олар 
қаржылай көмек ке зəру екенін жа-
сырмады. Халықтың «Бізге əзірге 
тамақ пен киім емес, ақша қажет» 
деген өтінішін Полиция жəне 
қауіпсіздік қызметтері министрі 
Лиза Невиль жеткізді. 

Аустралия экономикасын 
көтеру үшін  #GoWithEmptyEskies  
науқаны басталған. Белсенділер 
Аустралияда қонақүй жалдау, 
азық-түлік сатып алу арқылы эко-
номи каны көтеруге үлес қосуға 
ша қыруда. Аустралияда тегін 
көмек көрсету үшін мыңдаған 
адам əлемнің басқа бұрышынан 
жолға шыққан. Оқиға орнында 
еріктілер көп. Олардың барлығы 
тегін қызмет етіп жүр. Бұған дейін 
хабарлағанымыздай, Аустралия 
үкіметі де табиғи апатта зардап 
шеккендердің отбасыларына 4200 
АҚШ доллары көлемінде өтемақы 
төлемек. Тілсіз жаумен күресуге 
мемлекет тарапынан 16,2 млн 
АҚШ доллары бөлінген. 

Аустралиядағы өрт әлем 
жұртшылығын біріктірді

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
�ткен аптада Аустралиядағы орман �рті басылмай, мемлекеттегі 
флора мен фаунаға кеселін келтіріп жатқанын жазған бола-
тынбыз. Жағдай әлі �згере қоймады. Соңғы деректер бойын-
ша �рттен қырылып қалған жануарлардың саны 1,25 млрд-қа, 
қаза тапқан адам саны 25-ке жеткен. �рт жалыны 8,4 млн гек-
тар жерді шарпыған. Бұл тек материк тұрғындарын емес, әлем 
жұртшылығын да алаңдатып отыр. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Ертеректе, Кеңес өкіметінің əбден 
гүлденген, халықтың оқуы жетіліп, көзі 
ашылған заманында Қазақстан Орталық 
партия комитетінің бір нұсқаушысы 
батыстың дамыған елдерінің біріне 
халықаралық конференцияға қатысуға 
іссапармен барған екен. Ол шет тілін 
жəне саясат, тарих, философияны жақсы 
білсе керек. Өзінің білімімен, мəнерімен 
жұртшылықты таңғалдырады. Шетелдік 
əріптестері өмірбаянын, қайда білім 
алғанын сұрастыра бастайды. Жұмыс-
шының баласы екенін, алған білімін, қай-
да қызмет істейтінін, өзін интеллигент 
(біздіңше зиялы) санайтынын айтады. 
Сонда қасындағы шетелдік əріптестерінің 
бірі əзіл-шыны аралас «жоқ, сіз əлі толық 
интеллигент емес екенсіз» депті. Неге деп 
сұраған екен. «Сіз шынайы интеллигент 
болу үшін сіздің əкеңіз жəне оның əкесі 
де интеллигент болу керек» депті жаңағы 
шетелдік азамат.

Байқасаңыз, осы сөзде терең мəн бар. 
Жақсы адамды жақсы орта ғана емес, 
жақсы заман тəрбиелейді. «Адам баласын 
заман өсіреді, кімде-кім жаман болса, оның 
замандасының бəрі кінəлі» деп Абай ата-
мыз тегін айтпаған. Бүгінгінің жеткіншегі 
ертең зиялы болып қалыптасардай дұрыс 
тəрбие алуы үшін көкорай шалғын орта-
сында ылғал мен күн шуағына, самал жел, 
саф ауаға қанығып, желкілдеп жетілетін 
жеміс ағашы секілді ең əуелі өскен ортасы 
дұрыс болуы керек. Тектілік дегеннің өзі со-
дан кейін пайда болатын құбылыс. Жалпы, 
тектілік, ақсүйектік дегеніміздің өзі жақсы 
жағдайда өмір сүрген адамдар ұрпағының 
бірнеше буынынан кейін барып қана пайда 
болады деп ойлаймын.

Біз, қазақ халқы – талай топалаңды бас-
тан кешірген халықпыз. Тыныш, мамыражай 
өмір сүрген заманымыз аз. Атадан балаға ми-
рас болып жалғасып келе жатқан қазақтың 
тектілік тəрбиесін Кеңес заманы бұзды. Ол 
өз адамдарын тəрбиеледі. Барлық жерде мек-
тептер ұйымдастырып, халықтың көзін ашты. 
Экономиканы көтеру үшін халықты жаппай 
еңбекке жұмылдырды. Өзгеше идеологиялық 
қырлары болды. Осыдан халықтың білімі 
жетілгенімен жалпы қоғам жаппай қоңырқай 
тартты. Сол қоңырқай топтың ортасынан 
жүрегі таза, білімі мен мəдениеті жетіле 
бастаған жақсы адамдар, интеллигент атала-
тын тұтас бір əлеуметтік топ қалыптаса бас-
тап еді, оны нарық келіп бұзды. Жұрттың 
бəрі ақшаның соңынан жүгірді. Сондықтан 
өз өмірімде қазақтың шынайы зиялы аза-
маттарын, мəдениетті интеллигенттерін аз 
кездестірдім деп айта аламын. Əрине Кеңес 
заманының ең мамыражай шағы болған өткен 
ғасырдың сексенінші жылдарының басындағы 
біздің студенттік кезімізде ұстаздарымыз 
арасынан қазақ интеллигенттігінің аздаған 
шоғыр өкілдерін байқадым. Солардың ара-
сынан қазақтың атақты тілші ғалымы Сəрсен 
Аманжоловтың баласы – қазақтан шыққан 
алғашқы түрколог ғалымдардың бірегейі 
Алтай ағай Аманжоловтың бейнесі көңіл 
өлшеміме сəйкес келген тұлға ретінде ерек-
ше жатталып қалды. Ол кісінің өмір жолына, 
білімі мен мəдениетіне жəне шынайы болмы-
сына қарап тектілік тəрбиесінің қалай бастау 
алып, қалай жетілетіндігін ұққандай болдым.

Менің түсінігімде, интеллигент адам 
тəрбие мен білімнің ұштасқан үдерісінде 
ұзаққа созылатын үздіксіз процесс нəтиже-
сінде барып жетіледі. Қоғамдық ортада 
олар басқа тастар арасындағы саф алтын-
дай ерек шеленіп тұрады. Əрине жарқырауы 
жағынан бірден көзге түспеуі мүмкін, 
бірақ ешуақытта бойындағы қасиетін жой-
майды. «Асыл адам айнымас» дегендей 
олардың бойындағы негізгі адамгершілік 
ұстыны – тəрбие. Тəрбие адамгершіліктен, 
адалдықтан аттауға жол бермейді. Ал бі-
лім дегеніміз соның үстіндегі жапсырма 
секіл ді, ол адамды шешім қабылдаған кезде 
қате лестірмейді. Мұндай адамдар қоғамның 
ақыл-ойы мен ар-ұжданының үлгісі мен бас-
тама шысына айналған кезде қоғам сирек 
қателеседі. «Сократқа у ішкізген, Иоанна 
Аркті отқа өртеген, Ғайсаны дарға асқан, 
пайғамбарымызды түйенің жемтігіне көмген 
кім? Ол – көп, ендеше көпте ақыл жоқ. Ебін 
тап та, жөнге сал» демеп пе еді Абай атамыз. 
Біздің қазіргі қазақ қауымын жөнге салуға 
əлеуеті бар əлеуметтік топ, ол – зиялылар 
қауымы деп түсінеміз. Əрине бұл үшін 
олардың өзі жетіліп алуы керек.

Қазіргі қазақ қоғамының бір қателігі – 
қоғамдық ортада білімімен көзге түскен 
адамды, əсіресе ақын-жазушыларды зия-
лы деп есептейтіндігі, солардың сөзіне 
сенетіндігі. Бұған келісуге де, келіспеуге 
де болар. Өйткені олар атақты ақын Қа дыр 
Мырза Əлі айтқандай, «қоғамның қолты-
ғындағы градусник» болуы, ақиқатты ай-
туы, көп мəселеде бастамашы рөлін атқаруы 
мүмкін. Бірақ əркез қоғамның ақыл-ойы мен 
ар-ұжданы бола алмайды деген ойдамыз. 

Интеллигент

Темір ҚҰСАЙЫН,
«Egemen Qazaqstan»

Қазіргі кезде осы тізілімде көрсе-
тіл ген рəсімдерге қатысты ел-жұрт 
ара сында əрқилы ой-пікірлер өрістеп 
жүр. Сондықтан да кейінгі кезде 
ҚМДБ тарапынан бұл тұрғыда ай-
тылған бірқатар ойлы ұсыныс-тілек-
тер ескеріліп, соның нəтижесінде 
кей бір діни құжаттарға бірқатар өз-
геріс тер енгізілген. Айталық алдағы 
уа қытта осы өзгерістерге сəйкес кеше-
гі күні арақты суша сіміріп, кейін са-
қал қойып, аяқ астынан молда бола 
қал  ғандарға əрі көптің бірі қатарында 
жүр  ген қарапайым молдаларға неке 
қиюға рұқсат етілмейді. 

Неке қию – тек діни рəсім ғана емес, 
сонымен бірге халқымыздың ежелгі 

өмір сүру салтына тəн жоралғы екені 
мəлім. Бүгінгі отбасын құрған жастар 
мен өзге жастағы ерлі-зайыптылар 
арасында заңды некеге қоса, дəстүрлі 
Ислам дінінің табиғатына сəйкес не-
келерін мешіттерде қидыратындар 
да аз кездеспейді. Мұның жұп болуға 
қа дам жасағандардың өздерінің ар-
ожданы алдындағы жасаған ше-
шім дері деуге əбден болады. Əрі 
мұндай неке бұзылмай берік болып 
келгені де кешегі күннің шындығы. 
Алайда, кейінгі кезде мешітте некесі 
қиылғандардың арасында түрлі отба-
сылық кикілжіңдер мен ажырасу 
көріністері тіркеліп отырғаны ойлан-
дырмай қоймайды. Мұның басты 
себебі неде? Бұған кім кінəлі? Газет 
тілшісінің өтінішіне орай аталған 
сауалдың түп төркіні жөнінде Ақтөбе 

облысының бас имамы Төлеби Оспан өз 
жауабын төмендегіше тұжырымдады.

– Басқармада қабылданған құжат-
тарға сəйкес діни рəсімдер шеңберінде 
неке қиюдың өз тəртіптері мен ере-
же лері бар. Ел-жұрт ішіндегі бір қатар 
қарапайым молдалар осы тəр тіптердің 
сақталуына мəн бере бер мейді. Тіп ті 
олардың арасында басқармада бекі-
тілген мұндай не гіз дер бар екенінен 
хабарсыздар да кездеседі. Соның сал-
дары некесі ме шітте қиылғандардың 
арасында түсінбеушіліктердің пайда 
болуына əкеліп соқтырады. Осындай 
келең сіздіктердің алдын алу үшін келе-
шекте қатардағы молдаларға неке қию 
қызметімен айналысуға тыйым салы-
нады. Əрі құжаттарда қарастырылған 
өзге рістерге сəйкес бұдан былай атал-
ған рəсімді тек мешіт имамдары ғана 
атқар мақ. 

Дін қызметкерлері жүргізетін ді-
ни рəсімдер туралы айтқанда ұмыт 
қал дыруға болмайтын тағы бір жайт 
бар. Бұл үлкенді-кішілі ас беру жиын-
дары кезінде кейбір төр де отырған 
молдалардың басы да аяғы да жоқ, 
мəні мен мазмұны бұл дыр, көпшілікке 
тигізетін тəлімі мен тағылымы төмен 

ұзын шұбақ уа ғыз айтуға кірісіп кете-
тіндігі. Бұл уағыз дар етек жеңі жи-
нақы, көкейге қонымды болса бір жөн. 
Мүлдем бұлай емес екендігі Ал лаға 
да, əмбеге де аян болса керек. Ұзақ қа 
созылып кететін уағыздар дұға дас-
тарқанында отыр ғандарды əбден мезі 
қы  лып, жа лықтырып жіберетініне де 
куə бола аламыз. Содан соң əр жерде, 
əр мүйісте күбір-күбір сөз, жыбыр-жы-
быр қозғалыс басталып кетіп жүр. Уа-
ғыз да Құран сөзінің бір тармағы десек, 
оның қадыр-қасиетін бұлайша ке тіруге 
бола ма екен?

Құдайға шүкір, дін қызметкерлері 
атқаратын діни рəсімдер тізілімі сын-
ды құжатта көрсетілген өзгерістерге 
сəйкес алдағы уақытта дүмше дерлік-
тей молдаларға оңды-солды, ақты-көк ті 
сылдыр судай уағыз айтуға да тыйым 
салыныпты. Яғни, алдағы кезде олар 
уағызды тек бас имамның рұқсатымен 
ғана айта алады. Діни рəсімдердің 
жоғарыда айтылғандай жаңа тəртіптерін 
барша жамағат қолдап, қуаттап отырған 
сыңайлы. Реті мен жөні де осы екеніне 
ешкім талас туғыза алмаса керек.

АҚТ	БЕ

ДІНІҢ ТҰРСЫН ДІН АМАН

Неке қиюдың да өз тәртібі бар
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы (ҚМДБ) к�п тармақты 
құрылым екенін біреуі білсе, біреу біле бермеуі мүмкін. Имандылық 
қағидаттары мен дәстүрлі Ислам дінінің түпқазығы шайқалмауына үндейтін 
еліміздің бас басқармасында діни лауазымдардың тізілімі әрі олардың әр- 
қайсысының нақты атқаратын міндеттері тайға таңба басқандай к�рсетілген 
екен. Мұндағы қабылданған тағы бір қабырғалы құжаттың бірі – дін 
қызметкерлері атқаратын діни рәсімдер тізілімі деп аталыпты. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––
	ткен жылдың соңында Еура-
зиялық экономикалық одақ 
елдері зейнетақымен қам-
сыздандыру туралы келісімге қол 
қойды. Ол күшіне енгеннен кейін 
одақ аумағында жұмыс іс тейтін 
жұмысшылар �з ота нында жұмыс 
істеген кезеңдер үшін ғана емес, 
сонымен қатар ЕАЭО-ның басқа 
елдерінде жұмыс істеген кезеңдер 
үшін де зейнетақы алатын бола-
ды. �р мемлекет �з заңдары бой-
ынша зейнетақы т�лейді. 
––––––––––––––––––––––––
Гүлбаршын 
АЙТЖАНБАЙҚЫЗЫ, 
«Еgemen Qazaqstan» 

Еуразиялық экономикалық комис-
сия еңбек мигранттарының зейнетақы 
құқықтары əлі күнге дейін одақ елде-
рінің зейнетақы жүйесіндегі айыр-
машылықтарға байланысты барлық 
елде қалыптаспағанын еске салды. 
Комиссия бұған дейін одаққа мү ше 
мемлекеттердің еңбеккерлерін зей-
нетақымен қамсыздандыру туралы 
шарт жобасын мақұлдаған болатын. 
Сонымен қатар зейнетақы алу құ-
қығын анықтау кезінде ЕАЭО-ға мү-
ше мемлекеттердің аумағында шарт 
күшіне енгенге дейінгі жəне одан 
кейінгі еңбек өтілі есепке алынады.

Сарапшылар бұл келісімнің 
ЕАЭО-ға мүше елдердің азаматта-
рын əлеуметтік қорғау деңгейін арт-
тыруға көмектеседі деген пікірде. 
Мү ше мемлекеттердің аумағында 
жүз деген мың еңбек мигранты заңды 
не гізде жұмыс істейді. Мысалы, Ре-
сей де Қазақстанның 35 мыңнан ас-
там азаматы еңбек етіп жүр. Іш кі 
істер министрлігі Көші-қон коми-
тетінің дерегі бойынша, 2019 жыл-
ғы 1 қаңтарда елімізге жұ мысқа ор-
наласуға келген ЕАЭО-ға мүше мем-
лекеттердің 34 619 азаматы, оның 
ішін де Арменияның – 3 121, Бела русь-
тің – 1 189, Қырғызстанның – 5 493, 
Ресейдің 24 816 азаматы тіркел ген.

Келісім зейнетақы жүйесі кез 
келген жағдайда ешқандай өзгеріске 
ұшы рамайды деген талаппен əзір-
ленген. Дегенмен, сарапшылар оны 
кезең-кезеңмен жүзеге асыру мүм-
кіндігін жоққа шығармайды. Əр 
ел дің зейнетақы жүйесінің өзіндік 
ерекшелігі бар болғандықтан, ЕАЭО 
комиссиясы бұл тақырыпқа əлі қайта 
оралары анық. 

Соңғы онжылдықта миграция 
ин  теграциялық сипатқа ие бола 
бастағаны байқалады. Осыған дейін 
тек Ресейге бағытталып келген қазақ 
миграциясы қазір əртараптана бас-
тады. Аталған келісімді ЕАЭО кө-
ле мінде реттей алсақ, күні ертең 
халықаралық деңгейде заңдастыру 
жеңіл болатын көрінеді. Əзірге сия-
сы кеппеген келісім басқа елдерде 
жұ мыс істейтін біздің азаматтарға өз-
дерінің зейнетақы құқықтарын қалып-
тастыруға, сақтауға жəне одан əрі іске 
асыруға құқық береді деген үміт бар. 

«Зейнетақы экспорты барлық 
елдердің мигранттарының құ қын  

те ңес тіреді. Қазір зей неткер-ми-
грант тарды қабылдап алған ел оны 
аш қалдырмайды, ең төменгі мөл-
шердегі зейнетақы береді. Егер зей-
нет ақы экспорты жүзеге ас са, реци-
пиент мемлекет азаматына тиесілі 
зей нетақының белгілі бір мөлшерін 
төлеуді өз міндетіне ала ды. Бұл – əділ 
жүйе», делінген ЕАЭО үкіметаралық 
комиссиясының құжатында. 

Ресейге ыңғайлы құжат
Жақында Ресей Федерациясы 

2020-2021 жылдары жаңа келісім 
бойынша зейнетақы қорынан 166 
мил лион рубль төленетіні, оның 97 
миллионы одақтың өзге еліне көшіп 
кеткен Ресей азаматтарына төленуі 
тиіс екені, төлемдер мигранттардың 
еңбек өтіліне қарай өсірілетіні белгілі 
болды. Сарапшылар бұл келісімге 
Ресейдің үлкен дайындықпен келгенін 
айтып отыр. Былтыр 20 желтоқсан 
күні қол қойылған келісімде «Азамат 
экономикалық жағынан белсенді бо-
лып тұрған кезде мемлекеттің қа-
лыптасуына еңбек етті. Енді оның зей-
нет жасындағы алаңсыз өміріне сол 
мем лекет септігін тигізуге тиіс» деген 
бап енгізілсін деген ұсыныс бұрын жиі 
айтылған-ды. Бұл ұсынысты талқылау 
келесі басқосудың тақырыбы ретінде 
ресми түрде бекітілді. 

Осыған дейін ЕАЭО елдерінде 
Қазақстан мен Ресей миграциялық 
процестердің тартылыс нүктесіне 
ай налып келген болатын. Ресейдегі 
сан кция қыспағы да бұл процесті тоқ-
тата алмады. Себебі бұл елге бағыт-
талған миграцияға «Ресей өмір сү руге 
қолайлы мемлекет», деген пікір қа-
лыптасқан. 2019 жылдың 9 айының 
көр сеткіші бойынша Ресейдің жарты 
мил лионға жуық азаматы сырт ел-
дерге көшіп кетса, 1 млн адам жұмыс 
іздеп келіпті. 

Өзге елдерде де өзекті
Қазір мигрант-зейнеткерлердің 

проб лемасы тек ЕАЭО емес, басқа 
да көптеген елдерде өзекті. Мəселен, 
Еуропаның халқы жыл санап «қар-
тайып» барады. Бұл үдеріс ХХ ға-
сыр дың аяғынан басталған-ды, ал-
дағы онжылдықтарда бұл жылдамдай 
түсетін түрі бар. Еуропаның ста тис ти-
калық ведомствосының де рек теріне 
қарағанда, əзірге ха лық тың орташа 
жасы 40-тан аса қойған жоқ. 2050 
жылға қарай Еуро одақ азаматтарының 
орташа жасы он жылға ұлғайып, 49 жас-
ты алқым дайды. Өмір сүру ұзақтығы 
артуы на орай 65 жастан асқан адамдар 
саны екі есеге өсті. Қазір еңбекке қа-
білетті 100 еуропалыққа 25 зейнеткер-
ден келеді. 30 жылдан кейін бұл көр-
сеткіш əлдеқайда жоғарылайды. Эко-
номикалық белсенділік бағдары өзгер-
меген жағдайда 2050 жылға қарай əр 
100 адамның 75 зейнеткерді асырауы-
на тура келеді. 

Сарапшы Ерлан Ибрагим біз-
ге берген сұхбатында бұл жоба бұ-
рынғы ТМД елдерінде көптен бері 
талқыланып келе жатқанын айтты. 
1992 жылдың басында Украинаның 
Ресеймен шекаралас аймақтарда тұ-
ратын азаматтарына қосымша жəр-
демақы төлеу туралы талабы Ресей та-
рапынан қолдау таппады. Тек Балтық 
жағалауында тұратын бұрынғы соғыс 
ардагерлеріне зейнетақы төлеу ту ра лы 
ұсыныс заңдастырылды. Қа зір Ресей 
соғыс арда герлеріне арналған базалық 
зейнетақы қоры есебінен əр зейнеткер-
ге 25-28 мың рубль төлеп тұрады. Бұл 
үшін зейнетақы қорынан жыл сайын 
500 млн АҚШ доллары тұрақты түрде 
бөлінеді. 

 «Миграциялық саясат интеграци-
ялана бастады. Алдағы уақытта бұл 
процесс ғаламдық си патқа ие болып, 
донор немесе реципиент елдер де-
ген түсінікті ми грациялық саясатқа 

қатысты айтамыз. Əзірге Орталық 
Азия елдері, оның ішінде Қазақстанда 
да донор ел дер қатарында. Реципиент 
елдер санатында Еуроодақ, АҚШ, 
Канада бар. Ал ЕАЭО-да бұл міндетті 
Қазақстан мен Ресей атқарып отыр», 
дейді Е.Ибрагим. 

Саясаттанушы Əзімбай Ғали зей -
нетақы міндеттемелерін өзара есеп ке 
алу жүйесін енгізу бірқатар əлеуметтік 
жəне экономикалық жеңілдіктерге жол 
ашатынын айтады.

 «Біріншіден, бұл заңсыз көші-қон 
проблемасын ішінара шешіп, соған 
байланысты туындаған əлеуметтік 
шиеленісті болдырмайды. Екіншіден, 
бұл реципиент елдерді білікті кадр-
лар үшін тартымды етеді, яғни бұл 
елдердің билігі өздеріне жүктеген 
міндеттердің бəрін орындайды. Эко -
номикалық тұрғыдан алғанда, кө ші-
қонды заңдастыру зейнетақы қор-
ларының салымын көбейтеді. Мұндай 
жүйені енгізудің тағы бір маңызды 
артықшылығы, ЕАЭО-ның ТМД-дағы 
интеграциялық өзек ретіндегі рөлін 
күшейтеді», дейді ол. 

Ə.Ғалидың пайымдауынша, ЕАЭО 
зейнетақы келісіміне қол қою бүкіл 
əлемде болып жатқан интеграциялық 
процестердің бір бөлігі. Мұны Қазақ-
станда жүзеге асырудың құжат та-
малық қиындығы жоқ. Одақтың 
өзге мүше мемлекеттерінен келген 
ми  гранттармен БЖЗҚ арқылы ке-
лісімшартқа отырса болды. Ол үшін 
тек зейнетақы келісімі ғана емес, 
осыған байланысты қолданыста жүр-
ген заңдарды да бір жүйеге түсіру 
керек. Басқаша айтқанда, ЕАЭО 
зейнетақы заңдарын унификациялау 
қажет. Сол кезде мигранттың айлық 
табысының қанша пайызын қорға 
ауда ру мəселесін заң шеңберінде ше-
шуге болады. 

АЛМАТЫ 

САРАПТАМА 

Зейнетақы экспорты 
Тиісті келісім ЕАЭО аясындағы мигранттар құқығын теңестіре ме?
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(Жалғасы 8-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ 

2019 жылғы 12 желтоқсан        №916 
Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі 

Өңірлік үйлестіру кеңесінің үлгілік 
функцияларын айқындау туралы

 «Арнайы экономикалық жəне индустриялық аймақтар туралы»            
2019 жыл ғы 3 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы 10-бабының        
4) тар мақшасына сəйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ 
ЕТЕДІ:

1. Өңірлік үйлестіру кеңесінің мынадай үлгілік функциялары 
айқындалсын:

1) əлеуетті қатысушыға индустриялық аймаққа рұқсат беру не рұқсат 
бермеу туралы шешім қабылдайды;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де 
функцияларды жүзеге асырады.

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік 
он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А.МАМИН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 13 желтоқсан        №921          
Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі

«Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2014 жылғы 9 қазандағы № 1077 қаулысына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2014 жылғы 9 қазандағы № 1077 қаулысына (Қазақстан 
Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 62-63, 577-құжат) мынадай 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін: 

көрсетілген қаулымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларында:
мынадай мазмұндағы 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6-тармақтармен 

толықтырылсын:
«1-1. Объектілерді пайдалану кезінде осы Қағидалардың жəне 

белгіленген тəртіппен бекітілген, объектілерді пайдалану кезінде өрт 
қауіпсіздігі талаптары қамтылған басқа да нормативтік құқықтық актілердің 
талаптарын сақтау қамтамасыз етіледі.

1-2. Объектіде өрт қауіпсіздігін меншік нысандарына қарамастан, 
объектілердің иелері, ұйымдардың, кəсіпорындардың басшылары, сондай-
ақ дара кəсіпкерлер (бұдан əрі – ұйым басшысы) қамтамасыз етеді. 
Ұйымдардың басшылары өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында 
белгіленген тəртіппен жұмыстардың жекелеген учаскелерінде өрт 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жауаптыларды тағайындайды.

1-3. Ұйым басшысы осы Қағидаларға 1-1-қосымшаға сəйкес əрбір 
объектіге қатысты (жеке тұрғын үйлерді қоспағанда) олардың өрт 
қауіптілігіне сəйкес келетін өртке қарсы режимді белгілейтін өрт қауіпсіздігі 
шаралары туралы нұсқаулықты бекітеді.

1-4. Түтін жою жүйелерімен, өртті анықтау мен сөндірудің, өрт кезінде 
адамдарды құлақтандыру мен оларды эвакуациялауды басқарудың авто-
матты қондырғыларымен жабдықталған ғимараттар мен құрылыстарды 
пайдалану (оның ішінде тұрғын үй-пайдалану) үшін жауапты ұйымдардың 
басшылары көрсетілген жүйелерді жарамды күйде ұстайды.

1-5. Ұйым басшысы өрт сөндіру жəне өрт сигнализациясы 
қондырғыларының, өрт кезінде адамдарды құлақтандыру жəне оларды эва-
куациялауды басқару, түтіннен қорғау жəне өртке қарсы сумен жабдықтау 
жүйелерінің, өртке қарсы есіктердің, клапандар мен люктердің, өртке 
қарсы қалқалардағы, үй-жайлардағы, ғимараттар мен құрылыстардағы 
ойықтарды өзге де толтырғыштардың, адамдарды қорғау жəне құтқару 
құралдарының жобалау құжаттамасына сəйкес келуін жəне олардың үнемі 
жарамды жұмыс күйінде болуын қамтамасыз етеді.

Қондырғыны (жекелеген желілерді, хабарлағыштарды), өртке қарсы 
қорғау жүйесін немесе құралдарын өшіруге байланысты техникалық қызмет 
көрсету жəне жоспарлы-алдын ала жөндеу бойынша жұмыстарды орындау 
кезеңінде ғимараттар мен құрылыстарды өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
жөніндегі қосымша шараларды іске асырмай пайдалануға жол берілмейді.

1-6. Объектілерде мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтерді 
ұйымдастыру тəртібі Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің  2014 
жылғы 7 қарашадағы № 782 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік емес өртке 
қарсы қызметтердің қызметін жүзеге асыру қағидаларына (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9931 болып тіркелген) 
сəйкес айқындалады.»;

мынадай мазмұндағы 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10, 2-11,  
2-12, 2-13, 2-14, 2-15, 2-16, 2-17, 2-18, 2-19, 2-20, 2-21, 2-22, 2-23, 2-24, 2-25,  
2-26, 2-27, 2-28, 2-29, 2-30, 2-31, 2-32, 2-33, 2-34, 2-35, 2-36, 2-37, 2-38, 2-39,  
2-40, 2-41, 2-42, 2-43, 2-44, 2-45, 2-46, 2-47, 2-48, 2-49, 2-50, 2-51, 2-52, 
2-53,  2-54, 2-55, 2-56, 2-57, 2-58, 2-59, 2-60, 2-61, 2-62, 2-63, 2-64, 2-65, 
2-66, 2-67,  2-68, 2-69, 2-70, 2-71, 2-72, 2-73-тармақтармен толықтырылсын:

«2-1. Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларының жұмысқа 
қабілеттілігі мен сенімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету мақсатында 
объектілердің өзгешеліктері мен өндірістік процестердің ерекшеліктерін 
ескере отырып, өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын 
техникалық күтіп-ұстау жөніндегі ведомстволық (салалық, объектілік) 
қағидалар мен нұсқаулықтар əзірленеді.

2-2. Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалануға 
берген сəттен бастап əрбір объектіде техникалық қызмет көрсетуді жəне 
жоспарлы-алдын ала жөндеуді жүргізу ұйымдастырылады.

2-3. Өртке қарсы қорғау жүйелерінің техникалық құралдарына 
техникалық қызмет көрсету жəне жоспарлы-алдын ала жөндеу жұмыстарын 
пайдаланушы ұйым осы жұмыстарды орындау бойынша білікті мамандар 
болған кезде дербес жүргізеді. 

Арнайы оқытылған қызмет көрсетуші персонал болмаған жағдайда, 
өртке қарсы қорғау жүйелерінің техникалық құралдарына техникалық 
қызмет көрсету жəне жоспарлы-алдын ала жөндеу бойынша регламенттік 
жұмыстар дайындаушы зауыттардың техникалық құжаттамасын ескере 
отырып жасалатын жылдық жоспар-графикке жəне регламенттік 
жұмыстарды жүргізу мерзімдеріне сəйкес ұйымдармен шарт бойынша 
жүзеге асырылады.

2-4. Ғимараттардың өртке қарсы қорғау жүйелерінің техникалық 
құралдарының (автоматты өрт сигнализациясы жəне өрт сөндіру 
қондырғыларының, түтіннен қорғау, өрт кезінде адамдарды құлақтандыру 
жəне оларды эвакуациялау жүйелерінің жəне қол өрт сөндіргіштерінің) 
тиімді жұмысын қамтамасыз ету үшін ұйым басшысының бұйрығымен 
өртке қарсы қорғау жүйелерін пайдалану, бастапқы өрт сөндіру құралдарын 
сатып алу, жөндеу, олардың сақталуы мен іс-əрекетке əзірлігі, техникалық 
қызмет көрсетуді (қол өрт сөндіргіштерін қайта зарядтау) жəне жоспарлы-
алдын ала жөндеуді уақтылы жəне сапалы жүргізу үшін жауапты 
лауазымды адам тағайындалады.

Өрт сөндіргіштерді пайдалану жəне техникалық қызмет көрсету «Өрт 
техникасы. Өрт сөндіргіштер. Пайдалануға қойылатын талаптар» ҚР СТ 
1487 талаптарына сəйкес жүзеге асырылады.

2-5. Объектіде өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын білікті 
пайдалану жəне техникалық жарамды күйде күтіп-ұстау үшін басшының 
бұйрығымен мынадай персонал тағайындалады: 

1) өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалануға 
жауапты адам;  

2) өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларына қызмет көрсетуге 
шарт болмаған кезде, өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларына 
техникалық қызмет көрсету жəне оларды жоспарлы-алдын ала жөндеу 
бойынша жұмыстарды орындау үшін мамандар. Мамандарды оқытуды өрт 
автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалануға жауапты адам 
объектінің басшысы бекіткен бағдарлама бойынша жүргізеді.

2-6. Кезекші персоналдың үй-жайларында, эвакуациялау жоспарларын 
жəне өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулықтарды орналастыру 
орындарында өртке қарсы қызметтің «101» жəне бірыңғай кезекшілік-
диспетчерлік қызметтің «112» телефон нөмірлері көрсетілген тақташалар 
ілінеді. 

Кезекші персонал өзіне жүктелген функцияларға сəйкес ғимараттың 
барлық есіктерінің құлыптары кілттерінің жиынтығымен қамтамасыз етіледі. 

Кілттердің қосалқы жиынтығы ғимараттың бірінші қабатындағы кезекші 
персоналдың (күзет) үй-жайында сақталады. 

Əрбір кілт оның қай құлыпқа тиесілі екендігі жазылған биркамен 
қамтамасыз етіледі. 

Кезекші персонал телефон орнатылған үй-жайларда орналасады жəне 
түнде ғимаратта қалған ересектер мен балаларды есепке алу журналын 
ерікті нысанда жүргізеді.

2-7. Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалануға 
жауапты адам: 

 1) осы Қағидалардың талаптарының орындалуын; 
 2) шарт бойынша графикке жəне күнтізбелік жұмыс жоспарына сəйкес 

техникалық қызмет көрсету жəне жоспарлы-алдын ала жөндеу бойынша 
жұмыстарды бақылауды жəне қабылдауды; 

 3) уақтылы техникалық қызмет көрсетуді жəне жоспарлы-алдын ала 
жөндеуді жүргізуді ұйымдастыру жолымен өрт автоматикасы жүйелері 
мен қондырғыларын жұмысқа қабілетті күйде ұстауды; 

 4) қызмет көрсетуші жəне кезекші персоналды оқытуды, сондай-ақ 
қорғалатын үй-жайларда жұмыс істейтін адамдарға өрт автоматикасы 
жүйелері мен қондырғылары іске қосылған кездегі іс-қимылдар бойынша 
нұсқама беруді; 

 5) қажетті пайдалану құжаттамасын əзірлеуді жəне оны жүргізуді; 
 6) мынадай: 
дайындаушыларға – өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларының 

жинақталмаған немесе техникалық құжаттамаға сəйкес келмейтін 
техникалық құрылғылары мен жабдығын жеткізген кезде; 

монтаждау ұйымдарына – сапасыз монтаждау анықталған кезде; 
қызмет көрсететін ұйымдарға – өрт автоматикасы жүйелері мен 

қондырғыларына техникалық қызмет көрсету мен жоспарлы-алдын ала 
жөндеуді уақтылы жəне сапалы жүргізбегені үшін наразылықтарды уақтылы 
беруді қамтамасыз етеді.

2-8. Өртке қарсы қорғау жүйелерінің техникалық құралдарына техни-
калық қызмет көрсету жəне жоспарлы-алдын ала жөндеу бойынша 
жұмыстарды, бастапқы өрт сөндіру құралдарының болуын жəне олардың  
жай-күйін тексерулерді есепке алу арнайы журналда немесе техникалық 
қызмет көрсетуді жəне жоспарлы-мəжбүрлі жөндеуді басқарудың 
автоматтандырылған жүйесінде көрсетіледі.

2-9. Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларына техникалық 
қызмет көрсетуді жəне оларды жоспарлы-алдын ала жөндеуді объектінің 
білікті мамандары немесе осы қызмет түрін шарт негізінде жүзеге асыратын 
ұйымдар (бұдан əрі – орындаушы) орындайды. Ұйыммен өрт автоматикасы 
жүйелері мен қондырғыларына техникалық қызмет көрсету жəне оларды 
жоспарлы-алдын ала жөндеу бойынша жұмыстарды жүргізуге шарттың 
болуы объект басшысын осы Қағидалардың талаптарын орындау үшін 
жауапкершіліктен босатпайды.

2-10. Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларына техникалық 
қызмет көрсету мен оларды жоспарлы-алдын ала жөндеу:  

1) жоспарлы профилактикалық жұмыстарды жүргізуді;  
2) ақауларды жоюды жəне ағымдағы жөндеу жүргізуді;  

3) дұрыс пайдалану мəселелерінде орындаушының тапсырыс берушіге 
көмек көрсетуін қамтиды.

2-11. Техникалық қызмет көрсету, жоспарлы-алдын ала жөндеу мер-
зімділігі мен жұмыстардың көлемдері қызмет көрсетілетін өрт авто-
матикасы жүйелері мен қондырғыларының техникалық құралдарына 
арналған пайдалану құжаттамасының талаптарына сəйкес белгіленеді 
жəне шартта көрсетіледі.

2-12. Ұйым басшысы объектілерде қызмет көрсетуші персонал үшін 
«Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалану жөніндегі 
нұсқаулықтар» жəне «Кезекші (жедел) персоналға арналған нұсқаулықтар» 
əзірлеп, оны бекітеді.

2-13. Объектіге қызмет көрсететін персонал немесе орындаушы белгі-
ленген мерзімдерде регламенттік жұмыстарды жүргізеді жəне тиісті пай-
далану құжаттамасын толтырады.

2-14. Ұйым басшысы өрт автоматикасы жүйелерімен жəне қондырғы-
ларымен жабдықталған объектіде мынадай құжаттаманың: 

 1) өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларына жобалау-сметалық 
құжаттамасының; 

 2) орындау құжаттамасының (жұмыс сызбалары жиынтығының), 
жасырын жұмыстардың (олар болған жағдайда), сынақтар мен өлшеулер 
актілерінің; 

 3) осы Қағидаларға 1-2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өрт авто-
матикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалануға қабылдау актісінің; 

 4) өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларының құрамына кіретін 
техникалық құралдарға паспорттардың; 

 5) осы Қағидаларға 1-3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өрт авто-
матикасы жүйелері мен қондырғыларының монтаждалған аспаптары мен 
жабдығы ведомосының; 

 6) газбен өрт сөндіру қондырғыларының (олар болған кезде) баллонда-
рын өрт сөндіргіш құрамдармен зарядтауға паспорттардың; 

 7) өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалану жөніндегі 
нұсқаулықтың; 

 8) техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыс регламентінің; 
 9) техникалық қызмет көрсету жəне жоспарлы-алдын ала жөндеудің 

жоспар-графигінің; 
 10) осы Қағидаларға 1-4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өрт авто-

матикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалану журналының;  
11) ұйым басшысы бекіткен жедел (кезекші) персоналдың жұмыс 

графигінің;  
12) кезекші жəне қызмет көрсететін персоналдың, техникалық қызмет 

көрсету жəне жоспарлы-алдын ала жөндеу жұмыстарын жүргізуге жауапты 
адамның лауазымдық нұсқаулықтарының, техникалық қызмет көрсету 
жəне жоспарлы-алдын ала жөндеу жүргізуге ұйыммен шарт көшірмесінің 
(ұйымдар қызмет көрсететін объектілерде); 

 13) еркін нысанда құлақтандыру жəне эвакуацияны басқару жүйелерін 
пайдалана отырып, адамдарды эвакуациялау бойынша объект 
персоналының жаттығу жүргізу журналының (ол болған кезде) болуын 
қамтамасыз етеді.

2-15. Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғылары кезекші (жобалық) 
жұмыс режимінде тұрақты ұсталады.

2-16. Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын өшіруге бай-
ланысты жүргізілетін техникалық қызмет көрсету жəне жоспарлы-алдын 
ала жөндеу бойынша жұмыстарды орындау кезеңінде объектінің əкімшілігі 
өрт автоматикасы жүйелерімен жəне қондырғыларымен қорғалатын 
объектілердің өрт қауіпсіздігін қосымша іс-шаралармен қамтамасыз етеді.

2-17. Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларының құрамына 
кіретін техникалық құралға құжаттамада көрсетілген қызмет мерзімі 
өткеннен кейін, сондай-ақ өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғылары 
істен шыққан жағдайларда, осы жүйелер мен қондырғыларды мақсаты 
бойынша одан əрі пайдалану мүмкіндігін анықтау мақсатында оларға 
техникалық куəландыру жүргізіледі.

2-18. Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын техникалық 
куəландыруды тапсырыс беруші, орындаушы өкілдерінің, қажет болған 
жағдайда, басқа да ұйымдар мамандарының міндетті қатысуымен 
комиссия жүргізеді.

2-19. Куəландыру нəтижелері осы Қағидаларға 1-5-қосымшаға 
сəйкес нысан бойынша өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын 
куəландыру актісімен ресімделеді.

2-20. Ғимараттар мен құрылыстарда (тұрғын үйлерден басқа) кез келген 
қабатта бір мезгілде 10 немесе одан астам адам болған жағдайда, адам-
дарды қауіпсіз эвакуациялауды жүргізу, өртке қарсы қызметті шақыру жəне 
өрт сөндіру бөлімшелері келгенге дейін өрт сөндіруді ұйымдастыру бой-
ынша ұйым жұмыскерлерінің іс-қимыл жасау тəртібін қамтитын, өрт шығу 
кезінде адамдарды эвакуациялау жоспары əзірленеді жəне ғимараттың  əр 
қабатында, қабаттан эвакуациялық шығу жолдарында дəліздің ұзындығы 
бойымен 20 м сайын, одан аспайтын қашықтықта ілінеді.

2-21. Адамдардың тұруына арналған ғимараттарда, сондай-ақ адамдар 
жаппай келетін ғимараттарда (құрылыстарда) өрт кезінде электр энерги-
ясын өшірген жағдайда, кезекші персонал жұмысқа қабілетті жай-күйдегі 
электр фонарьларымен қамтамасыз етіледі. Фонарьлар санын ұйым 
басшысы объектінің ерекшеліктеріне байланысты, бірақ əрбір кезекшіге 
кемінде  1 фонарьдан анықтайды.

2-22. Адамдар тəулік бойы болатын ғимараттар (мектеп-интернат-
тар, қарттар мен мүгедектер үйлері, балалар үйлері, ауруханалар) 
үшін əзірленген өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулықта адам-
дарды өздігінен эвакуациялау, сондай-ақ ұйым персоналының өздігінен 
эвакуациялануға қабілетсіз адамдарды тəуліктің жарық жəне қараңғы 
уақыттарында эвакуациялау нұсқалары қамтылады.

2-23. Мектеп-интернаттардың, қарттар мен мүгедектер үйлерінің, ба-
лалар үйлерінің жəне ауруханалардың басшылары: 

1) күн сайын өртке қарсы қызмет белгілеген уақытта шығу ауданында 
объект орналасқан өрт сөндіру бөліміне əрбір объектідегі адам саны ту-
ралы ақпаратты хабарлайды; 

2) жарты жылда кемінде бір рет ғимараттың өртке қарсы қорғау 
жүйесінің барлық элементтерінің жұмысқа қабілеттілігін тексерумен қатар, 
персоналдың өрт кезіндегі іс-қимылдары бойынша оқу-жаттығулар өткізуді 
қамтамасыз етеді.

2-24. Белгіленген тəртіппен əзірленген жəне бекітілген жобалау-
сметалық құжаттамасыз ғимараттар мен құрылыстардың функционалдық 
мақсатын өзгертуге, оларға күрделі жөндеу, техникалық қайта жарақтау, 
реконструкциялау жəне қайта жоспарлау жүргізуге жол берілмейді.

2-25. Ғимараттар мен үй-жайларды жалға алған кезде жалдаушы-
лар, егер жалға алу шартында өзгеше айтылмаса, осы Қағидалардың 
ғимараттардың осы типіне арналған талаптарын орындайды.

2-26. Барлық өндірістік жəне қойма үй-жайлары үшін, сондай-ақ сыртқы 
технологиялық қондырғылар үшін жарылыс-өрт жəне өрт қауіптілігі 
санаттары, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 
2015 жылғы  20 наурыздағы № 230 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік 
құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10851 болып тіркелген) 
Электр қондырғыларын орнату қағидаларының (бұдан əрі – № 230 бұйрық) 
талаптарына сəйкес аймақтардың кластары анықталып, үй-жайлардың 
есіктерінде тиісті белгілермен белгіленеді. 

Өрт қауіптілігі жоғары жабдықтың жанында қауіпсіздік белгілері 
орнатылады. 

Өндіріс процестерінде жарылыс-өрт қауіптілігі көрсеткіштері зерттел-
меген заттар мен материалдарды қолдануға, сондай-ақ оларды басқа 
заттармен жəне материалдармен бірге сақтауға жол берілмейді.

2-27. Ғимараттар мен құрылыстар олардың пайдаланылу циклінің 
барлық кезеңдерінде өртке қарсы қызметті шақыру үшін байланыс 
құралдарымен, жарамды бастапқы өрт сөндіру құралдарымен қамтамасыз 
етіледі. Объектілерді бастапқы өрт сөндіру құралдарымен қамтамасыз ету 
нормалары осы Қағидаларға 1-6-қосымшада келтірілген.

Бастапқы өрт сөндіру құралдарын, байланыс құралдарын, сондай-ақ 
өрт сөндіру автоматикасы жүйелерін орналастыру орындары көрсетілген 
құралдарды көзбен көру қиындық келтірсе, тиісті өрт қауіпсіздігі 
белгілерімен белгіленеді.

2-28. Есіктердің өздігінен жабылуына арналған құрылғылар жарамды 
күйде ұсталады. 

Өртке қарсы есіктер мен түтіннен құрылғылардың (шымылдықтардың, 
экрандардың, перделердің) еркін жабылуына кедергі келтіретін қандай да 
бір құралды орнатуға жол берілмейді.

2-29. Өрттің шығуына əкелуі мүмкін ақаулары бар жабдықта, қондыр-
ғылар мен станоктарда, сондай-ақ температураның, қысымның тиісті 
режимдерін жəне қауіпсіздік шарттарымен регламенттелген басқа да 
параметрлерді бақылауды қамтамасыз ететін бақылау-өлшеу аспаптары 
мен технологиялық автоматика өшірілген кезде жұмыстарды жүргізуге 
жол берілмейді.

2-30. Конструкциялар мен олардың əрленуінің қажетті отқа төзімділігін 
қамтамасыз ету жəне өрт қауіптілігін төмендету үшін оттан қорғау 
құралдарын қолдануға жол беріледі.

Отқа төзімділіктің барлық дəрежесіндегі ғимараттарда (отқа төзімділіктің 
V дəрежесін қоспағанда) шатыр жабындарының тіреуіші мен жанғыш мате-
риалдардан жасалған қоршауы оттан қорғағышпен өңделуі тиіс.

Оттан қорғау құрамдарын (сіңіргіштерін) жағу жұмыстарын жүргізу оттан 
қорғау құралына арналған техникалық құжаттаманың талаптарына сəйкес 
жүзеге асырылады.

2-31. Ұйым басшысы оттан қорғайтын тозаңды құрамдардың, оттан 
қорғау майларының, сылақтың, құрылыс конструкцияларының плита-
лармен, табақты жəне басқа да оттан қорғау материалдарымен қаптама-
лардың, жанғыш өңдеу жəне жылуды оқшаулау материалдарының, ауа 
өткізгіштердің, жабдық пен эстакадалардың металл тіректерінің зақым-
дануларын жоюды қамтамасыз етеді, сондай-ақ дайындаушы зауыттың 
нұсқаулығына сəйкес оттан қорғау өңдеуінің (сіңіргішінің) жай-күйін тексе-
руді жүзеге асырады.

Оттан қорғау өңдеуінің (сіңіргішінің) жай-күйі техникалық құжаттамада 
көрсетілген мерзімдерде немесе жылына кемінде бір рет сынақ хаттамасы 
толтырылып тексеріледі.

2-32. Өртке қарсы тосқауылдардың əртүрлі инженерлік жəне техноло-
гиялық коммуникациялармен (оның ішінде электр сымдарымен жəне 
кабельдермен) қиылысқан жерлерінде пайда болған ойықтар мен саңы-
лаулар қажетті отқа төзімділік шегі мен түтін-газ өткізбеуді қамтамасыз 
ететін жанбайтын материалдармен бітеледі.

2-33. Ұйымдардың ғимараттары мен құрылыстарында (жеке тұрғын 
үйлерді қоспағанда): 

1) жобалау нормаларында көзделген жағдайлардан басқа, жертөлелер 
мен цокольдік қабаттарда тез тұтанатын жəне жанғыш сұйықтықтарды,  
оқ-дəрілерді, жарылғыш заттарды, пиротехникалық бұйымдарды, жанғыш 
газы бар баллондарды, аэрозоль орамасындағы тауарларды, целлулоидты 
жəне басқа да жарылыс-өрт қаупі бар заттар мен материалдарды сақтауға 
жəне қолдануға; 

2) шатырларды, техникалық қабаттарды, желдету камераларын жəне 
басқа да техникалық үй-жайларды өндірістік учаскелер, шеберханалар 
ұйымдастыру үшін, сондай-ақ өнімді, жабдықты, жиһаз бен басқа да зат-
тарды сақтау үшін пайдалануға; 

3) лифт холдарында қоймалар, дүңгіршектер, шағын дүкендер жəне 
басқа да осындай үй-жайларды орналастыруға жəне пайдалануға, сондай-
ақ жанғыш материалдарды сақтауға; 

4) қабаттардағы дəліздерден, холдардан, фойеден, тамбурлардан 
жəне баспалдақ алаңдарынан эвакуациялық шығу жолдарының жоба да 
көзделген есіктерін, эвакуациялау жолдарында өрттің қауіпті фактор-
ларының таралуына кедергі келтіретін басқа да есіктерді алып тастауға; 

5) нəтижесінде адамдарды қауіпсіз эвакуациялау жағдайлары нашар-
лайтын, өрт сөндіргіштерге, өрт крандарына жəне басқа да өрт қауіпсіздігі 
құралдарына қол жеткізу шектелетін немесе автоматты өртке қарсы қорғау 
жүйелерінің (автоматты өрт сигнализациясының, стационарлық автомат-
ты өрт сөндіру қондырғыларының, түтін жою жүйелерінің, құлақтандыру 
жəне эвакуациялауды басқару жүйелерінің) əрекет ету аймағы азаятын 
көлемдік-жоспарлау шешімдерін өзгертуді жүргізуге; 

6) балкондар мен лоджияларда есіктерді, люктерді, жанама секцияларға 
өтетін жерлерді жəне эвакуациялау сатыларына шығу жолдарын жиһазбен, 
жабдықпен немесе басқа да заттармен үйіп тастауға, балкон араларындағы 
сатыларды демонтаждауға, сондай-ақ пəтерлердің балкондары мен 
лоджияларындағы люктерді дəнекерлеуге; 

7) тез тұтанғыш жəне жанғыш сұйықтықтарды қолдана отырып,  үй-
жайларды жинауға жəне киім-кешекті жууға, сондай-ақ қатып қалған құбыр-
ларды дəнекерлеу лампаларымен жəне ашық отты қолданатын басқа да 
тəсілдермен жылытуға; 

8) май сіңген сүрткіш материалды жинамай қалдыруға; 
9) ғимараттың барлық қабаттарының терезелерінде жəне жертөлелердің 

терезелеріндегі шұңқыршаларда (қоғамнан уақытша оқшаулауды 
қамтамасыз ететін түзеу жəне арнайы мекемелердің, мекемелердің қойма-
ларының, кассаларының, қару-жарақ бөлмелерінің, құпия бөлімдерінің, 
прекурсорларды сақтау жəне олардың айналымы үй-жайларын қоспағанда) 
торларды орнатуға;

10) балкондарды, лоджияларды жəне түтінденбейтін баспалдақ 
алаңдарына апаратын галереяларды шынылауға; 

11) баспалдақ алаңдары мен дəліздерде қоймалар (қосалқы үй-жайлар) 
орнатуға, сондай-ақ баспалдақ сатыларының астында жəне баспалдақ 
алаңдарында заттарды, жиһаз бен басқа да жанғыш материалдарды 
сақтауға жол берілмейді. Бірінші жəне цокольдік қабаттардың баспалдақ 
сатыларының астында орталық жылу беруді басқару тораптарына, 
су өлшеу тораптарына жəне жанбайтын материалдардан жасалған 
қалқалармен қоршалған электр қалқандарына арналған үй-жайларды ғана 
орналастыруға жол беріледі; 

12) ғимараттардың өндірістік жəне қойма үй-жайларында (отқа төзім-
ділігі V дəрежелі ғимараттардан басқа) антресольдарды, қалқаларды, 
тұрмыстық қызмет көрсету орындарын, қоймаларды, шағын кеңселерді 
жəне жанғыш материалдардан салынған басқа да кіріктірілген үй-жайларды 
орналастыруға;

13) жеке қорғау құралдарын орнату жəне құтқару құрылғыларын бекіту 
орындарына өту жолдарын үйіп тастауға жəне жабуға жол берілмейді.

2-34. Ғимараттар мен құрылыстардың шатырларындағы сыртқы өрт 
сөндіру сатылары мен қоршаулары жарамды күйде күтіп-ұсталады жəне 
оларда бес жылда кемінде бер рет «Металл құрылыс конструкциялары. 
Сыртқы стационарлық өрт сөндіру сатылары мен шатыр қоршаулары. 
Жалпы техникалық шарттар» ҚР СТ 2218-2012 талаптарына сəйкес 
пайдалану сынақтары жүргізіледі.

2-35. Бір мезгілде 50-ден астам адамның болуына арналған үй-
жайларда, сондай-ақ бір мезгілде 15-тен астам адамның болуына 
арналған жертөле мен цокольдік қабаттардың үй-жайларында кемінде 
екі эвакуациялық шығу жолы көзделеді. 

Отқа төзімділігі IV жəне V деңгейдегі ғимараттар мен құрылыстарда  
бір мезгілде 50 жəне одан астам адамның бірінші қабаттағы үй-жайларға 
ғана болуына жол беріледі.

2-36. Шатыр үй-жайларының, сондай-ақ технология шарттары бойын-
ша адамдардың тұрақты болуы талап етілмейтін техникалық қабаттар 
мен жертөлелердің есіктері мен люктері құлыпталады. Көрсетілген үй-
жайлардың есіктері мен люктеріне кілттердің сақталатын орны туралы 
ақпарат ілінеді. 

Ғимараттардың, құрылыстар мен құрылымдардың жертөлесі жəне 
цокольдік қабаттарының терезе ойықтарының шұңқыршалары қоқыстан 
жəне басқа заттардан уақтылы тазартылады. Терезелердегі тиектер 
ішінен кілтсіз ашылады. 

2-37. Пайдаланылған сүртетін материалдар қақпақпен жабылатын, 
жанбайтын материалдан жасалған контейнерлерге жиналады. Жұмыс 
ауысымы аяқталғаннан кейін көрсетілген контейнерлердің ішіндегісі 
ғимараттардан тыс шығарылады.

2-38. Майлармен, лактармен, бояулармен жəне басқа да тез тұтанатын 
жəне жанғыш сұйықтықтармен жұмыс істейтін адамдардың арнайы киімі 
осы мақсатқа арнайы бөлінген орындарда орнатылған металл шкафтарда 
ілінген күйінде сақталады.

2-39. Биіктігі 1 қабаттан жоғары витраждары бар ғимараттарда əрбір 
қабаттың деңгейіндегі витраждарда орнатылған түтін өткізбейтін, жанбай-
тын диафрагмалардың конструкцияларын бұзуға жол берілмейді.

2-40. Эвакуациялық жолдар мен шығу жолдарын пайдалану кезінде жо-
балау шешімдерін жəне стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттардың, 
сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс саласындағы құжаттардың (оның 
ішінде эвакуациялық жолдар мен шығу жолдарын жарықтандыру, олардың 
саны, өлшемдері жəне көлемдік-жоспарлау шешімдері бойынша, сондай-
ақ эвакуациялау жолдарында өрт қауіпсіздігі белгілерінің болуы бойынша) 
талаптарын сақтау қамтамасыз етіледі.

2-41. Ашылу бағыты нормаланбайтын мынадай:
1) Ф1.3 жəне Ф1.4 сыныпты үй-жайлардың;
2) А жəне Б үй-жайларынан басқа, бір мезгілде 15-тен аспайтын адам 

болатын үй-жайлардың;
3) ауданы 200 м2 аспайтын қоймалардың;
4) санитарлық тораптардың;
5) 3-типтік баспалдақ алаңдарына шығу жолдарының есіктерінен 

басқа, эвакуациялау жолдарындағы есіктер ғимараттан шығу бағытына 
қарай ашылады.

2-42. Эвакуациялық шығу жолдарының есіктеріндегі тиектер Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленетін жағдайларды қоспағанда, 
оларды ішінен кілтсіз еркін ашу мүмкіндігін қамтамасыз етеді.

2-43. Автономды қоректендірілетін жəне эвакуациялау жолдарында 
қолданылатын электр желісінен қосылатын «Шығу», «Эвакуациялық (қосал-
қы) шығу», «Эвакуациялық шығу есігі» деген көлемді жарықтандырылған 
өрт қауіпсіздігі белгілері жарық индикациясы қосылып, жарамды күйде  
күтіп-ұсталады. 

Эвакуациялық жарықтандыру жұмыс істейтін жарықтандырудың электр-
мен қоректендіргіші тоқтаған кезде автоматты қосумен қамтамасыз етіледі.

2-44. Эвакуациялық жолдар мен шығу жолдарын пайдалану кезінде: 
1) эвакуациялық жолдар мен шығуларды (оның ішінде өтетін жерлерді, 

дəліздерді, тамбурларды, галереяларды, лифт холдарын, баспалдақ 
алаңдарын, баспалдақ сатыларын, есіктерді, эвакуациялық люктерді) түрлі 
материалдармен, бұйымдармен, жабдықпен, өндірістік қалдықтармен, 
қоқыспен жəне басқа да заттармен үйіп тастауға, сондай-ақ эвакуациялық 
шығу есіктерін бекітіп тастауға; 

2) шығу тамбурларында (пəтерлер мен жеке тұрғын үйлерді қоспағанда) 
киім кептіргіштер мен ілгіштерді, гардеробтарды орналастыруға, сондай-
ақ керек-жарақтар мен материалдарды (оның ішінде уақытша) сақтауға; 

3) эвакуациялау жолдарында табалдырықтарды (есіктердің ойықта-
рындағы табалдырықтардан басқа) орнатуға, ішкі жағынан қолмен ашу 
жəне ашық күйінде бұғаттау мүмкіндігі жоқ қозғалмалы жəне көтеріліп-
түсірілетін есіктер мен қақпаларды, айналатын есіктер мен турникеттерді, 
сондай-ақ басқа (қайталайтын) эвакуациялау жолдары болмаған кезде 
немесе көрсетілген құрылғыларды қолмен ашуға жəне ашық күйінде 
бұғаттауға мүмкіндік беретін техникалық шешімдер болмаған кезде 
адамдарды еркін эвакуациялауға кедергі келтіретін басқа да құрылғыларды 
орнатуға жол берілмейді. Құрылғыларды автоматты немесе қашықтықтан 
ашу жəне бұғаттау тəсілін қолмен басқарылатын тəсілге қосымша 
қолдануға жол беріледі; 

4) отқа төзімділігі V дəрежедегі ғимараттардан басқа, эвакуациялау 
жолдарындағы едендерді, қабырғалар мен төбелерді өңдеу, қаптау жəне 
бояу үшін өрт қауіптілігі сыныбына сəйкес келмейтін жанғыш материал-
дарды қолдануға;

5) баспалдақ алаңдарының, дəліздердің, холдар мен тамбурлардың 
өздігінен жабылатын есіктерін ашық күйінде бекітуге, сондай-ақ оларды 
алып тастауға; 

6) түтінденбейтін баспалдақ алаңдарындағы ауа аймақтарының терезе 
жапқыштарын шынылауға немесе жабуға; 

7) есіктер мен фрамугаларды шынылауда қиыстырылған шыныны жай 
шынымен ауыстыруға жол берілмейді.

2-45. Үй-жайдың технологиялық, көрме жəне басқа жабдығын орналас-
тырған кезде жобалау нормаларына сəйкес баспалдақ алаңдарына жəне 
басқа да эвакуациялау жолдарына өтетін эвакуациялық өту жолдары 
қамтамасыз етіледі.

2-46. Адамдар жаппай келетін үй-жайларда кілемдер, кілем төсемшелері 
жəне өзге де еден жабындары еденге берік бекітіледі.

2-47. Адамдардың тұруына арналған ғимараттардың ішінде орна-
ластырылатын газ баллон қондырғыларын орналастыру жəне пайда-
лану  Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2017 жылғы 9 
қазан дағы № 673 бұйрығымен бекітілген Газбен жабдықтау жүйелері 
объектілерінің қауіпсіздігі жөніндегі талаптарға (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15986 болып тіркелген) сəйкес 
жүзеге асырылады.

2-48. Тұрмыстық газ аспаптарын пайдалану кезінде жиһазды жəне басқа 
жанғыш материалдарды орналастыру жақын жердегі вертикаль қабатқа 
дейін көлденеңінен кемінде 0,2 м жəне осы бұйымдарға жақын жерде 
ілінген көлденең қабаттың үстіне дейін тігінен кемінде 0,7 м қашықтықта 
жүзеге асырылады.

2-49. Тұрмыстық газ аспаптарын (оның ішінде асхана плиталарын, су 
жылытатын қазандарды, газ мұнараларын) газбен жабдықтауға арналған 
газ баллондары (жұмыс жəне қосалқы) ғимараттардан тыс жапсарлас 
салынған үйлерде немесе ғимаратқа, цокольдік жəне жертөле қабаттарына 
кіретін жерлерден кемінде 5 м қашықтықтағы қабырғаның тұйық аралық 
қабырғасында жанбайтын материалдардан жасалған шкафтарда орналас-
тырылады. 

Газ баллондарына арналған жапсарлас салынған құрылыстар мен 
шкафтар құлыпталады жəне желдету үшін жалюзимен, сондай-ақ «Отқа 
қауіпті. Газы бар баллондар» деген ескерту жазуымен қамтамасыз етіледі.

2-50. Ғимараттар мен құрылыстардағы қоқыс өткізгіштер жобада 
көзделген клапандармен қамтамасыз етіледі. Клапандар жабық күйде бо-
лады, жарамды етіп күтіп-ұсталады жəне ысырмасында нығыздағышпен 
қамтамасыз етіледі.

2-51. Қоқыс жинағыштар камераларының есіктері үнемі құлыптаулы 
ұсталады.

2-52. Ғимараттар мен жерүсті құрылыстарындағы лифтілер мен 
көтергіштер (өрт лифтілерін қоспағанда) өрт шыққан кезде негізгі отырғызу 
қабатына автоматты түрде түсіріледі, ал жерасты құрылыстарында – 
жоғарғы қабатқа көтеріледі жəне тоқтан ажыратылады.

2-53. Эскалаторлардың (траволаторлардың) жетектері өрт шыққан кезде 
автоматты түрде ажыратылады.

2-54. Ғимараттар мен құрылыстар, сондай-ақ сыртқы технологиялық 
қондырғылар жобада көзделген найзағайдан қорғаудың жарамды құрыл-
ғыларымен жабдықталады.

2-55. Найзағайдың жəне статикалық электр зарядтарының қайталайтын 
көріністерінен қорғау үшін технологиялық аппараттардың барлық ме-
талл конструкцияларында, резервуарларда, газ өткізгіштерде, мұнай 
өткізгіштерде, мұнай өнімдерін өткізгіштерде жəне тез тұтанатын немесе 
жанғыш сұйықтықтар, сондай-ақ жанғыш газдар айналатын, сақталатын 
немесе қайта өңделетін ғимараттардың ішінде жəне ашық кеңістікте 
орналасқан басқа да құрылғыларда қорғаныш жерге тұйықтағыш көзделеді.

2-56. Персоналды электр тогымен жарақаттанудан қорғауға арналған 
жерге тұйықтау құрылғыларын немесе найзағайдан қорғағышты статикалық 
электр зарядтарын бұру үшін пайдалануға жол беріледі.

2-57. Ғимараттарда, құрылыстарда орналастырылған технологиялық 
жабдық пен құбыржолдар, сондай-ақ сыртқы технологиялық қондырғылар 
мен эстакадалар № 230 бұйрықтың талаптарына сəйкес қорғаныш жерге 
тұйықтағышпен қамтамасыз етіледі. 

Ғимараттар мен құрылыстардың технологиялық құбыржолдарын жерге 
тұйықтайтын (нөлдейтін) өткізгіштер ретінде пайдалануға жол берілмейді.

2-58. Металл эстакадалар жəне оларға төселген металл құбыржолдар 
эстакаданың басында жəне соңында, сондай-ақ олардың ұзындығы 
бойымен кемінде 300 м сайын өзара жəне қорғаныш жерге тұйықтау 
құрылғыларымен жалғанады.

2-59. Ток бұрғыштар өзара, жерге тұйықтағыш құрылғылармен жəне 
технологиялық аппараттармен дəнекерлеу арқылы жалғанады.

2-60. Технологиялық процестерінде тез тұтанатын жəне жанғыш 
сұйықтықтар, сондай-ақ жанғыш бу мен газдар айналатын өнеркəсіптік 
кəсіпорындардың кəріз желісі гидравликалық ысырмалармен қамтамасыз 
етіледі. Əрбір гидравликалық ысырмадағы сұйықтық қабатының биіктігі 
кемінде 0,25 м етіп қабылданады. Гидравликалық ысырмалардың кон-
струкциясы оларды мезгіл-мезгіл тазарту мүмкіндігімен қамтамасыз етіледі.

2-61. Тез тұтанатын жəне жанғыш сұйықтықтар қолданылатын ғима-
раттар мен құрылыстардың нөсер, өндірістік жəне біріктірілген кəріз жүйе-
лерінің құбыржолдары арқылы жалынның таралуын болдырмайтын гидрав-
ликалық ысырмалар (сифондар) үнемі жарамды күйде күтіп-ұсталады. 

Гидравликалық ысырмалары ақаулы немесе дұрыс орындалмаған кəріз 
жүйелерін пайдалануға жол берілмейді.

2-62. Технологиялық процестерінде тез тұтанатын жəне жанғыш сұйық-
тықтар, сондай-ақ жанғыш булар мен газдар айналатын кəсіпорындардың 
өндірістік жəне біріктірілген кəріз жүйелері бүкіл ұзындығы бойымен жабық 
күйде ұсталады. 

Кəріздерді байқайтын құдықтар қақпақтармен жабылады жəне  0,1 м 
қабат құм төгіледі.

2-63. Аумағында ғимараттар, құрылыстар жəне (немесе) жарылыс-өрт 
жəне өрт қауіптілігі бойынша АН, БН жəне ВН санаттарындағы сыртқы 
технологиялық қондырғылар орналасқан кəсіпорындардың өндірістік жəне 
біріктірілген кəріз жүйелеріне жинау кезіндегі өндірістік ағынды судың 
температурасы 40оС-ден аспауы тиіс. 

Тез тұтанатын жəне жанғыш сұйықтықтарды кəріз жүйелеріне (оның 
ішінде авария кезінде) ағызуға жол берілмейді.

2-64. Құрылыс, күрделі жөндеу, реконструкциялау жəне (немесе) 
техникалық қайта жарақтау аяқталғаннан кейін пайдалануға берілетін 
объектілерде тұрмыстық жəне өнеркəсіптік аспаптарға жағу үшін газ 
өткізетін құбыржолдар өрт кезінде үй-жайдағы ортаның температурасы 
100оС-ге жеткен кезде, газ өткізгішті автоматты түрде жабатын жылу 
сезгіш ілгекті құрылғылармен (клапандармен) жабдықталады. Көрсетілген 
құрылғылар (клапандар) үй-жайда барынша ықтимал биіктікте, тікелей 
ажырату құрылғысының, газ есептегіштің жəне газ өткізгіштегі басқа да 
арматураның алдында орнатылады.

2-65. Жылу сезгіш ілгекті құрылғыларды (клапандарды): 
1) отқа төзімділігі V дəрежелі ғимараттарда, сондай-ақ газ өткізгіштері 

ғимараттың шегінен тыс орналасқан жəне газ талдағыш немесе авто-
матты өрт сигнализациясы іске қосылған кезде газ өткізгішті жабатын 
электрмагниттік клапанмен жабдықталған ғимараттарда; 

2) газ өткізгіштері электрмагниттік клапанмен жабдықталған, ал газ 
жағатын қондырғылары бар үй-жайлары автоматты өрт сөндіру қондыр-
ғыла рымен қорғалған қауіпті өндірістік объектілердің ғимараттарында 
орнатпауға жол беріледі.

2-66. Газ баллондары сақталатын жəне пайдаланылатын ғимараттарға 
(оның ішінде жеке тұрғын үйлерге) немесе құрылыстарға кіретін жерде «От 
қаупі бар. Газы бар баллон» деген жазуы бар өрт қауіпсіздігінің ескерту 
белгілері орналастырылады.

2-67. Ұйым басшысы аммиакты салқындату қондырғыларының машина 
жəне аппараттар бөлімдерінің үй-жайларын жарылыс кезінде (оның ішінде 
оңай тасталатын конструкцияларды, сындырылатын панельдерді, арнайы 
шыныларды, терезе блоктарының ашылатын фрамугаларын) қираудан 
қорғауға арналған құрылғылардың жобалау-сметалық құжаттамаға сəйкес 
келуін жəне олардың үнемі жарамды күйде болуын қамтамасыз етеді. 

Салқындату камераларының жəне салқындатқыш агрегаттардың  үй-
жайларын тікелей мақсатынсыз пайдалануға жол берілмейді.

2-68. Ғимараттар мен құрылыстарда адамдар жаппай келетін  іс-
шараларды (оның ішінде спорттық жəне мəдени-ойын-сауық іс-шараларын) 
өткізу уақытында аммиакты салқындату қондырғыларына техникалық 
қызмет көрсетуге жəне оларды жөндеуге жол берілмейді.

2-69. Салқындату камераларының өртке қарсы белдіктеріне ойықтар 
салуға, құбырлар өткізуге, бекіткіштер орнатуға, сондай-ақ оларды жанғыш 
материалдармен қаптауға жол берілмейді.

2-70. Салқындатқыш агрегаттарды салқындату камераларының там-
бурларында орналастыруға жол берілмейді. 

Тұздықпен салқындату камералары бар салқындатқыш қондырғыларды 
сыртқа қарай немесе басқа үй-жайлардан есіктермен бөлінген дəліз 
арқылы шығу жолы бар машина бөлімінде ғана орналастыруға жол 
беріледі.

2-71. Пайдалану жəне жөндеу процесінде жобада көзделген салқындату 
камераларының жанбайтын жылу оқшаулағышын жанатын жылу 
оқшаулағышпен ауыстыруға жол берілмейді.

2-72. Өрт сөндіру қондырғыларының қолмен қосу құрылғылары, өрт 
сөндіргіштердің бекіту-іске қосу құрылғысы жəне өрт шкафтарының есіктері 
пломбаланады.

2-73. Өрт шкафтары оларда өрт краны жабдығының жинағын жəне өрт 
сөндіргіштің өрт сөндіру заты зарядының массасы кемінде 5 кг кемінде 
екі қол өрт сөндіргішін, сондай-ақ адамдардың жеке қорғану жəне құтқару 
құралдарын орналастыру мүмкіндігімен кез келген үш нұсқада (аспалы, 
жапсарлас жəне кіріктіріле) орнатылады.»;

мынадай мазмұндағы 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 6-8, 6-9, 6-10, 6-11,  
6-12-тармақтармен толықтырылсын:

«6-1. Үй-жайлардағы электр қондырғылары мен электр аспаптары 
жұмыс уақыты (ауысымы) аяқталғаннан кейін тоқсыздандырылады. 

Авариялық жарық түсіру, өрт сөндіру жəне өртке қарсы сумен жабдықтау 
қондырғылары, өрт жəне күзет-өрт сигнализациясы кернеуде қосулы 
болады. Басқа электр қондырғылары мен электр техникалық бұйымдарды 
(оның ішінде тұрғын үй-жайларда), егер бұл олардың функционалдық 
мақсаты мен негіздеме жəне (немесе) пайдалану жөніндегі нұсқаулық 
талаптарында көзделсе, кернеуде қалдыруға жол беріледі.

6-2. Жанғыш шатырлардың, қалқалардың, сондай-ақ жанғыш заттардың, 
материалдар мен бұйымдардың ашық қоймаларының (қатарлардың, 
шөмелелердің) үстінде электр сымдарының əуе желілерін төсеуге жəне 
пайдалануға жол берілмейді.

6-3. Электр қозғалтқыштары, шырағдандар, өткізгіштер, тарату құрылғы-
лары жанғыш тозаңнан айына кемінде екі рет, ал шаң көп бөлінетін  үй-
жайларда айына кемінде төрт рет тазартылады.

6-4. Электр қондырғыларын пайдалану кезінде: 
1) дайындаушы кəсіпорынның нұсқаулығында баяндалған қауіпсіз-

дік талаптары бұзылған электр желілері мен электр энергиясын қабыл-
дағыштарды, өрттің шығуына (ұшқындауға, қысқа тұйықталуға, ка-
бельдер мен сымдардың оқшаулағышының шамадан тыс қызуына, 
автомат ты басқару, аварияға қарсы жəне өртке қарсы қорғау жүйелерінің 
істен шығуына) əкелуі мүмкін ақаулары бар электр қабылдағыштарын 
пайдалануға, сондай-ақ оқшаулағышы зақымданған немесе қорғағыш 
қасиеттері жойылған электр сымдары мен кабельдерін пайдалануға; 

2) зақымданған жəне бекітілмеген розеткаларды, ажыратқыштарды, 
басқа электр қондырғылары бұйымдарын пайдалануға; 

3) конструкциясында көзделген жылу реттегіштер болмаған немесе ақау 
болған кезде электр қыздырғыш аспаптарын қолдануға; 

4) электр шамдары мен шырағдандарды қағазбен, матамен жəне басқа 
жанғыш материалдармен орауға, сондай-ақ шырағданның конструкция-
сында көзделген қалпақтары (шашыратқыштары) жəне қорғаныш торлары 
алынып қалған шырағдандарды пайдалануға; 

5) электр үтіктерді, электр плиткаларын, электр шəйнектерін жəне басқа 
электр қыздыру аспаптарын дайындаушы кəсіпорынның нұсқаулығында 
көзделген болса, өрттің шығу қаупін болдырмайтын арнайы тұғырықтарсыз 
(қоректендіру цокольдерінсіз, қыздырғыш дөңгелектерсіз) пайдалануға; 

6) барлық жарылыс-өрт қаупі жəне өрт қаупі бар үй-жайларда электр 
қыздыру аспаптарын қолдануға; 

7) стандартты емес (қолдан жасалған) электр қыздыру аспаптарын 
қолдануға, калибрленбеген балқығыш ендірмелерді жəне шамадан тыс 
жүктеме мен қысқа тұйықталудан қорғайтын қолдан жасалған басқа 
аппараттарды пайдалануға; 

8) электр қалқандарының, электр қозғалтқыштарының жəне іске қосу 
аппаратурасының жанында жанғыш (оның ішінде тез тұтанатын) заттар 
мен материалдарды орналастыруға (жинауға); 

9) жарылыс қаупі жəне өрт қаупі бар аймақтарда дайындаушы зауыттың 
жарылыстан жəне (немесе) өрттен қорғау деңгейі мен түрінің белгіленімі 
жоқ электр жабдығын қолдануға; 

10) электр сымдары мен кабельдерінің жалғамалары мен ұштарын 
оқшаулаусыз қалдыруға жол берілмейді.

6-5. Стационарлық жабдықтың, күштік жəне жарықтандыру желісінің 
электр сымдарының жай-күйін тексеру, сымдардың, кабельдер мен жерге 
тұйықтау құрылғыларының оқшаулағышының кернеуін сынау жəне өлшеу 
пайдалануға беру кезінде, одан əрі график бойынша, бірақ үш жылда 
кемінде бір рет жүргізіледі. Өлшеулердің нəтижелері актімен (хаттама-
мен) ресімделеді.

6-6. Софиттерді орнату жəне пайдалану кезінде бекіткіш конструкциялар 
мен жарық ұстайтын жəне шағылыстыратын экрандар ретінде жанғыш 
материалдарды пайдалануға жол берілмейді. 

Прожекторлар мен софиттер жанғыш конструкциялар мен материал-
дардан кемінде 0,5 м, ал линзалық прожекторлар кемінде 2 м қашықтықта 
орналастырылады. 

Прожекторлар мен софиттерге арналған жарық сүзгіштер жанбайтын 
материалдардан дайындалады.

6-7. Жабық тарату құрылғыларының үй-жайлары мен дəліздерінде сақ-
тауға арналған үй-жайларды орналастыруға, сондай-ақ электр техника лық 
жабдықты, қосалқы бөлшектерді, жанғыш сұйықтықтары бар сыйымды-
лықтарды жəне əртүрлі газдары бар баллондарды сақтауға жол берілмейді.

6-8. Кабельдік құрылыстардың секциялық қалқаларының есіктері 
өзді гінен жабылатындай, ғимараттан эвакуациялау жолына қарай ашы-
латындай етіп көзделеді жəне ысырмаларында нығыздағыштармен 
қамтамасыз етіледі. 

Кабельдік құрылыстарды пайдалану кезінде көрсетілген есіктер жабық 
күйінде болады жəне бекітіледі. 

Кабельдік үй-жайлардың желдету жағдайы бойынша егер өздігінен 
жабылатын есіктердің жабылуы үшін өрт кезінде құрылыстың тиісті бө-
лігінде өрт сигнализациясы импульсінен іске қосылатын автоматты құрыл-
ғылар қолданылатын болса, оларды ашық күйінде бекітуге жол беріледі.

6-9. Металл қораптарға төселген кабель желілері жанбайтын матери-
алдармен нығыздалады, ал қораптың өзі мынадай жерлерде: 

1) басқа кабельдік құрылыстарға кіретін жерде; 
2) кабельдік қораптардың көлденең учаскелерінде əрбір 30 м сайын, 

сондай-ақ электр кабельдері бар басқа қораптарға тармақтарында; 
3) кабельдік қораптардың тік учаскелерінде əрбір 20 м сайын отқа 

төзімділік шегі кемінде EI 45 қалқалармен бөлінеді. 
Қалқалар арқылы өткен кезде жабындардың əрбір белгісінде осындай 

отқа төзімді нығыздағыштар қосымша жасалады. 
Металл қораптарға төселген кабель желілерінің нығыздалған жерлері 

қораптардың сыртқы қабырғаларында қызыл жолақтармен белгіленеді. 
Қажет болған жағдайларда, қосымша түсіндірме жазбалар орындалады.

6-10. Төселетін кабельдер жəне металл қабаттардың металл қабық-
тарын қорғау үшін қолданылатын тоттануға қарсы жабындар жанбайтындай 
етіп көзделеді.

6-11. Май толтырылған кабельдерге май беруді (сіңіруді) қамтамасыз 
ететін құрылғылардың үй-жайларында осы қондырғыға қатысы жоқ жанғыш 
материалдар мен бұйымдарды сақтауға жол берілмейді.

6-12. Электр қондырғылар мен тұрмыстық электр аспаптарының 
ақаулары (кабельдер мен сымдардың оқшаулағышының шамадан тыс 
қызуы немесе зақымдануы, түтін шығуы, ұшқындауы) анықталған кезде 
олар дереу токтан ажыратылады. Оларды тек ақаулар жойылғаннан кейін 
ғана қайта қосуға жол беріледі.»;

мынадай мазмұндағы 14-1-тармақпен толықтырылсын:
«14-1. Жылыту пештері мен жүйелерінің түтін құбырлары, мұржалары 

жəне басқа элементтері тікелей жылу беру маусымының алдында, сондай-
ақ жылу беру маусымы ішінде кемінде: 

1) үш айда бір рет – жылыту пештері үшін; 
2) екі айда бір рет – үздіксіз от жағылатын пештер мен ошақтар үшін 

тазартылады. 
Түтін арналары өтетін шатырларда барлық түтін құбырлары мен 

қабырғалары əктеледі.
Асхана плиталары жəне үздіксіз (ұзақ мерзімді) от жағылатын басқа да 

пештер айына кемінде бір рет тазартылып тұрады.»;
мынадай мазмұндағы 17-1, 17-2, 17-3, 17-4, 17-5, 17-6, 17-7, 17-8, 17-

9,  17-10, 17-11, 17-12, 17-13, 17-14, 17-15, 17-16, 17-17, 17-18, 17-19,  
17-20-тармақтармен толықтырылсын:

«17-1. Сұйық отынмен жұмыс істейтін аппараттар авариялық төгілу 
кезінде отын багындағы бүкіл отын мөлшері сиятын металл науаға 
орнатылады. Көрсетілген науаға құм немесе басқа да жанбайтын 
адсорбент толтырылады.

17-2. Тұрғын үй-жайларда тұтану температурасы 61oС-ден төмен 
сұйық отынмен жұмыс істейтін жылу беру аппараттарын, сондай-ақ жылу 
беру жүйелерінде жылу тасымалдағыш ретінде ыстық сұйықтықтарды 
пайдалануға жол берілмейді.

17-3. Сұйық, қатты жəне газ тəрізді отынмен жұмыс істейтін жылу беру 
аппараттары ақаусыз есіктермен жəне жанғыш конструкциялардан нор-
маларда белгіленген өртке қарсы бөлгіштермен (жылжытқыштармен) 
қамтамасыз етіледі. 

Жылыту қазандықтары мен жылу беру қондырғыларының əрбір 
форсункасының жанындағы отын құбырында кемінде екі вентиль 
орнатылады: біреуі – пештің оттығының жанында, екіншісі – отын салынған 
сыйымдылықтың жанында.

17-4. Елді мекендерде ұйымдарды жəне тұрғын үйлерді жылытуға 
арналған орталық қазандықтарды пайдалану кезінде: 
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(Жалғасы. Басы 7-бетте) 

(Соңы 9-бетте) 

1) сұйық отынды осы мақсаттарға арналмаған үй-жайларда сақтауға; 
2) жабдықты пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарда көзделмеген жанғыш 

заттарды (қатты, сұйық, газ тəрізді) отын ретінде қолдануға; 
3) отын беру жүйелерінен сұйық отын аққан немесе газ шыққан кезде 

жылу бөлу қондырғыларын пайдалануға; 
4) оттықтарды алдын ала үрлемей қондырғыны жағуға жəне форсунка-

лар немесе газ жанарғылары жанбаған кезде отын беруге; 
5) жылу беру қондырғылары конструкциясында көзделген бақылау 

жəне реттеу аспаптары болмаған, бұзылған немесе ажыратылған кезде 
жұмыс істеуге; 

6) жанғыш материалдарды қазандықтарда немесе бу өткізгіштерде 
кептіруге жол берілмейді.

17-5. Пешпен жылытуды пайдалану кезінде: 
1) от жанып жатқан пешті қараусыз қалдыруға, сондай-ақ оларды 

қадағалауды балаларға тапсыруға;
2) жағу үшін дайындалған отынды, сондай-ақ басқа да жанғыш заттар 

мен материалдарды пештің алдындағы табаққа орналастыруға; 
3) қатты отын жағылатын пештерді жағу үшін тез тұтанатын жəне 

жанғыш сұйықтықтарды қолдануға; 
4) көмірге, коксқа жəне газға арналмаған пештерді осы отын түрлерімен 

жағуға; 
5) үй-жайларда жиналыстар мен басқа да көпшілік іс-шаралар өткізу 

уақытында пештерді жағуға; 
6) пештерді шамадан тыс қыздыруға; 
7) жанғыш заттар мен материалдарды (аяқ киімді, киімді, ағашты) пеш-

тер мен түтіндіктердің бетінен 0,5 м кем қашықтықта кептіруге;
8) ысырмаларды (жаппаларды) жобалау нормаларында көзделген 

ойықтарсыз қолдануға;
9) желдету жəне газ арналарын түтіндіктер ретінде қолдануға;
10) ақаулары, сызаттары мен саңылаулары бар пештерді жағуға жол 

берілмейді.
17-6. Құрамында қыздырылған жəне бықсыған материалдар бар күл 

мен шлак оттықтан шығарылғаннан кейін өрттің шығу мүмкіндігін бол-
дырмайтын, осы үшін арнайы бөлінген жерге шығарылады жəне оларға 
су құйылады.

17-7. Жанғыш заттарды, материалдарды, бұйымдар мен жабдықты 
пеш тердің оттықтарының саңылауларына дейін кемінде 1,25 м жəне 
пештердің басқа қыздырылатын бөліктеріне дейін кемінде 0,7 м қашық-
тықта орналастыруға жол берілмейді.

17-8. Қатты отынмен жұмыс істейтін қазандық қондырғыларының түтін 
құбырлары ұшқын сөндіргіштермен жабдықталады жəне осы бөлімнің та-
лаптарына сəйкес күйеден тазартылады.

17-9. Отын (көмір) осы үшін арнайы бейімделген үй-жайларда не-
месе жанатын құрылыстардан 8 м алшақ орналасқан, арнайы бөлінген 
алаңдарда сақталады.

17-10. Зауытта дайындалған пештерді өнеркəсіптік кəсіпорындардың 
жатақханаларының, əкімшілік, қоғамдық жəне тұрмыстық ғимараттарының  
үй-жайларында, тұрғын үйлерде орнатқан кезде осы өнім түрлерін өндіруші 
кəсіпорындардың нұсқаулығының талаптары, сондай-ақ жылу беру 
жүйелеріне қойылатын жобалау нормаларының талаптары орындалады.

17-11. Уақытша металл пештерді орнату кезінде мынадай өрт қауіпсіздігі 
талаптарын сақтау қамтамасыз етіледі: 

1) металл пештер биіктігі кемінде 0,2 м табандармен қамтамасыз етіледі; 
2) металл пештер кемінде мынадай қашықтықта орнатылады: 
ағаш конструкциялардан, жиһаздан, тауарлардан, стеллаждардан, 

сөрелерден, сатушы үстелдерінен жəне басқа жабдықтардан – 1 м; 
жанудан қорғалған конструкциялардан – 0,7 м; 
оттық саңылауларынан бастап ағаш конструкциялар мен басқа 

жабдықтарға дейін – 1,25 м.
17-12. Металл мұржа терезе арқылы шығарылған кезде оған бөлгішті 

алмастыратын, мөлшері мұржаның үш диаметрінен кем болмайтын 
жабындық темірден жасалған қабат қойылады.

Мұржаның ұшы ғимарат қабырғасының сыртынан кемінде 0,7 м 
орнатылады, биіктігі 0,5 м келтеқұбырмен жоғары қарай бағытталады. 

Жоғарғы қабаттың терезесінен шығарылған келтеқұбыр ернеуден 
кемінде 1 м шығып тұрады. Келтеқұбырға қақпақ орнатылады.

17-13. Желдету камералары, циклондар, сүзгілер, ауа өткізгіштер 
жанғыш шаңдардан, өндіріс қалдықтарынан жəне май тұнбаларынан 
тазартылады.

Тазарту кезеңділігі ерікті нысанда тиісті акт жасала отырып, Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 2015 жылғы  9 желтоқ-
сандағы № 758 бұйрығымен бекітілген «Желдету мен ауаны баптау 
жүйелеріне, оларды тазалау мен дезинфекциялауға қойылатын санита-
риялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларында (Нор-
мативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12846 болып 
тіркелген) белгіленген мерзімдерде жүзеге асырылады.

7-14. Желдету жəне ауа баптау жүйелерін пайдалану кезінде: 
1) желдету камераларының есіктерін ашық қалдыруға; 
2) сору арналарын, саңылаулар мен торларды жабуға; 
3) ауа өткізгіштерге газбен жылыту аспаптарын қосуға; 
4) ауа өткізгіштерде жиналған май тұнбаларын, тозаңды немесе басқа 

жанғыш заттарды жағуға жол берілмейді.
17-15. Гидравликалық, құрғақ сүзгілер, тозаң ұстайтын жəне желдету 

(аспирациялау) жүйелерінің басқа құрылғылары ақау болған жəне ажы-
ратылған кезде жарылыс қаупі жəне өрт қаупі бар өндірісі (қондырғылары) 
бар  үй-жайларда технологиялық жабдықтың жұмыс істеуіне жол 
берілмейді.

17-16. Жанғыш тозаңды, талшықты жəне қатты қоспалары бар басқа 
қалдықтарды кетіретін желдеткіштерге қатты заттардың түсіп кетуіне жол 
бермеу үшін олардың алдына – тас тұтқыштар, ал металл заттарды алып 
тастау үшін магниттік сепараторлар орнатылады.

17-17. Пневматикалық көліктің құбыржолдарында жəне жергілікті сору 
жүйелерінің ауа өткізгіштерінде кезеңдік қарап-тексеру, тексеру жəне өрт 
шыққан жағдайда оны сөндіру үшін тығыз жабылатын люктер көзделеді.

17-18. Байқап-қарау люктері бір-бірінен, сондай-ақ үштіктерде, 
бұрылыстарда, құбыржолдардың қабырғалар мен аражабындар арқылы 
өтетін жерлерінде 15 метрден аспайтындай етіп орналастырылады.

17-19. Машиналар мен агрегаттардың тозаңсыздандыру құрылғыла-
рынан шығарылатын ауаны тазартуға арналған сүзгілер оқшауланған 
үй-жайларда орнатылады.

17-20. Жабдықтан шығарылатын тозаңды ауа қайта айналдыру кезінде 
сүзгілердің көмегімен екі сатылы тазартуға түседі.»;

мынадай мазмұндағы 19-1, 19-2, 19-3-тармақтармен толықтырылсын:
«19-1. Түтін арнасының конструкциясында оларды ауық-ауық күйеден 

тазарту үшін технологиялық ойықтар көзделеді.
19-2. Қатты отынмен жұмыс істейтін жылу бөлу аппараттары оттығының 

есігі астындағы жанғыш материалдардан жасалған еден оттық алдындағы 
металл қабатпен қорғалады, оның ұзын жағы пештің бойымен орналасады, 
ойықтарсыз өлшемі кемінде 0,5 х 0,7 м болады.

19-3. Жылу беру аппараттарының күл алғыштарын еден аралық кеңіс-
тікпен біріктіруге жол берілмейді. 

Жылу беру аппараттарының күл алғыштарын жертөле жəне цокольдік  
үй-жайлармен жанбайтын материалдардан жасалған арналардың 
көмегімен ғана қосуға жол беріледі.»;

мынадай мазмұндағы 20-1, 20-2, 20-3, 20-4-тармақтармен толықты-
рылсын:

«20-1. Əртүрлі мақсаттағы желдету жүйелерінің ауа өткізгіштерінің 
жəне ағынды-сорғы түтіннен желдету жүйелерінің жəне транзиттік арна-
ларының (оның ішінде ауа өткізгіштердің, коллекторлардың, шахталардың) 
конструкциялары жанбайтын материалдардан отқа төзімді болып 
жасалады.

20-2. Қоршайтын құрылыс конструкцияларының желдету жүйелерінің 
отқа төзімді арналарымен жəне тіреулер (аспалар) конструкцияларымен 
қиысатын тораптары осындай арналар үшін қажетті шектерден кем 
болмайтын отқа төзімділік шегімен жасалады. Отқа төзімі ауа өткізгіштер 
конструкцияларының алмалы-салмалы жалғамаларын (оның ішінде 
фланецті) тығыздау үшін жанбайтын материалдарды ғана қолдануға 
жол беріледі.

20-3. Өртке қарсы қалыпты ашылатын клапандар автоматты жəне 
қашықтықтан басқарылатын жетектермен жабдықталады. Жылу сезгіш 
элементтерді осындай жетектердің құрамында тек қайталанатындар 
ретінде ғана пайдалану көзделеді. 

Өртке қарсы қалыпты жабылатын жəне мұржа клапандары үшін жылу 
сезгіш элементтері бар жетектерді қолдануға жол берілмейді. 

Түтін-газ өткізуге ең төменгі қажетті кедергі əртүрлі типтердегі өртке 
қарсы жəне мұржа клапандары конструкцияларының бір-біріне тығыз 
жанасуымен қамтамасыз етіледі.

20-4. Желдету, ауа баптау жəне түтіннен қорғау жүйелері параметр-
лерінің нақты мəндері (оның ішінде отқа төзімділік жəне түтін-газ өткізу 
кедергілерінің шектері) сынақ нəтижелері бойынша белгіленеді.»;

мынадай мазмұндағы 21-1-тармақпен толықтырылсын:
«21-1. Жылу беру аппараттарының жану өнімдері ғимараттар мен 

құрылыстардан осы мақсаттар үшін арнайы тағайындалған түтін арналары 
арқылы шығарылады. Түтін арналары ретінде желдету жүйесінің ауа 
өткізгіштерін пайдалануға жол берілмейді.»;

2-бөлімнің «Саяжай кооперативтерiн, бау-бақша серiктестiктерiн, 
ауылдық елдi мекендердiң аумақтарын ұстау тəртiбi» деген тарауының 
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«Саяжай кооперативтерiн, бау-бақша серiктестiктерiн, елдi мекендердiң 
аумақтарын ұстау тəртiбi»;

мынадай мазмұндағы 53-1, 53-2, 53-3, 53-4, 53-5, 53-6, 53-7, 53-8, 53-9,  
53-10, 53-11, 53-12-тармақтармен толықтырылсын:

«53-1. Аумағында өртке қарсы қызмет бөлімшелері орналастырылмаған 
ауылдық жерлердегі елді мекендерде, бау-бақша серіктестіктерінде, 
саяжай бірлестіктерінде (серіктестіктерде, тұтыну кооперативтерінде, 
коммерциялық емес серіктестіктерде) жергілікті атқарушы органдар 
немесе азаматтардың көрсетілген коммерциялық емес бірлестіктерінің 
басқармалары осы үшін арнайы бөлінген жерде немесе ерікті өрт 
сөндіру құрамалары мүшелерінің жеке тұрғын үйлерінде (аула ішіндегі 
құрылыстарда) өрт сөндіру кезінде қолданылатын түтіктер мен 
оқпандардың жинағы бар өрт сөндіру мотопомпаларын, бастапқы өрт 
сөндіру құралдарын, механикаландырылмаған аспапты жəне өрт сөндіру 
құрал-сайманын сату жəне сақтау ұйымдастырылады. 

Түтіктер мен оқпандардың қажетті жиынтығы бар өрт сөндіру 
мотопомпаларын өрт орнына жеткізуге жауапты адамдар тағайындалады. 

Көрсетілген елді мекендер үй-жайлардың (учаскелердің) мынадай 
санының есебінен өрт сөндіру мотопомпаларымен қамтамасыз етіледі: 

1) 300-ден аспайтын –тасымалданатын бір өрт сөндіру мотопомпасы; 
2) 300-ден бастап 1 мыңға дейін –тіркемелі бір өрт сөндіру мотопомпасы; 
3) 1 мыңнан артық – кемінде екі тіркемелі өрт сөндіру мотопомпасы.
53-2. Ауылдық елді мекендердің, бау-бақша серіктестіктерінің, сая-

жай кооперативтерінің, блок-контейнерлік ғимараттардың аумақтарында 
жергілікті атқарушы органдар жəне азаматтар бірлестіктерінің басқар-
малары өрт туралы адамдарды құлақтандыру үшін тиісінше дыбыстық 
сигнализация құралдарын орнатады, өрт сөндіру мақсаттары үшін су 
қорын сақтайды,  сондай-ақ өртке қарсы қызмет бөлімшелерін шақыру 
тəртібін белгілейді.

53-3. Жазғы кезеңде ауылдық елді мекендерде, бау-бақша серіктес-
тіктерінде, саяжай кооперативтерінде жəне кəсіпорындарда жергілікті 
атқарушы органдар, бау-бақша серіктестіктерінің, саяжай кооперативтерінің 
басқармалары, кəсіпорындардың басшылары тиісінше айрықша өртке 
қарсы режимді белгілейді жəне өрттің шығу қауіптілігін төмендету бойын-
ша қосымша шараларды қабылдайды, өрт қаупі бар жұмыстарды жүргізу, 
алау жағу, автомотокөліктің орман алқаптарына кіруі бойынша шектеу-
лер енгізеді, халықтың жəне ерікті өрт сөндіру құралымдары мүшелерінің 
күштерімен бастапқы өрт сөндіру құралдарымен елді мекендердің 
аумақтарын жəне олармен іргелес орман (дала) алқаптарын патрульдеуді, 
сондай-ақ өрт сөндіру мақсаттары үшін бейімделген техниканы ықтимал 
пайдалануға дайындықты ұйымдастырады.

53-4. Өртке қарсы үзіктер шектеріндегі елді мекендер мен ұйымдардың 
аймақтары жанғыш қалдықтардан, қоқыстан, ыдыстан, құрғақ шөптен жəне 
басқа да жанғыш материалдардан уақтылы тазартылады. 

Шипажайлардың, демалыс үйлерінің жəне басқа да сауықтыру меке-
мелерінің (оның ішінде жазғы балалар саябақтарының, балалардың 
сауықтыру лагерьлерінің) аумақтары ғимараттардың (құрылыстардың) 
қабырғаларынан 15 м қашықтықта жанғыш шөгінділерден (құрғақ шөптен, 
мамықтан, жапырақтардан) тазартылады. 

Өртке қарсы үзіктер шектерінде жанғыш материалдарды жинап қоюға, 
көлік тұрағына, ғимараттар мен құрылыстарды, оның ішінде уақытша 
құрылыстарды салуға (орнатуға) жол берілмейді.

53-5. Ғимараттарға, құрылыстарға, ашық қоймаларға, сыртқы өрт 
сөндіру сатыларына жəне өртке қарсы сумен жабдықтау көздеріне апа-
ратын жолдар, өтетін жерлер мен кіреберістер жарамды күйде жəне 
өрт сөндіру техникасының өтуі үшін қолжетімді етіп ұсталады, ал қыста 
қардан тазартылады. Ортақ кеңістікпен (ауламен) біріктірілген тұрғын 
үйлер топтарының аумағына өту жолында шлагбаумдарды орнату кезінде 
персоналдың тəулік бойы кезекшілігімен тұрақты бекет ұйымдастырылады 
жəне шлагбаумдар оларды қолмен ашуға арналған құрылғымен қам-
тамасыз етіледі.

Жолдар мен өтетін жерлерді пайдалануға жауапты ұйым жөндеуге 
байланысты немесе өрт техникасының өтуіне кедергі келтіретін басқа 
себептер бойынша олардың жабылатындығы туралы шығу ауданында 
осы жолдар мен өтетін жерлер бар мемлекеттік өртке қарсы қызмет 
органдарына уақтылы хабарлайды. 

Жолдар жабылған кезеңде тиісті орындарда айналып өту бағытын 
нұсқағыштар орнатылады немесе жолдардың немесе өтетін жерлердің 
жөнделетін учаскелері арқылы өткелдер салынады.

53-6. Ғимараттар мен құрылыстарға өтетін жолдарда жəне кіреберістерде 
өрт техникасының өтуіне кедергі келтіретін автокөлік тұрағына жəне оны 
қоюға, сондай-ақ өрт гидранттары құдықтарының қақпақтарында автокөлік 
тұрағына жəне оны қоюға жол берілмейді.

53-7. Аумақтардың, ғимараттар мен құрылыстардың жарылыс-өрт 
қаупі бар учаскелерінде ашық отты қолдануға жəне темекі шегуге жол 
берілмейді. Жарылыс-өрт қаупі бар объектілердің санатына жатпайтын 
аумақта, ғимараттар мен құрылыстарда темекі шегу үшін арнайы бөлінген 
орындар анықталады, олар «Темекі шегуге арналған орын» деген өрт 
қауіпсіздігі белгілерімен белгіленеді жəне өрт сөндіргішпен (көлемі 
кемінде 5 кг) жəне жанбайтын материалдардан жасалған қоқыс жəшігімен 
жабдықталады.

Өрт қауіпсіздігі белгілерін түрлі-түсті түспен бейнелеу жəне оларды 
орналастыру (орнату) орындары «Сигналдық түстер, қауіпсіздік белгілері 
жəне сигналдық белгілеулер. Жалпы техникалық шарттар мен қолдану 
тəртібі»  ҚР СТ Р МемСТ 12.4.026 жəне «Объектілерді қорғауға арналған 
өрт техникасы. Негізгі түрлері. Орналастыру жəне қызмет көрсету» ҚР СТ 
1174 талаптарына сəйкес көзделеді.

53-8. Елді мекендер мен ұйымдардың аумағы тəуліктің қараңғы 
уақытында өрт гидранттарын, сыртқы өрт сатыларын жəне өрт сөндіру 
керек-жарақтарының орналасқан орнын, өрт су қоймаларының пирстарына, 
ғимараттар мен құрылыстарға кіретін кіреберістерді тез табу үшін сыртқы 
жарықтандырумен қамтамасыз етіледі. 

Өрт қауіпсіздігі белгілерін түрлі-түсті түспен бейнелеу жəне оларды 
орналастыру (орнату) орындары «Сигналдық түстер, қауіпсіздік белгілері 
жəне сигналдық белгілеулер. Жалпы техникалық шарттар мен қолдану 
тəртібі»  ҚР СТ Р МемСТ 12.4.026 жəне «Объектілерді қорғауға арналған 
өрт техникасы. Негізгі түрлері. Орналастыру жəне қызмет көрсету» ҚР СТ 
1174 талаптарына сəйкес көзделеді.

53-9. Ұйымдардың аумағында теміржол өткелдері тəуліктің кез келген 
уақытында өрт сөндіру автомобильдерінің теміржол төсемін кедергісіз 
кесіп өтуін қамтамасыз етеді.

53-10. Елді мекендердің (өнеркəсіптік кəсіпорындардың шектерінен тыс), 
бау-бақша серіктестіктерінің жəне саяжай кооперативтерінің аумағында тез 
тұтанатын жəне жанғыш сұйықтықтары бар ыдысты, сондай-ақ сығылған 
жəне сұйытылған газдары бар баллондарды ашық жинауға (сақтауға) 
жол берілмейді.

53-11. Елді мекендер мен ұйымдардың аумағында жанғыш қалдықтардың 
үйінділерін жасауға жол берілмейді.

53-12. Ғимараттар мен құрылыстардың арасындағы өртке қарсы 
қашықтықтарды ағаш қатарларымен, кесілетін материалдармен, басқа ма-
териалдармен жəне жабдықпен үйіп тастауға, материалдарды, жабдық пен 
ыдыстарды жинау үшін, көлік қою үшін жəне ғимараттар мен құрылыстарды 
салу (орнату) үшін қолдануға жол берілмейді.»;

мынадай мазмұндағы 71-1, 71-2, 71-3-тармақтармен толықтырылсын:
«71-1. Алау жағу, қалдықтар мен ыдыстарды өртеу ғимараттар мен 

құрылыстардан кемінде 50 м қашықтықта жүзеге асырылады. 
Қалдықтар мен ыдыстарды өртеу осы мақсатқа арнайы бөлінген 

жерлерде қызмет көрсетуші персоналдың бақылауымен жүргізіледі.
71-2. Ормандарда орналасқан шипажайлардың, демалыс үйлерінің 

жəне басқа да сауықтыру мекемелерінің (оның ішінде жазғы балалар 
саяжайларының, балалардың сауықтыру лагерьлерінің) аумағы периметрі 
бойымен орман өрттері кезінде ғимараттар мен құрылыстарға өрттің таралу 
мүмкіндігін болдырмайтын, ені кемінде 3 м минералдандырылған қорғау 
жолағымен қамтамасыз етіледі.

71-3. Орман алқаптарында орналасқан елді мекендер үшін жергілікті 
атқарушы органдар орман өрттері кезінде ғимараттар мен құрылыстарға 
өрттің таралу мүмкіндігін болдырмайтын іс-шаралар (өртке қарсы қорғау 
жолақтарын салу, жапырақты көшеттер отырғызу, жаз мезгілінде құрғақ 
өсімдіктерді жəне басқаларын тазалау) əзірлейді жəне орындайды.»;

91-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«91. Мыналарға: 
1) ғимаратты жанғыш материалдармен (сабанмен, жаңқамен, қамыспен, 

жоңқамен) жабуға;
2) балалар жұмыс iстейтiн ағаш ғимараттарда асханалар, кiр жуу 

орындарын орнатуға;
3) отқа төзімділігі IV жəне V дəрежелі ғимараттар мен құрылыстарда  

50-ден астам баланы орналастыруға;
4) жазғы маусымда балалар жұмыс iстейтiн үй-жайларда пеш жағуға, 

керосиндi жəне электр қыздыру құралдарын қолдануға;
5) отшашулар өткізуге, пиротехникалық бұйымдарды пайдалануға жол 

берiлмейдi.»;
мынадай мазмұндағы 94-1, 94-2, 94-3-тармақтармен толықтырылсын:
«94-1. Балалар лагерінің басшысы өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

бойынша ұйымдастырушылық-техникалық іс-шаралар жоспарын жəне 
лагердің (базаның) схемасын əзірлейді, онда барлық ғимараттар, адамдар 
тұратын жерлер (тұрғын үйлер, палаткалар жəне т.б.), шаруашылық 
мақсаттағы орындар, сыртқы өртке қарсы сумен жабдықтау көздері, 
автомобиль тұрақтары жəне т.б. көрсетіледі. Схема лагерьдің (базаның) 
аумағына кіретін жерде ілінеді.

94-2. Орман алқаптарында немесе оларға тікелей жақын орналасқан 
балалардың жазғы демалыс орындарының аумағында өрттің таралу-
ына кедергі келтіретін іс-шаралар (орман алқабы жағынан қоршаудан 
периметрі бойымен ені кемінде 4 метр минералдандырылған өртке қарсы 
жолақтар) көзделеді.

94-3. Балалардың жазғы демалыс орындары мен сауықтыру лагерь-
лерінің аумағында палаткаларды (киіз үйлерді) орналастыру кезінде бір 
топтың (1 немесе 2 қатар) орналасқан аумағының ауданы 800 шаршы мет-
рден аспайтындай етіп қабылданады. Топтардың арасындағы қашықтық 
кемінде 15 метр, ал палаткалар (киіз үйлер) арасында кемінде 2,5 метр 
етіп қабылданады.»;

мынадай мазмұндағы 98-1-тармақпен толықтырылсын: 
«98-1. Ғимараттар мен құрылыстарда көпшілік қатысатын іс-шараларды 

(демалыс кештерін, дискотекаларды, жаңа жылдық жəне басқа да 
қойылымдарды) өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жауапты адам олардың 
өрт шыққан кезде адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі 
талаптарға сəйкестігін тексергеннен кейін ғана өткізуге жол беріледі. 

Тексеру нəтижелері тексеру журналына енгізіледі жəне оған іс-шаралар 
өткізу кезінде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жауапты адам немесе 
объект жетекшісі қол қояды. Тексеру журналының нысанын ұйым басшысы 
дербес айқындайды.»;

99-тармақтың 4) тармақшасы алып тасталсын;
112-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«112. Сахналық қораптың ағаш конструкцияларына (желтартқыштарға, 

сахна төсемелерiне, аспалы көпiрлерге, жұмыс галереяларына) құрылыс 
процесінде антипирендер қанық сiңiрiледi. 

Аталған конструкциялар, сондай-ақ жанғыш декорациялар, сахналық 
жəне көрмелiк безендiрулер, көрермендер жəне экспозиция залдарындағы, 
фойелердегі, буфеттердегі перделер оттан қорғау құрамымен мезгіл-мезгіл 
өңделiп тұрады. Мекеме басшылары «Тоқыма материалдарының өрт 
қауіпсіздігі. Декоративті маталар. Тұтануға сынау əдістері жəне олардың 
жіктегіші» Р МемСТ 50810 талаптарына сəйкес тиісті сынақ хаттамасының 
болуын қамтамасыз етеді.»;

158, 159-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«158. Бөлiнген аумақта дүңгiршектер, сондай-ақ ауданы 35 шаршы 

метрге дейiн қоса алғандағы бiр қабатты павильондар топ-тобымен 
орналастырылады. Бiр топта отқа төзiмдiлiгі І, ІІ, ІІІ, ІІІа дəрежелі 20-дан 
аспайтын немесе отқа төзімділігі ІІІб, ІV, IVa жəне V дəрежелі 10 дүңгіршек 
пен павильон орналастырылады.

Топтағы дүңгіршектер мен павильондардың арасындағы қашықтық 
нормаланбайды.

Топтар 10 контейнерден 1-типтік өртке қарсы қалқалармен бөліктерге 
бөлінуі тиіс.

159. Осы Қағидалардың 158-тармағында көрсетiлген топтар арасын-
дағы, бөлек тұрған павильондар мен дүңгiршектер арасындағы қашықтық, 
сондай-ақ топтардан жəне бөлек тұрған павильондар мен дүңгiршектерден 
бастап басқа ғимараттар мен құрылыстарға дейінгі қашықтық осы 
Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес қабылданады.»;

160-тармақ алып тасталсын;
163-тармақ алып тасталсын;
286-тармақ алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 1098-1-тармақпен толықтырылсын:
«1098-1. Гараждар, бокстар жəне көлік құралдарын (жеке құралдардан 

басқа) ашық сақтау алаңшалары автотехниканы орналастыру схемалары-
мен жарақталады.»;

мынадай мазмұндағы 1099-1, 1099-2-тармақтармен толықтырылсын:
«1099-1. Сығымдалған табиғи газбен жəне сұйытылған мұнай газымен 

жұмыс істейтін қозғалтқыштары бар автомобильдерді басқа мақсаттағы 
ғимараттарға кіріктірілген жəне оларға жапсарлас, сондай-ақ жер 
деңгейінен төмен орналасқан жабық типтегі автотұрақтарға қоюға жол 
берілмейді.

1099-2. Паркингтерде (жабық үлгідегі автотұрақтарда) үй-жайларды 
1-типтік тұйық өртке қарсы қалқалармен бөлген жағдайда өзге функ-
ционалдық мақсаттағы үй-жайларды (автожуу орындарынан, шаруашылық 
қоймаларынан, клиенттердің багажына арналған қоймалардан басқа) 
орнатуға жəне/немесе орналастыруға жол беріледі.

Жарылыс қаупі бар заттар мен материалдарды, тез тұтанатын жəне 
жанғыш сұйықтықтарды, майларды, жанғыш газдары бар баллондарды, 
қысымдағы баллондарды шаруашылық қоймаларында жəне клиенттердің 
багажына арналған қоймаларда сақтауға жол берілмейді.»;

1453-тармақ алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 13-бөліммен толықтырылсын:
«13-бөлім. Өртке қарсы сумен жабдықтау көздерін ұстау тəртібі
1619. Өртке қарсы табиғи жəне жасанды сумен жабдықтау көздері (оның 

ішінде өртке қарсы су құбыры, өрт сөндіру су қоймалары, өрт сөндіру 
мақсатына арналған суды сақтау сыйымдылықтары), сондай-ақ суды 
жинау үшін оларға кіреберістер тұрақты жарамды күйде күтіп-ұсталады.

1620. Өртке қарсы су құбыры желілерінің, өрт гидранттары мен өрт 
крандарының су жіберуі мен жұмыс қабілеттілігі жылына кемінде екі рет 
(көктемде жəне күзде) тексеріледі. 

1621. Өрт гидранттары жарамды күйде ұсталады, ал қысқы уақытта 
жылы оралады жəне қар мен мұздан тазартылады.

1622. Өрт техникасының өртке қарсы сумен жабдықтау көздеріне 
жолдар мен кіреберістер арқылы өтуі жылдың кез келген мезгілінде 
қамтамасыз етіледі.

1623. Су құбыры желісінің учаскелері сөніп қалған, гидранттар бұзылған 
немесе желідегі қысым қажетті мөлшерден төмен азайған кезде су арна-
сының (елді мекендердің су құбыры желілері бойынша) диспетчері немесе 
өртке қарсы сумен жабдықтау үшін жауапты ұйымның (ұйымның немесе 
кəсіпорынның су құбыры желілері бойынша) тиісті лауазымды адамы 
бұл туралы мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарына хабарлайды.

1624. Өртке қарсы сумен жабдықтау көздерінің (оның ішінде өрт гид-
ранттарының, өрт сөндіру су қоймаларының), өрт сөндіру машинала-
рын орнатуға арналған пирстардың орналасу орындары, өрт сөндіру 
ма шиналарын ғимараттар мен құрылыстардың өрт түтіктеріне қосу 
орындары, сондай-ақ қозғалысты олардың болатын жерлеріне бағыттау 
«Сигналдық түстер, қауіпсіздік белгілері жəне сигналдық белгілеулер. 
Жалпы техникалық шарттар мен қолдану тəртібі» ҚР СТ Р МемСТ 12.4.026 
талаптарына сəйкес өрт қауіпсіздігі белгілерімен белгіленеді. 

Жерасты өрт гидранты орналастырылған жердің жанында «ӨГ» əріптік 
индексі, нұсқағыштан бастап гидрантқа дейінгі қашықтық метрдегі цифрлық 
мəндермен жазылған жарықтандырылған немесе флуоресцентті нұсқағыш 
орнатылады. 

Өрт сөндіру су қоймасында «ӨС» əріптік индексі, шаршы метрлердегі 
су қорының цифрлық мəндері жəне бір мезгілде су қоймасы алаңында 
қоюға болатын өрт сөндіру автомобильдерінің саны жазылған ұқсас 
нұсқағыш орнатылады.

1625. Ішкі өртке қарсы су құбыры жүйелерінің өрт крандары клапаны 
бар бұру тетігі үй-жайдың еденінің үстінен 1,35 ± 0,15 м биіктікте болатын-
дай етіп орнатылады, түтіктермен жəне оқпандармен жабдықталады жəне 
пломбаланатын өрт шкафтарына салынады. Қосарланған өрт крандарын 
бірінің үстінен бірін орнатуға жол беріледі, бұл ретте екінші кран еденнен 
кемінде 1 метр биіктікте орнатылады.

Шкафтың есігінде «ӨК» əріптік индексі, жақын өрт сөндіру бөлімінің 
телефон нөмірі көрсетіледі. 

Өрт түтіктері құрғақ, жақсы шиыршықталып жəне крандар мен 
оқпандарға жалғанып ұсталады.

1626. Сорғы станциясының үй-жайларында өртке қарсы сумен жаб-
дықтаудың жалпы схемасы жəне сорғыларды байлау схемасы ілінеді. 

Əрбір ысырмада жəне өрт сорғы-көтергіште олардың мақсаты көр-
сетіледі. 

Сорғы-көтергіштерді қосу тəртібі техникалық нұсқаулықтарда анықталады.
1627. Өрт сорғыларының электр қозғалтқыштарын қоректендіру 

кəсіпорынның электрмен жабдықтауымен үздіксіз қамтамасыз етіледі.
1628. Сыртқы жəне ішкі өртке қарсы су құбырларының су өлшеу 

құрылғыларының суландыру желілерінде электр жетегі бар ысырмалар 
көзделеді, ысырмаларды ашу өрт шкафтарында орнатылған түймелерден 
жүргізіледі жəне өртке қарсы су құбырының сорғы-көтергіштері болған 
жағдайда, оларды іске қосуды бұғаттайды.

Су өлшеу құрылғыларының суландыру желілерінде орнатылған электр 
жетегі бар ысырмалардың жұмыс қабілеттілігі жылына кемінде екі рет, ал 
өрт сорғылары ай сайын тексеріледі.

1629. Объектінің аумағында немесе оған жақын жерде (200 м радиуста) 
табиғи немесе жасанды су көздері (өзендер, көлдер, бассейндер, гра-
дирнялар) болған кезде оларға жылдың кез келген уақытында өрт сөндіру 
автомобильдерін қою жəне су жинау үшін өлшемі кемінде 12 х 12 м қатты 
төсемі бар алаңдарымен (пирстарымен) кіреберістер салынады.

1630. Жасанды су қоймаларын, су көздеріне кіреберістер мен су 
жинағыш құрылғыларды үнемі əзірлікте ұстауды құрылыстардың иелері 
қамтамасыз етеді.

1631. Су арыны мұнаралары жылдың кез келген уақытында өрт 
техникасының су алуы үшін бейімделеді. 

Өрт сөндіру мақсаттарына арналған су қорын шаруашылық жəне 
өндірістік қажеттіліктер үшін пайдалануға жол берілмейді.

1632. Өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерінің жабдығы (өрт гидрант-
тары, өрт крандары, сумен жəне көбікпен өрт сөндіру, сондай-ақ су бүрку 
құбыр жүйелері) пайдалануға қабылдаудың алдында жəне жылына кемінде 
екі рет (көктемде жəне күзде) техникалық қарап-тексеріледі, су жіберу 
арқылы олардың жұмыс қабілеттілігі (су беруі) тексеріледі. 

Техникалық қарап-тексеру:
1) механикалық зақымдардың (сызаттардың, жарықшақтардың жəне 

тағы басқаларының) бар-жоғын анықтау, лак-бояу жабынының тұтастығын 
айқындау мақсатында өрт кранын қарап-тексеруді;

2) жиынтықты тексеруді;
3) өрт түтігін кранға жəне оқпанға қосу сапасын жəне оларды алып-

салудың жеңілдігін бақылауды;
4) өрт оқпанындағы резеңке төсемшелердің жəне крандағы, түтіктегі 

жəне құбырдың бағанындағы жалғама бастиектердің жай-күйін тексеруді;
5) кранның су беруіне гидравликалық сынақтарды жүргізуді жəне (не-

месе) құбырларға су беруді;
6) қысымды жоғарылататын сорғыны қосатын жəне (немесе) сыртқы 

жəне ішкі өртке қарсы су құбырының жиекті желісіндегі электр ысырмасын 
ашатын түйменің жарамдылығын тексеруді;

7) өрт сөндіру түтігінің оралуын;
8) өрт кранының пломбалануын қамтиды.
Ішкі өртке қарсы сумен жабдықтауды сынау плюс 5оС-ден төмен емес 

температурада жүргізіледі.
Ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерінің су беруін техникалық 

қарап-тексеру жəне тексеру нəтижелері актімен жəне сынау хаттамасымен 
ресімделеді. 

Су өткізу желісінің су беруін тексеру актісінің, өрт гидранттарын 
тексеру актісінің, ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерінің жұмыс 
қабілеттілігін сынау актісінің, су беруді сынау хаттамасының жəне өрт 
крандары клапандарының жұмыс қабілеттілігін сынау хаттамасының 
нысандары осы Қағидаларға 8-қосымшада келтірілген.»;

осы қаулыға 1-қосымшаға сəйкес 1-1-қосымшамен толықтырылсын;
осы қаулыға 2-қосымшаға сəйкес 1-2-қосымшамен толықтырылсын;
осы қаулыға 3-қосымшаға сəйкес 1-3-қосымшамен толықтырылсын;
осы қаулыға 4-қосымшаға сəйкес 1-4-қосымшамен толықтырылсын;
осы қаулыға 5-қосымшаға сəйкес 1-5-қосымшамен толықтырылсын;
осы қаулыға 6-қосымшаға сəйкес 1-6-қосымшамен толықтырылсын;
осы қаулыға 7-қосымшаға сəйкес 8-қосымшамен толықтырылсын.
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік  он 

күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А.МАМИН

 Қазақстан Республикасы Үкіметінің
 2019 жылғы 13 желтоқсандағы №921 қаулысына 1-қосымша

Өрт қауіпсіздігі қағидаларына 1-1-қосымша

Өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулықтарға 
қойылатын талаптар

Өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулықтар осы Қағидалардың 
талаптары негізінде ғимараттардың, құрылыстардың, технологиялық 
процестердің, технологиялық жəне өндірістік жабдықтың өрт қауіптілігі 
ерекшелігін негізге ала отырып, əзірленеді. 

Өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулықтарда мынадай мəселелер 
көрсетіледі: 

1) аумақтарды, ғимараттарды, құрылыстар мен үй-жайларды, оның 
ішінде эвакуациялау жолдарын күтіп-ұстау тəртібі; 

2) жабдықты пайдалану жəне өрт қаупі бар жұмыстарды жүргізу кезінде 
технологиялық процестердің өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі 
іс-шаралар; 

3) жарылыс-өрт қаупі жəне өрт қаупі бар заттар мен материалдарды 
сақтау жəне тасымалдау тəртібі мен нормалары; 

4) жұмыс аяқталғаннан кейін үй-жайларды қарап-тексеру жəне жабу 
тəртібі; 

5) темекі шегуге, ашық отты қолдануға жəне от жəне өзге де өрт қаупі 
бар жұмыстарды жүргізуге арналған орындарды орналастыру;

6) жанғыш заттар мен материалдарды жинау, сақтау жəне жою, арнайы 
киім-кешекті ұстау жəне сақтау тəртібі; 

7) үй-жайларда бір мезгілде болатын шикізат, жартылай фабрикаттардың 
жəне дайын өнімнің рұқсат етілген мөлшері;

8) ауытқуы өрттің немесе жарылыстың шығуына əкелуі мүмкін бақылау-
өлшеу аспаптарының шекті көрсеткіштері (манометрлер, термометрлер). 

Персоналдың өрт кезіндегі міндеттері мен іс-əрекеттері: 
1) өртке қарсы қызмет бөліністерін шақыру; 
2) технологиялық құрал-жабдықты авариялық тоқтату; 
3) желдеткіш пен электр жабдығын ажырату; 
4) өрт сөндіру құралдары мен өрт автоматикасын пайдалану; 
5) адамдарды, жанғыш заттар мен материалдық құндылықтарды эва-

куациялау; 
6) кəсіпорынның барлық үй-жайларын қарап-тексеру жəне жарылыс-

өрт қауіпсіз күйіне келтіру. 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2019 жылғы 13 желтоқсандағы №921 қаулысына 2-қосымша

Өрт қауіпсіздігі қағидаларына 1-2-қосымша

Нысан 
Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын

пайдалануға қабылдау 
АКТІСІ

__________ қаласы                            20__ж. «___»_______________

_________________________________________________________
                                  (тапсырыс беруші ұйымның атауы)
20__ ж. «___»__________________________№ _______шешімімен  

тағайындалған комиссия мынадай құрамда:
төраға – тапсырыс берушінің (бас мердігердің) өкілі __________________
___________________________________________________________
                 (лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
Комиссия мүшелері:
монтаждау ұйымының өкілі __________________________________
                                       (лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
іске қосу-баптау ұйымының өкілі__________________________________
                                        (лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
орындалған жұмыстарды тексерді жəне мынаны анықтады:
1. Монтаждау-баптау (іске қосу-баптау) ұйымы _______________________ 

əзірлеген (құрастырған) жоба бойынша (ұйымның атауы) ______________
______________________________монтаждалған қондырғыны 

 (объектінің атауы)
(қондырғының атауы) қабылдауға ұсынды. 
 2. _____________________________________ монтаждау жұмыстарын
                           (ұйымның атауы)
20__ ж. «___»_____________ бастап 20__ ж. «___»________________ 

аралығында орындады.
 3. _______________________________ іске қосу-баптау жұмыстарын
    (іске қосу-баптау ұйымының атауы)
20__ ж. «___»______________ бастап 20__ ж. «___»_______________ 

аралығында орындады.
 4. Кешенді байқау процесінде анықталған ақаулар мен кемшіліктер 

жойылды (қажет болған кезде осы актіге қосымшада көрсету керек).

Комиссияның қорытындысы:
 Іске қосу-баптау жұмыстарын қоса алғанда, кешенді байқаудан өткен 

қондырғы, орындалған жұмыстардың сапасын ______________________
                                                      (өте жақсы, жақсы, қанағаттанарлық)
деп бағалай отырып, 20__ ж. «___»____________________ бастап 

пайдалануға қабылданды деп есептелсін. 
Құжаттама актісіне қоса беріліп отырған тізбе_________________________
Комиссия:
Комиссия төрағасы _________________________
                                                    (қолы)
М.О.
Комиссия мүшелері _________________________
                                                 (қолдары)

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2019 жылғы 13 желтоқсандағы №921 қаулысына 3-қосымша

Өрт қауіпсіздігі қағидаларына 1-3-қосымша

Нысан 

Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларының 
монтаждалған аспаптары мен жабдығының

ВЕДОМОСЫ
_________________________________________________________
                                         (объектінің атауы)
____________________________________________ жобасы бойынша

Позицияның жəне жобаның 
ерекшелігінің нөмірі

Атауы Типі Зауыт нөмірі Ескертпе 

____________________________________________________________
                 (тапсырыс беруші өкілінің лауазымы,
___________________________________________________тапсырды
             тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) ( қолы)
_________________________________________________________
(монтаждау ұйымы өкілінің лауазымы, __________________________

_____________________________________қабылдады
тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) ( қолы)

 Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2019 жылғы 13 желтоқсандағы №921 қаулысына 4-қосымша

Өрт қауіпсіздігі қағидаларына 1-4-қосымша

Нысан 
Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын

пайдалану журналы

1. Өрт автоматикасы жүйелерімен жəне қондырғыларымен жабдық-
талған объектінің атауы мен ведомстволық бағыныстылығы (меншік ны-
саны) _______________________________________________________

                                      (жүйенің түрі, іске қосу тəсілі)
Мекенжайы, телефоны_______________________________________
Жүйені монтаждау күні, монтаждау ұйымының атауы______________
Өрт автоматикасы жүйесінің типі _____________________________
Жүйеге қызмет көрсететін ұйымның (қызметтің) атауы _____________
______________________________________________________
Телефоны _________________________________________________
2. Өрт автоматикасы жүйесінің сипаттамасы
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

(техникалық құралдардың атауы, типтері, шығарылған күні, пайдалану 
басталған күні, куəландырудың кезекті мерзімі жəне т.б.)

3. Өрт автоматикасы жүйесінің қағидаттық немесе монтаждау схемасы.
4. Гидравликалық жəне электрлік сынау нəтижелері:

Өткізілген күні Сынау нəтижелері Қорытынды Қолы 

5. Кезекшілікті қабылдау-тапсыру жəне жүйенің техникалық жай-күйі:
Қабылдау-
тапсыру 
күні

Кезекшілік 
кезеңінде 
жүйелердің 
жай-күйі

Қорғалатын 
объектілердің атауы 
жəне сигналдар келіп 
түскен жүйелердің типі

Кезекшілікті қа-
былдап-тап-
сырған адам-
дардың тегі, қолы

6. Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларының істен шығуы мен 
ақаулықтарын есепке алу
Р/с 
№

Хабарламаның 
келіп түскен 
күні мен 
уақыты

Бақыла-
натын үй-
жайдың 
атауы

Ақаудың 
сипаты

Хабарламаны 
қабылдаған 
адамның 
тегі мен 
лауазымы

Ақау 
жойылған 
күні мен 
уақыты 

Ескертпелер: 
1) Ақаулардың уақтылы жойылуын талдау күн сайын жүргізіледі.
2) Журналда істен шығудың, ақаудың, жалған іске қосулардың санын 

қорытындылау ай сайын жүргізіледі.
3) Журналды жедел (кезекші) персонал жүргізеді.
7. Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларына техникалық қызмет 

көрсетуді жəне жоспарлы-алдын ала жөндеулерді есепке алу.
Р/с 
№

Күні Жүйе-
нің 
типі

Бақыла-
натын 
объект

Жүргізілген 
жұмыс-
тардың 
сипаты

Жүргізілген 
жұмыс-
тардың 
тізбесі

ТҚК жүргізген 
адамның 
лауазымы, тегі 
жəне қолы

8. Өрт автоматикасы жүйесіне қызмет көрсетуші персоналдың білімін 
тексеру.
Р/с 
№

Тексерілушінің тегі, аты, 
əкесінің аты (бар болса), 
лауазымы, жұмыс өтілі

Тек-
серу 
күні

Білімін 
бағалау

Тексеру-
шінің 
қолы

Тексерілу-
шінің қолы

9. Өрт автоматикасы жүйелерінің іске қосылуын (ажыратылуын) есеп-
ке алу.
Р/с 
№

Бақыла-
натын 
объектінің 
атауы

Өрт авто-
матикасы 
жүйесінің 
түрі мен 
типі

Іске 
қосылу 
(ажыра-
тылу) 
күні

Іске қосылу 
(ажыратылу) 
себебі

Өрттің 
залалы

Іске 
қосылу 
себебі

10. Өрт автоматикасы жүйелерімен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік 
техникасы бойынша техникалық жəне жедел персоналға нұсқаулық беру.
Р/с 
№

Нұсқау 
берілетін 
адамның 
тегі

Нұсқау берілетін 
адамның 
атқаратын 
лауазымы

Нұсқау 
берілген 
күн

Нұсқау 
берілетін 
адамның 
қолы

Нұсқау 
берген 
адамның 
қолы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2019 жылғы 5 желтоқсандағы №921 қаулысына 5-қосымша

Өрт қауіпсіздігі қағидаларына 1-5-қосымша

Нысан 

Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын куəландыру 
АКТІСІ

__________ қаласы                           20__ж. «___» _________________

Объект ___________________________________________________
                                                         (атауы)
Комиссия құрамы:
Комиссия төрағасы ________________________________________
                                    (лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
Комиссия мүшелері ________________________________________
_________________________________________________________
              (лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
_________________________________________________________
                       (қондырғының орналасу орнын көрсету)
_________________________________________________________
                                 (элементтердің атауы)
_________________________________________қарап-тексеру жүргізді.
                   (қондырғының атауы)
Жұмыстар 20__ ж. «___»_______ жəне «___»_________ аралығында 

жүргізілді.
Қарап-тексеру кезінде:
__________________________________________________анықталды.
            (қондырғылардың, элементтердің жай-күйі)

Комиссияның ұсынымдары:
_________________________________________________________
_________________________________________________________

(қолданыстағы өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын 
одан əрі пайдалануға болады/болмайды немесе жаңа жүйелер мен 

қондырғыларды монтаждауды орындау қажет; өрт автоматикасы 
жүйелері мен қондырғыларының жекелеген техникалық құралдарына 

жөндеу жүргізу қажет; келесі куəландыру мерзімін белгілеп, өрт 
автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалануды ұзарту қажет)

Комиссия төрағасы: ________________________________________
                         (қолы, лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

Комиссия мүшелері: ________________________________________
_________________________________________________________
           (қолы, лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

 Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2019 жылғы 13 желтоқсандағы №921 қаулысына 6-қосымша

Өрт қауіпсіздігі қағидаларына 1-6-қосымша

Объектілерді бастапқы өрт сөндіру құралдарымен 
қамтамасыз ету нормалары

1. Объектіде (ғимаратта, құрылыста) өрт сөндіргіштердің типін таңдау 
жəне қажетті санын анықтау олардың өрт сөндіру қабілетіне, жанғыш 
материалдың түрі бойынша өрт сыныбына, қорғалатын үй-жайдың немесе 
технологиялық жабдықтың ерекшеліктеріне жəне басқа да параметрлер-
ге (оның ішінде қорғалатын үй-жайдағы ортаның температурасына, өрт 
сөндіргіштен өрт сөндіргіш заттың ағынының ұзындығына, оның жұмыс 
істеу уақытына жəне өрт сөндіргіштің сыйымдылығына) байланысты 
жүзеге асырылады. 

2. Өрт сөндіргіштің типі (тасымалданатын немесе жылжымалы) ықтимал 
өрт ошағының ауданына байланысты анықталады. Қорғалатын үй-жайда 
құрама өрт ошақтарының шығуы ықтимал болған жағдайда өрт сөндіргіштің 
типін таңдаған кезде қолданылу саласы бойынша барынша əмбебап өрт 
сөндіргіштерге мəн беріледі. 

3. Жарылыс-өрт жəне өрт қауіптілігі бойынша əртүрлі санаттағы 
ғимараттардың, құрылыстардың жəне құрылымдардың үй-жайларын 
қорғауға арналған өрт сөндіргіштер саны бір өрт сөндіргішпен қорғалатын 
шекті ауданға жəне осы қосымшаның 1 жəне 2-кестелеріне сəйкес үй-
жайдың жалпы ауданына байланысты анықталады. 

4. Өрттің ықтимал ошағынан бастап өрт сөндіргіш орналасқан жерге 
дейінгі қашықтық: 

1) қоғамдық ғимараттар мен құрылыстар үшін – 20 м; 
2) А, Б жəне В1-В4 санаттарындағы үй-жайлар үшін – 30 м; 
3) Г санатындағы үй-жайлар үшін – 40 м; 
4) Д санатындағы үй-жайлар үшін – 70 м аспайтындай етіп көзделеді. 
5. Қоғамдық ғимараттар мен құрылыстарда əр қабатта кемінде екі қол 

өрт сөндіргіші орналастырылады. 
6. Жарылыс-өрт жəне өрт қауіптілігі бойынша Д санатты, ауданы 100 м2 

кіші үй-жайларды қол өрт сөндіргіштермен жарақтамауға болады. 
7. Жарылыс-өрт жəне өрт қауіптілігі бойынша бір санаттағы бірнеше 

шағын үй-жайлар болған кезде қажетті өрт сөндіргіштер саны осы 
қосымшаның 1 жəне 2-кестелері бойынша осы үй-жайлардың жиынтық 
ауданын есепке алып анықталады.

8. Кəсіпорыннан қайта зарядтауға жөнелтілген өрт сөндіргіштер 
зарядталған өрт сөндіргіштердің тиісті санымен алмастырылады. 

9. Қымбат электронды жабдығы бар, сондай-ақ тарихи құндылыққа 
ие заттарды сақтауға арналған үй-жайларды (оның ішінде телефон 
станцияларының, музейлердің, архивтердің үй-жайларын) қорғау үшін 
өрт сөндіру кезінде жоғарыда аталған заттардың өрт сөндіргіш затпен 
зақымдану қаупін болдырмау үшін ауа-эмульсиялық жəне көмірқышқыл 
өрт сөндіргіштерді қолдануға жол беріледі. 

10. Автоматты стационарлық өрт сөндіру қондырғыларымен жабдық-
талған үй-жайлар нормативтік тиістіліктің 50 % есебінің негізінде қол өрт 
сөндіргіштермен қамтамасыз етіледі. 

11. Объектіде орналастырылған барлық өрт сөндіргіштер белгіленген 
нысандағы паспорттармен қамтамасыз етіледі. 

12. Өрт сөндіргіштер өрт кезінде адамдарды ғимараттан қауіпсіз 
эвакуациялауға кедергі келтірмей, көрінетін жерлерде жəне үй-жайдан 
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(Соңы. Басы 7-8-беттерде) 

(Соңы 10-бетте) 

эвакуациялық шығу жолдарының жанында еденнен 1,5 м аспайтын 
биіктікте орналастырылады. 

Толық массасы 15 кг кем өрт сөндіргіштер олардың үсті еденнен 1,5 м 
аспайтын биіктікте орналасатындай етіп орнатылады.

Толық массасы 15 кг жəне одан астам тасымалданатын өрт сөндіргіштер 
өрт сөндіргіштің үсті 1,0 м аспайтын биіктікте орналасатындай етіп орнаты-
лады. Абайсызда əсер етуден құлап қалмауы үшін оларды еденге міндетті 
бекітіп орнатуға болады.

13. Өртке қарсы жайма, өрт сөндіруге арналған қылшық жүнді мата не-
месе киіз (төсеніш, жанбайтын материалдан жасалған жамылғы) қақпақты 
металл футлярларда сақталады жəне үш айда кемінде бір рет кептіріліп, 
тозаңнан тазартылады. 

14. Бастапқы өрт сөндіру құралдарын, механикаландырылмаған құрал-
саймандар мен өрт керек-жарағын ішкі өрт сөндіру су құбырымен жəне 
автоматты өрт сөндіру қондырғыларымен жабдықталмаған өндірістік 
жəне қойма үй-жайларында, сондай-ақ сыртқы өртке қарсы су құбыры 
жоқ кəсіпорындардың (ұйымдардың) аумағында орналастыру үшін не-
месе осы кəсіпорындардың ғимараттары, құрылыстары жəне сыртқы 

технологиялық қондырғылары сыртқы өртке қарсы сумен жабдықтау 
көздерінен 100 м астам қашықтықта шалғай орналасқан кезде өрт 
қалқандары жабдықталады. 

Өрт қалқандарының қажетті саны мен олардың типі осы қосымшаның  
3-кестесіне сəйкес үй-жайлардың, ғимараттардың, құрылыстардың жəне 
сыртқы технологиялық қондырғылардың жарылыс-өрт жəне өрт қауіптілігі 
бойынша санатына, бір өрт қалқанының қорғайтын шекті ауданына жəне 
өрттің сыныбына байланысты анықталады. 

15. Өрт қалқандары осы қосымшаның 4-кестесіне сəйкес бастапқы 
өрт сөндіру құралдарымен, механикаландырылмаған өрт құрал-
саймандарымен жəне өрт мүлкімен жинақталады. 

16. Өрт қалқанының жанына орнатылатын су сақтауға арналған 
бөшкелердің көлемі кемінде 0,2 м етіп көзделеді жəне олардың 
жиынтығында шелек болады. Жəшіктер 0,5 м3, 1,0 м3 немесе 3,0 м3 көлемде 
көзделеді жəне қалақ күрекпен жабдықталады. Құм салуға арналған 
жəшіктердің конструкциясы құм алып шығуға қолайлы, жауын-шашынның 
түсуін болдырмайтындай етіп жасалады.

17. Құм салынған жəшіктер қалқандармен бірге үй-жайларда немесе 
тез тұтанатын немесе жанғыш сұйықтықтардың төгілуі ықтимал ашық 
алаңқайларда орнатылады. 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2019 жылғы 13 желтоқсандағы №921 қаулысына 7-қосымша

Өрт қауіпсіздігі қағидаларына 8-қосымша

Нысан
Су өткізу желісінің су жіберуін тексеру актісі

________________ қ.                                      20__ж. «___»__________ 

Комиссия мынадай құрамда: 
Төрағасы __________________________________________________
Комиссия мүшелері __________________________________________
_________________________________________________________
орнатылған өрт гидранттары бар су өткізу желісін тексерді.
Тексеру нəтижелері:
Су өткізу желісінің түрі: ___________; 
диаметрі: _____ миллиметр (бұдан əрі – мм).
Желідегі қысым: ______ атмосфера (бұдан əрі – атм.); 
Орнатылған өрт гидранттарының өлшем-түрі___________;
Су жіберуді тексеру тəсілі _____________________________________ 
Нақты су жіберуі: секундына _______ литр (бұдан əрі – л/с). 
Қажетті су жіберуі: __________ л/с. 
Комиссияның қорытындысы: __________________________________ 
Комиссия мүшелері: ____________________   _______________________
                                                  (қолы)                              (қолы)

Нысан 
Өрт гидранттарын тексеру актісі

________________ қ.                                       20__ж. «___»__________ 
Тексеру жүргізген ұйымның атауы: ___________________
Комиссия мынадай құрамда: 
Төрағасы __________________________________________________ 
Комиссия мүшелері __________________________________________
Өрт гидрантының сипаты жəне таңбалануы:
əзірлеушінің атауы, мекенжайы жəне тауарлық белгісі _______________
əзірлеушінің жүйесі бойынша шартты белгілемесі____________________
зауыт нөмірі_________________________________________________
өрт гидрантының биіктігі, _____________________ мм;
корпустың ішкі диаметрінің шартты саңылауы, _____________________;
шығарылған жылы_________________________________________
Тексеріп-қарау шарты ______________________________________
Өлшеу құралдары жəне сынау жабдығы туралы деректер: ________
_________________________________________________________
Тексеру нəтижелері:
су өткізу құдығының люгі мен қақпағының, ниппельдің қақпақтары 

мен оймасының, штанганың үстіңгі шаршысының жəне өрт гидранты 
корпусының жарамдылығы _____________________________________

құю құрылғысының жұмысқа қабілеттілігі _________________________
өрт гидрантының корпусында жəне құдықта судың болуы_____________
клапанның (ысырманың), сондай-ақ жұмыс қысымы кезінде қосқыштардың 

жəне тығыздамалардың герметикалығы ____________________
өрт бағанын орнату кезіндегі өрт гидрантының жұмысқа қабілеттілігі ___

_______________________________________________________________
өрт гидрантын ашу немесе жабу шарттары __________________________
су өткізу желісіндегі 0,4-тен бастап 0,6-ға дейінгі МПа қысымның 

диапазонында су шығысы (су беру)______________________________
Су беруді тексеру тəсілі _____________________________________
Нақты су беруі: ___________ л/с. 
Қажетті су беруі: __________ л/с. 
Комиссияның қорытындысы: _________________________________
Комиссия мүшелері: ________________________________________
          (қолы)

Нысан 

Ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерінің жұмысқа  
қабілеттілігін сынау актісі

__________________қ.                         20___ ж. «___»______________ 

Пайдаланушы ұйымның атауы _________________________________
Қызмет көрсетуші ұйымның атауы_________________________________ 

_______________________________________________________________
Сынаулар күні мен уақыты __________________________________ 
Комиссия мынадай құрамда: 
Төрағасы _________________________________________________
        (ұйымның атауы, лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
Комиссия мүшелері  _________________________________________
 _________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
    (ұйымның атауы, лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
_________________________________________________________ 
                                  (ғимараттың, өрт бөлігінің атауы)
ішкі өртке қарсы су құбырының су жіберуін сынады:   
Тіреулер мен өрт крандарының нөмірлері________________________ 
 ____________________________________ типті өрт кранының клапаны  
__________________________________________ типті қол өрт оқпаны
Өрт түтігінің ұзындығы мен диаметрі _________________________метр  

(бұдан əрі – м) , ___________ мм 
_____________________________________________типті өрт сорғысы 

Өрт крандары жабық кездегі өрт сорғысының арыны____________ МПа 

Қазақстан Республикасының аумағында қолданыстағы нормативтік 
құқықтық актілердің талаптарына сəйкес: 

«үстем» өрт кранының шығысы ______________________________л/с
                                                                               (жол берілетін)  
«үстем» өрт кранындағы қысым _____________________________ МПа   
                                                                    (жол берілетін) 
су жіберуге бір мезгілде сыналатын өрт крандарының саны ______ дана

Сынау нəтижелері

____ сағат ___ минуттан (бұдан əрі – мин) ___ сағ ___ мин дейін 
шаруашылық қажеттіліктерге суды ең көп пайдаланатын тəулік кезеңінде ішкі 
өртке қарсы сумен жабдықтаудың су жіберуі __________________________ 

бұл кемінде                                              (жобаның нөмірі мен атауы) 
____л/с құрайды, Қазақстан Республикасының аумағында қолданыстағы 

нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сəйкес келеді (сəйкес 
келмейді). 

Клапандардың бекіту органдары бір шеткі қалыптан екіншісіне қолмен 
(қосымша техникалық құралдарсыз) ауыстырылады; клапанды ашып-жа-
батын кемінде үш циклден кейін клапандардың бекіту органдары жəне 
штокты тығыздау арқылы ақпайды, диафрагмалардың диаметрі жобалық 
деректерге сəйкес келеді. 

Сынау нəтижелері бойынша қорытынды
Өрт крандары клапандарының жұмысқа қабілеттілігі Қазақстан 

Республикасының аумағында қолданыстағы ұлттық, мемлекетаралық 
стандарттардың, нормативтік құқықтық актілердің талаптарына

__________________________________________________________
                                    (сəйкес келеді, сəйкес келмейді)

Комиссия төрағасы _________________________________________
                                        (қолы, тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 
Комиссия мүшелері ________________________________________   
                                     (қолы, тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 

Нысан
Ішкі өртке қарсы сумен жабдықтаудың су жіберуін сынау 

хаттамасы
_______________ қ.                                       20 ж. «___» _____________

Пайдаланушы ұйымның атауы _______________________________ 
_________________________________________________________ 
Объектінің атауы __________________________________________ 
__________________________________________________________
                                        (ғимарат, өрт бөлігі)
Қызмет көрсететін ұйымның атауы ____________________________
_________________________________________________________
Сынаулар күні мен уақыты___________________________________ 
Тіреулердің жəне сыналатын өрт крандарының нөмірлері __________; 
__________________________________ типті өрт кранының клапаны; 
_________________________________________типті қол өрт оқпаны;
Өрт құбырының ұзындығы мен диаметрі 
________________ м, __________ мм;
___________________________________________ типті өрт сорғысы;
Өрт крандарының жабық кезіндегі өрт сорғысының арыны ________ МПа 
Қазақстан Республикасы аумағында қолданыстағы нормативтік 

құқықтық актілердің талаптарына сəйкес: 
«үстем» өрт кранының шығысы ______________________________л/с; 
                                                                      (жол берілетін) 
«үстем» өрт кранының қысымы _____________________________ МПа; 
                                                                      (жол берілетін) 
Су жіберуі бір мезгілде сыналатын өрт крандарының саны _______ дана 

«Үстем» өрт краны бойынша ішкі өртке қарсы сумен  жабдықтаудың
су жіберуін сынау нəтижелері

Сынау-
лардың 
нөмірі

Гидравликалық схемаға сəйкес
тіреулердің 

өрт крандарының нөмірлері 
(диаметр)

Шығу саңы-
лауының 
диаметрі, 

мм

Түтік желісінің 
ұзындығы, м

кестенің жалғасы
Қысым, МПа Талап 

етілетін 
шығыс л/с,

Ағынның жинақ 
бөлігінің талап  
етілетін биікті 

гі, м

Сынаулардың 
нəтижелеріөлшенген талап 

етілетін 

Сынаулардың нəтижелері бойынша қорытындылар
________________________________________ саны ___________ дана 
 (крандар мен оқпандардың нөмірлерін көрсету қажет)  _____________

_______________________________________________________
 (бір кран немесе бірнеше кран бірлесе жұмыс істеген кезде)
жұмыс істеген кезде ішкі өртке қарсы сумен жабдықтаудың (сорғыдан 

жəне əрбір бағананың ең жоғарғы өрт крандарынан барынша қашық 
«үстем» кранының) ең аз су жіберуі кемінде мыналарды құрайды:

қысым _____________ МПа; шығыс _____________ л/с; ағынның жинақ 
бөлігінің биіктігі ________ м; бұл Қазақстан Республикасының аумағында 
қолданыстағы ұлттық, мемлекетаралық стандарттардың, нормативтік 
құқықтық актілердің талаптарына ________________________________

                                                        (сəйкес келеді, сəйкес келмейді)
Сынауларды _______________________________________________

______________жүргізді
(ұйымның атауы, лауазымы, қолы, тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)  
__________________

Нысан

Өрт крандары клапандарының жұмысқа қабілеттілігін 
сынау хаттамасы

Пайдаланушы ұйымның атауы _______________________________
Объектінің атауы ___________________________________________
                                                   (ғимарат, өрт бөлігі) 
Қызмет көрсететін ұйымның атауы ____________________________
Сынаулар күні жəне уақыты _________________________________
_______________________________ типті өрт кранының клапандары 
________________________________________ типті өрт сорғысы
«Үстем» жабық өрт кранындағы қысым ______________________ МПа. 

Өрт крандары клапандарының жұмысқа
қабілеттілігін сынау нəтижелері

Тіреу  
нөмірі- 
кран  
нөмірі

Кран  
диафраграм-
масының  
нөмірі

Диафрагма 
диаметрі, мм
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Сынаулардың нəтижелері бойынша қорытынды
Өрт крандары клапандарының жұмысқа қабілеттілігін (клапанның бекіту 

органын қолмен қосымша техникалық құралдарсыз бір шеткі қалыптан 
екіншісіне ауыстыру мүмкіндігі, клапанды ашудың жəне жабудың бірнеше 
циклінен кейін клапанның бекіту органы немесе штокты тығыздау арқылы 
ағудың болмауы жəне диафрагмалар диаметрінің жобалық деректер-
ге сəйкестігі) сынау нəтижелері Қазақстан Республикасы аумағында 
қолданыстағы ұлттық, мемлекетаралық стандарттардың, нормативтік 
құқықтық актілердің талаптарына ________________________________

                                                      (сəйкес келеді, сəйкес келмейді)
Сынауларды _______________________________________ жүргізді 
                         (ұйымның атауы, лауазымы, қолы, тегі, аты,
                                          əкесінің аты (бар болса)   

1-кесте 
Үй-жайларды тасымалданатын өрт сөндіргіштермен жарақтау нормалары

Үй-жайлардың 
функционалдық мақсатының 

атауы жəне жарылыс-өрт 
жəне өрт қауіптілігі бойын-
ша өндірістік немесе қойма 
үй-жайының (ғимараттың, 

құрылыстың) санаты 

Өрт сөндіргіштер
дің тиісті типімен 

қорғалатын 
үй-жайдың ең 
үлкен ауданы, 

м 2 

Өрт 
сыныбы 

Өрт сөндіргіштердің типіне жəне корпусының көлеміне қарай өрт сөндіргіштердің 
қажетті саны

Көлемі 10 л көбікпен 
жəне сумен өрт 

сөндіргіштер 

Көлемі л ұнтақпен 
өрт сөндіргіштер, 

(өрт сөндіргіш заттың 
массасы, кг) 

Көлемі 3 л 
ауа-

эмульсия-
лық өрт

сөндіргіштер 

Көлемі л көмірқышқыл
мен өрт сөндіргіштер, 
(өрт сөндіргіш заттың 

массасы, кг) 
2(2) 5(4) 10(9) 2(2) 3(5), 5(8) 

А, Б, В1-В4 (жанғыш газдар 
мен сұйықтықтар) 

200 A 2++ - 2+ 1++ 1++ - - 
B 4+ - 2+ 1++ 1+ - - 
C - - 2+ 1++ - - - 
D - - 2+ 1++ 1+ - - 

(E) - - 2+ 1++ - - 2++ 
В1-В4 (қатты жанғыш заттар 
мен материалдар) 

400 A 2++ 4+ 2++ 1+ 1++ - 2+ 
D - - 2+ 1++ 1+ - - 

(E) - - 2++ 1+ - 4+ 2++ 
C - 4+ 2++ 1+ - - - 

Г жəне Д 1800 A 2++ 4+ 2++ 1+ 1++ - - 
D - - 2+ 1++ 1+ - - 

(E) - 2+ 2++ 1+ - 4+ 2++ 
Қоғамдық ғимараттар 800 A 4++ 8+ 4++ 2+ 2++ - 4+ 

(E) - - 4++ - 4+ 4+ 2++ 
Ескертпелер:  1. «++» белгісімен қорғау объектілерін жарақтауға ұсынылатын өрт сөндіргіштер, «+» белгісімен ұсынылатын өрт сөндіргіштер 
болмаған кезде жəне тиісінше негізделген кезде қолдануға рұқсат етілетін өрт сөндіргіштер, «-» белгісімен осы қорғау объектілерін жарақтау үшін 
рұқсат етілмейтін өрт сөндіргіштер белгіленген.
2. Əртүрлі сыныптағы өрттерді сөндіру үшін ұнтақпен өрт сөндіргіштер тиісті зарядтармен қамтамасыз етіледі: А сыныбы үшін - АВС (Е) ұнтағы; В,С 
жəне (Е) кластары үшін - ВС(Е) немесе АВС (Е) жəне D - D. 
3. D сыныпты өрттерді сөндіру үшін ауа-эмульсиямен өрт сөндіргіштердің тиісті өрт сөндіргіш заттарының зарядтарымен жəне тиісті таңбаланумен 
қамтамасыз етіледі.

2-кесте 
Үй-жайларды жылжымалы өрт сөндіргіштермен жарақтау нормалары

Жарылыс-өрт жəне 
өрт қауіптілігі бойынша 
өндірістік немесе қойма 

үй-жайының (ғимараттың, 
құрылыстың) санаты

Өрт сөндіргіштер
дің тиісті типімен 

қорғалатын 
үй-жайдың ең үлкен 

ауданы, м 2

Өрт 
сыныбы 

Өрт сөндіргіштердің типіне жəне корпусының көлеміне қарай өрт сөндіргіштердің 
қажетті саны

Көлемі 100 л 
ауа-көбікпен өрт 

сөндіргіштер 

Көлемі 50 л ауа-
эмульсиялық өрт сөндір

гіштер 

Көлемі 100 л 
ұнтақпен өрт 
сөндіргіштер 

Көлемі л көмірқышқыл
мен өрт сөндіргіштер 

25 80 
А, Б, В1-В4 (жанғыш 
газдар мен сұйықтықтар) 

500 A 1++ 1++ 1++ - 3+ 
B 2+ 1++ 1++ - 3+ 
C - - 1++ - 3+ 
D - - 1++ - - 

(E) - - 1+ 2+ 1++ 
В1-В4 (қатты 
жанғыш заттар мен 
материалдар), Г 

800 A 1++ 1++ 1++ 4+ 2+ 
B 2+ 1++ 1++ - 3+ 
C - - 1++ - 3+ 
D - - 1++ - - 

(E) - - 1+ 1++ 1+ 
Ескертпелер:  1. «++» белгісімен қорғау объектілерін жарақтауға ұсынылатын өрт сөндіргіштер, «+» белгісімен ұсынылатын өрт сөндіргіштер 
болмаған кезде жəне тиісінше негізделген кезде қолдануға рұқсат етілетін өрт сөндіргіштер, «-» белгісімен осы қорғау объектілерін жарақтау үшін 
рұқсат етілмейтін өрт сөндіргіштер белгіленген.
2. Əртүрлі сыныптағы өрттерді сөндіру үшін ұнтақпен өрт сөндіргіштер тиісті зарядтармен қамтамасыз етіледі: А сыныбы үшін - АВС (Е) ұнтағы; В,С 
жəне (Е) сыныптары үшін - ВС(Е) немесе АВС (Е) жəне D - D.

3-кесте
Ғимараттарды, құрылыстарды жəне аумақтарды өрт қалқандарымен жарақтау нормалары

Үй-жайлардың функционалдық мақсатының атауы жəне жарылыс-өрт жəне өрт 
қауіптілігі бойынша үй-жайлардың немесе сыртқы технологиялық қондырғылардың 

санаты 

Бір өрт қалқанының қор-
ғайтын шекті ауданы, м 2 

Өрт 
сыныбы

Өрт қалқанының типі 

А, Б жəне В1-В4 (жанғыш газдар мен сұйықтықтар) 200 А  В  (Е) ЩП-А   ЩП-В   ЩП-Е
В1-В4 (қатты жанғыш заттар мен материалдар) 400 А  Е ЩП-А   ЩП-Е
Г жəне Д 1800 А  В  Е ЩП-А   ЩП-В   ЩП-Е
Ауыл шаруашылығы дақылдарын бастапқы өңдеу бойынша кəсіпорындардың 
(ұйымдардың) үй-жайлары мен ашық алаңдары 

1000 - ЩП-СХ

Дəнекерлеу немесе өзге от қаупі бар жұмыстарды жүргізу кезіндегі əртүрлі мақсаттағы 
үй-жайлар 

- A ЩПП

Ескертпе: 3-кестеде мынадай белгілемелер пайдаланылған:
ЩП-А – А сыныбындағы өрт ошақтары үшін өрт қалқаны;
ЩП-В – В сыныбындағы өрт ошақтары үшін өрт қалқаны;
ЩП-Е – Е сыныбындағы өрт ошақтары үшін өрт қалқаны;
ЩП-СХ – ауыл шаруашылығы кəсіпорындары (ұйымдары) үшін өрт қалқаны;
ЩПП - жылжымалы өрт қалқаны. 

18. Жарылыс-өрт жəне өрт қауіптілігі бойынша АН, БН жəне ВН санаттарындағы үй-жайлар мен сыртқы технологиялық қондырғылар үшін жəшіктердегі 
құм қоры əрбір 500 м2 қорғалатын аумаққа кемінде 0,5 м3 , ал ГН жəне ДН санаттарындағы үй-жайлар мен сыртқы технологиялық қондырғылар үшін əр 
қорғалатын 1 мың м2 аумаққа кемінде 0,5 м3 етіп көзделеді. 

19. Өртке қарсы жаймалар, қылшық жүнді маталар немесе киіз ауа өтпесе жанбайтын заттар мен материалдардың өртін сөндіру үшін қолданылады. 
Өртке қарсы жаймалар, қылшық жүнді маталар немесе киіз кемінде 1х1м өлшемде көзделеді жəне ауданы қолданылатын жайманың ауданынан 50 

% аспайтын заттар мен материалдардың өрт ошақтарын сөндіруге арналған. Тез тұтанатын жəне жанғыш сұйықтықтарды қолданатын жəне сақтайтын 
орындарда жаймалардың өлшемдерін 2х1,5 м немесе 2х2 м дейін үлкейтуге жол беріледі. 

4-кесте
Өрт қалқандарын механикаландырылмаған өрт құрал-саймандарымен жəне өрт мүлкімен жинақтау нормалары

Бастапқы өрт сөндіру құралдарының, механикаландырылмаған 
құрал-саймандардың жəне мүліктің атауы 

Өрт қалқанының типіне жəне өрт сыныбына байланысты жинақтау нормалары
ЩП-А  А сыныбы ЩП-В  В сыныбы ЩП-Е  Е сыныбы ЩП-СХ ЩПП

Өрт сөндіргіштер:
ауа-көбікпен (ОВП),
көлемі 10 л 

2 2 - 2 2

көлемі л, ұнтақпен (ОП), (өрт сөндіргіш құрамның массасы, кг):                          
10 (9) 1 1 1 1 1 
5 (4) 2 2 2 2 2
көлемі л көмірқышқылмен өрт сөндіргіштер (ОУ), (өрт сөндіргіш құрамның салмағы, кг) 5 (3) 
-
-
2

- -

Сүймен 1 1 - 1 1
Ілмек 1 - - 1 -
Шелек 2 1 - 2 1
Өртке қарсы жайма, қылшық жүнді мата немесе киіз (төсеніш, жан-
байтын материалдан жасалған жабын) 

- 1 1 1 1

Сүйір күрек 1 1 1 1
Жалпақ күрек 1 1 1 1 -
Айырлар - - - 1 -
Су сақтауға арналған сыйымдылық, көлемі: 
0,2 м3 - - - 1 -
0,02 м3 1 - - - 1
Құмы бар жəшік - 1 1 -
Ескертпе – Əртүрлі сыныптағы өрттерді сөндіру үшін ұнтақпен өрт сөндіргіштер тиісті зарядтармен қамтамасыз етіледі: А сыныбы үшін - АВС (Е) 
ұнтағы; В жəне (Е) сыныбы үшін - ВС(Е) немесе АВС (Е) ұнтақтар. 

5-кесте 
Қызмет көрсету объектілерін бастапқы өрт сөндіру құралдарымен жарақтау нормалары

Объектілер мен құрылыстардың атауы Ауданы
(м2 )

Бастапқы өрт сөндіру құралдарының атауы жəне қажетті саны
Ұнтақпен өрт сөндіргіштер 

(дана)
Көмірқышқылмен 

(дана)
ЩП-В типті өрт 
қалқаны (жинақ)

Техникалық қызмет көрсету станциясы əрбір 100 2 – «ОП-5» не 1 – «ОП-10» 1- «ОУ-2»  -  
Көлік тұрақтары мен гараждар: ашық тұрақтар əрбір 100 2 – «ОП-5» не  1 – «ОП-10» - 1
гараждар 1 гаражға де-

ген есеппен
1 – «ОП-2» - -

əкімшілік ғимарат немесе күзет үй-жайы; 100-ге дейін 2 – «ОП-5» не  1 – «ОП-10» - -
гараж аумағы əрбір 100 2 – «ОП-5» не  1 – «ОП-10» 1-«ОУ-2» 1
өнімділігі тəулігіне 500 жəне одан астам жанармай құятын 
АЖҚС («қарбалас» сағатта 135 жəне одан астам жанармай 
құю орындары)

- 4 – «ОП-5»
2 – «ОП-10»  1 – «ОП-100»

2-«ОУ-2»

өнімділігі тəулігіне 500-ден кем жанармай құятын АЖҚС 
(«қарбалас» сағатта 135-тен кем жанармай құю орындары)

- 2 – «ОП-5»  1 – «ОП-10»
1 – «ОП-100»

1-«ОУ-2»

оператор бөлмесі, дүкен, тамақтану пункті (АЖҚС жанындағы) əрбір 100 1 – ОП-5 1-«ОУ-2»
жеке тұрған сауда павильондары, дүңгіршектер, қабылдау 
пункттері, жөндеу шеберханалары, валюта айырба-
стау пункттері, халық тұтынатын тауарлар сатылатын, 
оның ішінде көтерме базарлар мен базарлар аумағында 
орналасқан контейнерлер 

100-ге дейін 
қоса  əрбір 

100

1 – «ОП-5»     1 – «ОП-5» -     - -     -

қоғамдық, тұрғын ғимараттар мен құрылыстарға 
кірістірілген-жапсарлас құрылыстар: сауда, тұрмыстық 
қызмет көрсету, тамақтану кəсіпорындары, дене 
шынықтыру- сауықтыру кешендері, кітапханалар, 
дəріханалар, медициналық кабинеттер, кассалық есеп 
айырысу кəсіпорындары, көркем шеберханалары, сүт 
асүйлері, мұражайлар мен көрмелер 

100-ге дейін  2 – «ОП-5» не
1 – «ОП-10»  

-  -  

əрбір 100 2 – «ОП-5» не 
1 – «ОП-10»

- -

офистер, залдар, дискотекалар, ойын мекемелері, валюта 
айырбастау пункттері, байланыс бөлімшелері, фото-
салондар, жерлеу (рəсімдер) бюросы, кеңселер, жөндеу 
шеберханалары, шағын өндірістер, тир, бильярд бөлмесі, 
көшірме жасау-көбейту, туристік, көлік агенттіктері. 

100-ге дейін 
қоса    əрбір 

100

2 – «ОП-5» не 
1 – «ОП-10»    2 – «ОП-5» не 

1 – «ОП-10»

-       - -       -

Ескертпелер: 
1. 5-кестенің тізбесіне кірмеген объектілерге, бастапқы өрт сөндіру құралдарының қажетті саны осы Қағидаларға 1-6-қосымша талаптарының негізінде 

анықталады. 
2. Автокөлік құралдарына арналған өрт сөндіргіштер саны «Дөңгелекті көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық 

регламентіне (КО ТР 018/2011) сəйкес анықталады. 
3. Теміржол, су, теңіз жəне əуе көлігі үшін бастапқы өрт сөндіру құралдарының саны белгіленген тəртіппен бекітілген нормалардың талаптарына 

сəйкес анықталады. 
4. Ұнтақты өрт сөндіргіштерді ауа-эмульсиялық өрт сөндіргіштермен ауыстыруға болады.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 13 желтоқсан         №925         Нұр-Сұлтан,
Үкімет Үйі

 Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір 
шешімдеріне және  Қазақстан Республикасы 

Премьер-Министрінің кейбір өкімдеріне  
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

 Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
 1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір 

шешімдеріне жəне Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің кейбір 
өкімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.

2. Осы қаулы 2019 жылғы 1 тамыздан бастап қолданысқа енгізілетін 
өзгерістер мен толықтырулардың 5-тармағын қоспағанда, қол қойылған күнінен 
бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А.МАМИН

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2019 жылғы 13 желтоқсандағы №925 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне жəне
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің кейбір өкімдеріне 

енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар

1. «Республикалық меншіктегі ұйымдар акцияларының мемлекеттік 
пакеттері мен мемлекеттік үлестеріне иелік ету жəне пайдалану жөніндегі 
құқықтарды беру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы  
27 мамырдағы №659 қаулысында:

көрсетілген қаулымен бекітілген иелік ету жəне пайдалану құқығы салалық 
министрліктерге, өзге де мемлекеттік органдарға берілетін республикалық 
меншік ұйымдарындағы акциялардың мемлекеттік пакеттерінің жəне 
қатысудың мемлекеттік үлестерінің тізбесінде:

«Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі» деген бөлімнің тақырыбы мынадай 
редакцияда жазылсын:

«Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі».
2. «Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен Қазақстан Республикасы 

органдарының қызметкерлеріне сыйлық беру, материалдық көмек көрсету 
жəне лауазымдық жалақыларына үстемеақылар белгілеу ережесін бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 29 тамыздағы  
№1127 қаулысында:

2-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Осы қаулының Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері 

агенттігінің жəне оның облыстар, республикалық маңызы бар қалалар, 
астана бойынша аумақтық органдарының, Қазақстан Республикасы 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің (Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы қызметтің), оның облыстар, республикалық маңызы бар қалалар, 
астана бойынша аумақтық органдарының, Қазақстан Республикасы Əділет 
министрлігінің, Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің Нұр-Сұлтан 
қаласы əділет департаментінің, Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлігінің 
Нұр-Сұлтан қаласы əдiлет департаментінің Алматы ауданы əдiлет 
басқармасының, Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлігінің Нұр-Сұлтан 
қаласы əдiлет департаментінің Сарыарқа ауданы əдiлет басқармасының, 
Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлігінің Нұр-Сұлтан қаласы əдiлет 
департаментінің Есіл ауданы əдiлет басқармасының, Қазақстан Республикасы 
Əдiлет министрлігінің Нұр-Сұлтан қаласы əдiлет департаментінің Байқоңыр 
ауданы əдiлет басқармасының, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары 
мен Маңғыстау облысының жергілікті атқарушы органдарының мемлекеттік 
əкімшілік қызметшілеріне қолданысы 2019 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанға 
дейін тоқтатыла тұрсын.»;

3. «1993 жылғы 22 қаңтардағы Азаматтық, отбасылық жəне қылмыстық 
істер бойынша құқықтық көмек пен құқықтық қатынастар туралы конвенцияны 
жəне 2002 жылғы 7 қазандағы Азаматтық, отбасылық жəне қыл мыстық iстер 
бойынша құқықтық көмек пен құқықтық қатынастар туралы конвенцияны iске 

асыру жөнiндегi шаралар туралы» Қазақстан Респуб ликасы Үкіметінің  2004 
жылғы 31 желтоқсандағы №1453 қаулысында:

1-тармақтың оныншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) (келісу бойынша) – прокурор 
мен тергеу судьясының (сотының) санкциясын талап етпейтін қылмыстық 
істер жəне жедел-іздестіру іс-шаралары бойынша процестік іс-қимылдарды 
жүзеге асыруға байланысты мəселелер бойынша, сондай-ақ өзінің құзыретіне 
жатқызылатын құжаттар бойынша;».

4. «Қазақстан Республикасындағы əскери-көлік мiндеттілігі туралы ереженi 
бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы  19 шілдедегі 
№747 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы,  2005 ж., №30, 
388-құжат):

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасындағы  əскери-
көлiк мiндеттiлігі туралы ережеде:

көрсетілген Ережеге 1-қосымшада:
əскери-көлiк мiндеттілігінен босатылатын мемлекеттік органдардың 

тiзбесiнде:
9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет)».
5. «Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивиденттер мен ұйымдар дағы 

қатысудың мемлекеттік үлестеріне кірістер туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2007 жылғы 26 шілдедегі №633 қаулысында:

1-тармақ мынадай мазмұндағы 4-2) тармақшамен толықтырылсын:
«4-2) акцияларының жүз пайызы республикалық меншіктегі «Мемлекеттік 

қызметтің персоналын басқару ұлттық орталығы» акционерлік қоғамы 2018 
– 2021 жылдардың қорытындылары бойынша акциялардың мемлекеттік 
пакетіне дивидендтер төлеуден босатылады;»;

мынадай мазмұндағы 2-8-тармақпен толықтырылсын:
«2-8. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі 

заңнамада белгіленген тəртіппен «Мемлекеттік қызметтің персоналын 
басқару ұлттық орталығы» акционерлік қоғамының 2018 – 2021 жылдардың 
қорытындылары бойынша алынған таза кірісін оның материалдық-техникалық 
базасын дамытуға жəне жетілдіруге жұмсауды қамтамасыз етсін.»;

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Осы қаулының 1-тармағының 2-1), 3-2), 3-3), 4-2) тармақшаларында 

жəне осы қаулыға 1, 2, 3, 3-2-қосымшаларда көрсетілмеген акционерлік 
қоғамдар акцияларының мемлекеттік пакеттері мен жауапкершілігі шектеулі 
серіктестіктердегі мемлекеттік қатысу үлестерін иелену мен пайдалану 
құқығын жүзеге асыратын министрліктер мен ведомстволар белгіленген 
тəртіппен акционерлердің, қатысушылардың жылдық жалпы жиналыстарын 
өткізу кезінде таза кірістің кемінде 50 (елу) пайызын дивидендтерге жəне 
қатысу үлесінен кіріске жұмсау жəне оларды уақтылы аудару үшін барлық 
қажетті шараларды қабылдауды қамтамасыз етсін.».

6. «Қылмысқа қарсы күрес саласындағы ақпарат алмасу туралы келісімді 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 20 қарашадағы 
№1899 қаулысында:

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі көрсетілген 

Келісімнің 1-бабының 3-тармағына сəйкес депозитарийге Қазақстан 
Республикасынан оны орындау жөніндегі құзыретті органдар Бас прокуратура, 
Ішкі істер министрлігі, Мемлекеттік күзет қызметі, Ұлттық қауіпсіздік комитеті, 
Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет), Қаржы министрлігінің қаржы 
мониторингі жөніндегі органдарының экономикалық тергеу қызметі болып 
табылатынын хабарласын.».

7. «Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары мəселелері 
жөніндегі ведомствоаралық комиссия құру туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2013 жылғы 30 сəуірдегі №436 қаулысында:

көрсетілген қаулымен құрылған Қазақстан Республикасының халықаралық 
шарттары мəселелері жөніндегі ведомствоаралық комиссияның құрамында:

мына:
«Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының бірінші орынбасары 
(келісім бойынша)» 

деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі төр-

ағасының орынбасары (келісу бойынша);
Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) төрағасының орынбасары 
(келісу бойынша)».
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8. «Əскери қызметшiлерге, арнаулы мемлекеттік жəне құқық қорғау орган-
дарының, мемлекеттік фельдъегерлік қызмет қызметкерлеріне, сондай-
ақ арнаулы атақтар, сыныптық шендер алу жəне нысанды киiм киiп жүру 
құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдарға зейнетақы 
төлемдерiн тағайындау жəне жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 31 желтоқсандағы  №1500 
қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., №78, 1023-құжат):

көрсетілген қаулымен бекітілген Əскери қызметшілерге, арнаулы мемле-
кеттік жəне құқық қорғау органдары, мемлекеттік фельдъегерлік қызмет 
қызметкерлеріне, сондай-ақ арнаулы атақтар, сыныптық шендер алу жəне 
нысанды киім киіп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойыл-
ған адамдарға зейнетақы төлемдерін тағайындау жəне жүзеге асыру 
қағидаларында:

2-тармақта:
2) тармақша мынадай редакция жазылсын:
«2) Қазақстан Республикасының Iшкi iстер министрлiгi – iшкi iстер 

органдарында, азаматтық қорғау органдарында, мемлекеттік фельдъегерлік 
қызметте қызмет өткерген əскери қызметшiлер мен қызметкерлерге;»;

мынадай мазмұндағы 8) тармақшамен толықтырылсын:
«8) Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) – сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы қызметте қызмет өткерген қызметкерлерге.».

9. «Əскери қызметшiлердің, арнаулы мемлекеттік жəне құқық қорғау ор-
гандары, мемлекеттік фельдъегерлік қызмет қызметкерлерiнің, сондай-ақ 
арнайы атақтарға, сыныптық шендерге ие болу жəне нысанды киiм киiп 
жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдардың 
еңбек сiңiрген жылдарын есептеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 24 ақпандағы №129 қаулысында 
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., №9, 84-құжат):

көрсетілген қаулымен бекітілген Əскери қызметшiлердің, арнаулы 
мемлекеттік жəне құқық қорғау органдары, мемлекеттік фельдъегерлік қызмет 
қызметкерлерiнің, сондай-ақ арнайы атақтарға, сыныптық шендерге ие болу 
жəне нысанды киiм киiп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап 
жойылған адамдардың еңбек сiңiрген жылдарын есептеу қағидаларында:

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Қызметте болудың шекті жасына толғанға дейін қызметтен негізсіз 

шығарылған, ал кейіннен денсаулық жағдайы бойынша қызметке шек-
теулер болмағаннан кейін Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының, 
Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының, Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі бастығының, Қазақстан Респуб-
ликасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы қызмет) төрағасының, Қазақстан Республикасы 
Мемле кеттік қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігі төрағасының, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің, 
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің, Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің, Қазақстан Республикасының «Сырбар» сыртқы барлау 
қызметі директорының, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы 
мониторингі комитеті төрағасының, Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігі Мемлекеттік кірістер комитеті төрағасының, Қазақстан Респуб-
ликасы Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл агенттігінің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросы 
төрағасының, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік фельдъегерлік 
қызметі бастығының, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері 
министрлігінің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросы 
төрағасының, Экономикалық қылмысқа жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес агенттігі (қаржы полициясы) (Қазақстан Республикасының Қаржы 
полициясы агенттігі, Салық полициясы (милициясы) комитеті) төрағасының, 
Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің, Қазақстан 
Республикасы Əділет министрінің жəне Қазақстан Республикасының басқа 
да əскерлері мен əскери құралымдары лауазымды адамдарының, сондай-ақ 
Мемлекеттік тергеу комитеті төрағасының шешімі бойынша заңсыз шығарылған 
деп танылуына байланысты қызметіне қайта тағайындалған Қарулы Күштер, 
басқа да əскерлер мен əскери құралымдардың келісімшарт бойынша əскери 
қызметшілерінің, арнаулы мемлекеттік органдардың, прокуратура, ішкі істер, 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет жəне экономикалық тергеу қызметі, 
мемлекеттік өртке қарсы қызмет, қылмыстық-атқару жүйесі органдарының, 
мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің, бұрынғы Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік тергеу комитеті жəне қаржы полициясы (салық полициясы 
(милиция) қызметкерлерінің еңбек сіңірген жылдарын айқындау кезінде еңбек 
сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін тағайындау үшін еңбек сіңірген 
жылдарына олар жұмыс істемеген қызметтегі үзіліс уақыты есептеледі.»;

4-тармақтың 4) тармақшасының он алтыншы абзацы мынадай редак-
цияда жазылсын:

«теңіз деңгейінен 1000 метрден 1500 метрге дейін биік таулы жерлерде, 
ал ерекше жағдайларда одан төмен жерлерде – тиісінше Қазақстан 
Республикасының Қорғаныс министрлігі, Ішкі істер министрлігі, Қазақстан 
Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы қызмет), Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі, 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті, 
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері министрлігінің Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросы, Экономикалық қылмысқа жəне 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы), Қазақстан 
Республикасының Қаржы полициясы агенттігі, Салық полициясы комитеті 
(милиция), Қазақстан Республикасының Əділет министрлігі, Ұлттық қауіпсіздік 
комитеті жəне Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрлігі 
бекітетін əскери бөлімдердің, бөлімшелер мен мекемелердің тізбелері 
бойынша – 1988 жылғы 1 қаңтардан бастап;».

10. «Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік жəне өзге де органдардың ақпарат 
алмасу жүйесімен интеграцияланатын интернет-ресурстар мен ақпараттық 
жүйелердің тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 
жылғы 14 наурыздағы №137 қаулысында (Қазақстан Республикасының 
ПҮАЖ-ы, 2016 ж., №19, 95-құжат):

көрсетілген қаулымен бекітілген құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік жəне 
өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесімен интеграцияланатын интернет-
ресурстар мен ақпараттық жүйелердің тізбесінде:

реттік нөмірі 11-жолдағы 4-баған мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі».
11. Қызмет бабында пайдалану үшін.
12. «Мемлекеттік əкімшілік қызметшілерге пилоттық режимде еңбекақы 

төлеудің кейбір мəселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің  2017 
жылғы 29 желтоқсандағы №939 қаулысында (Қазақстан Республикасының 
ПҮАЖ-ы, 2017 ж., №68-69-70, 434-құжат):

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Осы қаулының ережелері Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқор-

лыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қыз-
меттің) жəне оның облыстар, республикалық маңызы бар қалалар, астана 
бойынша аумақтық органдарының құқық қорғау қызметін жүзеге асыратын 
қызметкерлеріне қолданылмайды.»;

көрсетілген қаулыға 1 жəне 2-қосымшалар осы өзгерістер мен толықтыру-
ларға 1 жəне 2-қосымшаларға сəйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 4-қосымшада:
Пилоттық органдардың мемлекеттік əкімшілік қызметшілеріне бонустар 

төлеу, материалдық көмек көрсету, сондай-ақ «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік қызметшілерінің лауазымдық айлықақыларына үстемеақылар 
белгілеу қағидаларында:

2-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4) мемлекеттік органның нысаналы индикаторлары – Қазақстан 

Республикасының Премьер-Министрі мен Қазақстан Республикасының Əділет 
министрі, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының жəне Маңғыстау 
облысының əкімдері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Президенті 
Əкімшілігінің Басшысы мен Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
қызмет істері агенттігінің төрағасы, Қазақстан Республикасының Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
қызметтің) төрағасы арасында жасалған меморандумда белгіленген пилоттық 
органның нысаналы индикаторлары;».

13. «Қазақстан Республикасында діни экстремизм мен терроризмге қарсы 
іс-қимыл жөніндегі 2018 – 2022 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаны 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы  15 наурыздағы 
№124 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2018 ж., №15, 
65-құжат):

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасында діни экстре-
мизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі 2018–2022 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасында:

«1. Бағдарламаның паспорты» деген тарауда:
бағдарламаны іске асыруға жауапты мемлекеттік органдар тізбесінде:
«Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі» деген сөздер «Қазақстан Республика-
сының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы қызмет)» деген сөздермен ауыстырылсын;

ескертпеде:
аббревиатуралардың толық жазылуында:
«МҚІСҚА – Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері жəне 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі» деген жол алып тасталсын.
14. «Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау жəне олардың 

біліктілігін арттыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2018 жылғы 15 наурыздағы №125 қаулысында (Қазақстан 
Республикасының ПҮАЖ-ы, 2018 ж., №16, 67-құжат):

көрсетілген қаулымен бекітілген Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта 
даярлау жəне олардың біліктілігін арттыру қағидаларында:

9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Қайта даярлауды сəтті аяқтаған мемлекеттік қызметшілерге қайта 

даярлау курстарын аяқтағанын растайтын құжат қағаз жəне/немесе элек-
тронды түрде беріледі.

Қайта даярлау курстарының аяқталғанын растайтын құжатта қайта 
даярлаудан өткен мемлекеттік қызметші туралы мəліметтер (тегі, аты, бар 
болса, əкесінің аты), мемлекеттік қызметші қайта даярлаудан өткен оқу 
орнының атауы, қайта даярлау курсының атауы, академиялық сағаттардың 
саны жəне қайта даярлау курстарының кезеңі, оқу орнының уəкілетті 
адамының лауазымы, тегі, аты, бар болса, əкесінің аты, қолы, қайта даярлау 
туралы куəліктің нөмірі, қайта даярлау өткізілген қала жəне оқу орнының 
мөрі көрсетіледі.

Қайта даярлау курстарының аяқталғанын растайтын электронды түрде 
берілетін құжат оқу орынның уəкілетті адамының электронды цифрлық 
қолтанбасымен куəландырылады.»;

19-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«19. Біліктілікті арттыруды сəтті аяқтаған мемлекеттік қызметшілерге 

біліктілікті арттыруды аяқтағанын растайтын сертификат қағаз жəне/немесе 
электронды түрде беріледі.

Сертификатта біліктілікті арттырудан өткен мемлекеттік қызметші туралы 
мəліметтер (тегі, аты, бар болса, əкесінің аты), мемлекеттік қызметші 
біліктілігін арттырған оқу орнының атауы, біліктілікті арттыру бағыты, 
академиялық сағаттардың саны жəне біліктілікті арттыру кезеңі, оқу орнының 
уəкілетті адамының лауазымы, тегі, аты, бар болса, əкесінің аты, қолы, 
сертификаттың нөмірі, біліктілікті арттыру өткізілген қала жəне оқу орнының 
мөрі көрсетіледі.

Электронды түрде берілетін сертификат оқу орнының уəкілетті адамының 
электрондық цифрлық қолтанбасымен куəландырылады.».

15. «Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің 
автокөлік құралдарын жымқыруға қарсы күрестегі жəне оларды қайтаруды 
қамтамасыз етудегі ынтымақтастығы туралы келісім бойынша Қазақстан 
Республикасының орталық құзыретті органын жəне құзыретті органда-
рын айқындау туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы  2 
мамырдағы №231 қаулысында:

1-тармақтың үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі, Қазақстан Республика-

сының Бас прокуратурасы (келісу бойынша), Қазақстан Республикасының 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы қызмет) (келісу бойынша), Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігінің Қаржы мониторингі органдарының экономикалық тергеу қызметі 
– құзыретті органдар болып айқындалсын.».

16. «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Чех Республикасының 
Үкіметі арасындағы Қылмысқа қарсы күрестегі ынтымақтастық туралы келісім 
бойынша Қазақстан Республикасынан құзыретті органдарды белгілеу тура-
лы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 6 қарашадағы  №722 
қаулысында:

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі, Қазақстан 

Республикасының Бас прокуратурасы (келісу бойынша), Қазақстан 
Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті (келісу бойынша), Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік күзет қызметі (келісу бойынша), Қазақстан 
Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы қызмет) (келісу бойынша), Қазақстан Республикасының 
Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің Экономикалық тергеу 

қызметі келісімді іске асыру бойынша Қазақстан Республикасынан құзыретті 
органдар болып белгіленсін.».

17. «Қазақстан халқы Ассамблеясының (2025 жылға дейінгі) даму 
тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі 2019 – 2021 жылдарға арналған  іс-
шаралар жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің  2019 
жылғы 13 мамырдағы №271 қаулысында:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан халқы Ассамблеясының  (2025 
жылға дейінгі) даму тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі  2019 – 2021 
жылдарға арналған іс-шаралар жоспарында:

реттік нөмірлері 4, 49, 50 жəне 54-жолдардың 4-бағанында «МҚІСҚА» деген 
аббревиатура «МҚІА» деген аббревиатурамен ауыстырылсын;

ескертпеде:
аббревиатуралардың толық жазылуында:
«МҚІСҚА – Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері 

жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі» деген жол мынадай 
редакцияда жазылсын:

«МҚІА – Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі».
18. «Қазақстан Республикасының 2015 – 2025 жылдарға арналған сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы стратегиясын іске асыру жөніндегі  2018 – 2020 жылдарға 
арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2018 жылғы 31 мамырдағы №309 қаулысында:

2-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) жылына бір рет, есепті жылдан кейінгі айдың 15-күнінен кешіктірмей 

Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігіне (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметке) Жоспар іс-шараларының 
орындалу барысы туралы ақпарат берсін.»;

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) (келісу бойынша) есепті 
жылдан кейінгі 15 ақпаннан кешіктірмей Қазақстан Республикасы  Премьер-
Министрінің Кеңсесіне Жоспардың «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл» 
бөлімі бойынша іс-шараларының орындалуына жүргізілген мониторинг жəне 
бағалау туралы жиынтық ақпарат берсін.»;

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының  2015 – 2025 
жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясын іске асыру 
жөніндегі 2018 – 2020 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарында:

реттік нөмірлері 10, 15, 19 жəне 41-жолдардың 4-бағанындағы 
«МҚІСҚА» деген аббревиатура «СҚА», «МҚІА» деген аббревиатуралармен 
ауыстырылсын;

реттік нөмірі 13-жолдың 4-бағанда «МҚІСҚА» деген аббревиатура «МҚІА» 
деген аббревиатурамен ауыстырылсын;

реттік нөмірлері 16, 18, 30, 40, 43, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 62, 63, 65, 66 жəне 
67-жолдардың 4-бағанында «МҚІСҚА» деген аббревиатура «СҚА» деген 
аббревиатурамен ауыстырылсын;

ескертпеде:
аббревиатуралардың толық жазылуында:
мынадай жолдармен толықтырылсын:
«МҚІА – Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі;
СҚА – Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы  іс-қимыл 

агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет)».
19. «Мемлекеттік органдардың нашақорлыққа жəне есірткі бизнесіне қарсы 

іс-қимылға бағытталған қызметін үйлестіру жөніндегі ведомствоаралық штаб 
құру туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2011 жылғы 15 
қыркүйектегі №129-ө өкімінде:

көрсетілген өкіммен құрылған Мемлекеттік органдардың нашақорлыққа 
жəне есірткі бизнесіне қарсы іс-қимылға бағытталған қызметін үйлестіру 
жөніндегі ведомствоаралық штабтың құрамында:

«Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының орынбасары (қаржы 
полициясы (келісім бойынша)» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

«Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) төрағасының орынбасары 
(келісу бойынша)».

20. «Мемлекеттік тіл саясатын одан əрі жетілдіру жөніндегі комиссия тура-
лы» Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2015 жылғы  7 қазандағы 
№89-ө өкімінде:

көрсетілген өкіммен бекітілген Мемлекеттік тіл саясатын одан əрі жетілдіру 
жөніндегі комиссияның құрамында:

«Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы, төрағаның орынбасары 
(келісім бойынша)» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

«Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің төрағасы, 
төрағаның орынбасары (келісу бойынша)».

21. «Заң жобалау қызметі мəселелері жөніндегі ведомствоаралық комис-
сия туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2016 жылғы 19 
ақпандағы №11-ө өкімінде:

көрсетілген өкіммен бекітілген Заң жобалау қызметі мəселелері жөніндегі 
ведомствоаралық комиссияның құрамында:

«Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының орынбасары (келісім 
бойынша);» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

«Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі 
төрағасының орынбасары (келісу бойынша);

Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) төрағасының орынбасары 
(келісу бойынша);».

22. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы консультативтік-
кеңесші органдардың кейбiр мəселелерi туралы» Қазақстан Республикасы 
Премьер-Министрінің 2016 жылғы 29 қыркүйектегі №90-ө өкімінде:

көрсетiлген өкiмге 1-қосымшада:
Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы Бəсекеге қабілеттілік 

жөніндегі кеңестің құрамында:
«Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы (келісу бойынша)» деген 
жол мынадай редакцияда жазылсын:

«Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл  
агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) төрағасы (келісу бойынша)»;

көрсетiлген өкiмге 3-қосымшада:
Салық салу мəселелері жөніндегі консультациялық кеңестің құрамында:
«Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының орынбасары (келісім 
бойынша)» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

«Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) төрағасының орынбасары 
(келісу бойынша)»;

көрсетiлген өкiмге 6-қосымшада:
Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы Құқық бұзушылық 

профилактикасы жөніндегі ведомствоаралық комиссияның құрамында:
«Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы (келісім бойынша)» деген 
жол мынадай редакцияда жазылсын:

«Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) төрағасы (келісім бойынша)».

23. Дін саласындағы мемлекеттік саясатты үйлестіру мəселелері бойынша 
ұсыныстарды əзірлеу жөніндегі комиссия туралы» Қазақстан Республикасы 
Премьер-Министрінің 2016 жылғы 3 қарашадағы №111-ө өкімінде:

көрсетілген өкіммен бекітілген Дін саласындағы мемлекеттік саясатты 
үйлестіру мəселелері бойынша ұсыныстарды əзірлеу жөніндегі комиссия 
құрамында:

«Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы (келісім бойынша);» деген 
жол мынадай редакцияда жазылсын:

«Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің 
төрағасы (келісу бойынша);».

24. «2017 жылғы 25 желтоқсандағы «Салық жəне бюджетке төленетін басқа 
да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)» Қазақстан Республикасының 
Кодексін жəне «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
салық салу мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу ту-
ралы» 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңын 
іске асыру жөніндегі шаралар туралы жəне Қазақстан Республикасы 
Премьер-Министрінің кейбір өкімдеріне өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Премьер-Министрінің 2018 жылғы  30 қаңтардағы №9-ө 
өкімінде:

көрсетілген өкіммен бекітілген 2017 жылғы 25 желтоқсандағы «Салық жəне 
бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)» 
Қазақстан Республикасының Кодексін жəне «Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне салық салу мəселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Заңын іске асыру мақсатында қабылдануы қажет 
нормативтік құқықтық жəне құқықтық актілердің тізбесінде:

реттік нөмірлері 37 жəне 38-жолдардың 4-бағанында «МҚІСҚА» деген 
аббревиатура «СҚА» деген аббревиатурамен ауыстырылсын;

реттік нөмірлері 37, 38, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 жəне  
164-жолдардың 5-бағанында «2019» деген сандар «2020» деген сандармен 
ауыстырылсын;

ескертпеде:
аббревиатуралардың толық жазылуында:
«МҚІСҚА — Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері жəне 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі» деген жол мынадай редакцияда 
жазылсын:

«СҚА – Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы  іс-
қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет)».

25. «Түркістан облысын дамыту перспективалары жөнінде комиссия құру 
туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2018 жылғы  20 
маусымдағы №73-ө өкімінде:

көрсетілген өкіммен құрылған Түркістан облысын дамыту перспективалары 
жөніндегі комиссияның құрамында:

«Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының орынбасары (келісім 
бойынша)» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

«Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі 
төрағасының орынбасары (келісу бойынша);

Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) төрағасының орынбасары 
(келісу бойынша);».

26. «Заңнаманы жүйелеу жəне оны жаңғырту жөніндегі комиссия туралы» 
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2018 жылғы 13 тамыздағы 
№102-ө өкімінде:

көрсетілген өкіммен құрылған Заңнаманы жүйелеу жəне оны жаңғырту 
жөніндегі комиссиясының құрамында:

«Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің аппарат басшысы (келісу бойынша)» 
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

«Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі 
төрағасының орынбасары (келісу бойынша)

Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) төрағасының орынбасары 
(келісу бойынша)».

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
 2019 жылғы 13 желтоқсандағы №925 қаулысына 1-қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
 2017 жылғы 29 желтоқсандағы №939 қаулысына 1-қосымша

Пилоттық органдардың тізбесі

1. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі.
2. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің об-

лыстар, республикалық маңызы бар қалалар, астана бойынша аумақтық 
органдары.

3. Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет).

4. Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл агенттігінің (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің) облыстар, 
республикалық маңызы бар қалалар, астана бойынша аумақтық органдары.

5. Қазақстан Республикасының Əділет министрлігі.
6. Қазақстан Республикасының Əділет министрлігі Нұр-Сұлтан қаласының 

əділет департаменті.
7. Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлігі Нұр-Сұлтан қаласының 

əдiлет департаменті Алматы ауданының əдiлет басқармасы.
8. Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі Нұр-Сұлтан қаласының 

əдiлет департаменті Сарыарқа ауданының əдiлет басқармасы.
9. Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі Нұр-Сұлтан қаласының 

əділет департаменті Есіл ауданының əдiлет басқармасы.

10. Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі Нұр-Сұлтан қаласының 
əділет департаменті Байқоңыр ауданының əдiлет басқармасы.

11. Нұр-Сұлтан қаласының жергілікті атқарушы органы.
12. Маңғыстау облысының жергілікті атқарушы органы.
13. Алматы қаласының жергілікті атқарушы органы.
14. Шымкент қаласының жергілікті атқарушы органы.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
 2019 жылғы 13 желтоқсандағы №925 қаулысына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
 2017 жылғы 29 желтоқсандағы №939 қаулысына 2-қосымша

Пилоттық органдардың мемлекеттік əкімшілік лауазымдарын 
деңгейлер мен функционалдық блоктар бойынша бөлу

Мемлекеттік əкімшілік лауазымның атауы

Функционалдық 
блоктағы** 
деңгейлер*

SCS A B C

1 2 3 4 5
Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің жауап-
ты хатшысы Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
қызмет істері агенттігінің аппарат басшысы

15 - - -

Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана əкімі 
аппаратының басшысы

14 - - -

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері 
агенттігінің департамент директоры
Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігінің (Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы қызметтің) департамент директоры
Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің департа-
мент директоры

- 12 11 10

Астананың жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын 
атқарушы органының басшысы

- 12 - -

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері 
агенттігінің аумақтық органының басшысы Қазақстан 
Республикасы Əділет министрлігінің Нұр-Сұлтан 
қаласы əділет департаментінің басшысы Облыстың, 
республикалық маңызы бар қаланың жергілікті 
бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органының 
басшысы
Астананың жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын 
атқарушы органы басшысының орынбасары
Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана əкімі 
аппараты басшысының орынбасары Облыс ауданы, 
қаладағы аудан жəне облыстық маңызы бар қала 
əкімінің орынбасары

- 11 - -

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері 
агенттігінің департамент директорының орынбасары 
Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігінің (Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы қызметтің) департамент директорының орынба-
сары
Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің департа-
мент директорының орынбасары

- 11 10 9

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, 
ауылдық округтің əкімі Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің аумақтық органы 
басшысының орынбасары Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік қызмет істері агенттігі Əдеп жөніндегі кеңесі 
хатшылығының меңгерушісі Қазақстан Республикасы 
Əділет министрлігінің Нұр-Сұлтан қаласының əділет 
департаменті басшысының орынбасары Облыстың, 
республикалық маңызы бар қаланың жергілікті 
бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органы 
басшысының орынбасары Облыстың ауданы, 
қаладағы аудан жəне облыстық маңызы бар қала əкімі 
аппаратының басшысы

- 10 - -

Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана 
əкімі аппаратының Қазақстан халқы Ассамблеясы 
аппаратының (хатшылықтың) меңгерушісі 
Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
Нұр-Сұлтан қаласы əділет департаментінің 
Алматы, Сарыарқа, Есіл, Байқоңыр аудандары 
əділет басқармаларының басшылары Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі 
төрағасының кеңесшісі
Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
қызмет) төрағасының кеңесшісі
Қазақстан Республикасы Əділет министрінің кеңесшісі 
Астана əкімінің кеңесшісі Жергілікті бюджеттен 
қаржыландырылатын аудандық атқарушы органның 
бөлім басшысы

- 9 - -

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері 
агенттігі басқармасының (қызметінің) басшысы
Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
қызмет) басқармасының (қызметінің) басшысы
Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі басқарма 
басшысы Астана əкімі аппаратының құрылымдық бөлім-
шесінің басшысы Астананың жергілікті бюджеттен қар-
жыландырылатын атқарушы органының бөлім басшысы

- 9 8 7

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері 
агенттігінің Əдеп жөніндегі уəкілі  Қазақстан Респуб-
ликасы Əділет министрлігінің Əдеп жөніндегі уəкілі

- - 9 -

Облыс, республикалық маңызы бар қала əкімінің 
кеңесшісі Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын 
аудандық атқарушы органның бөлім басшыcының 
орынбасары  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, 
ауылдық округ əкімінің орынбасары

- 8 - -

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері 
агенттігінің аумақтық органының басқарма басшысы
Қазақ стан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа 
қар сы іс-қимыл агенттігінің (Сыбайлас жемқорлыққа қар-
сы қызметтің) аумақтық органының басқарма басшысы
Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің Нұр-
Сұлтан қаласы əділет департаментінің басқарма бас-
шысы Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
Нұр-Сұлтан қаласының əділет департаменті аумақтық 
бөлімінің басшысы – аға сот орындаушысы
Облыстың, республикалық маңызы бар қала əкімі 
аппаратының құрылымдық бөлімшесінің басшысы
Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың 
жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы 
органының бөлім басшысы

- 8 7 6

Астана əкімі аппаратының бас инспекторы - 8 7 6
Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана 
əкімі аппаратының Əдеп жөніндегі уəкілі Астана əкімі 
аппаратының баспасөз хатшысы

- - 8 -

Облыс, республикалық маңызы бар қала əкімі 
аппаратының баспасөз хатшысы

- - 7 -

Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігінің (Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы қызметтің) аумақтық органының бөлім басшысы
Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің Нұр-
Сұлтан қаласы əділет департаментінің бөлім басшы-
сы Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
Нұр-Сұлтан қаласы əділет департаментінің Алматы, 
Сарыарқа, Есіл, Байқоңыр аудандары əділет 
басқармаларының бөлім басшылары Облыс ауданы, 
қаладағы аудан жəне облыстық маңызы бар қала əкімі 
аппаратының құрылымдық бөлімшелерінің басшылары

- 7 6 5

Облыс ауданы, қаладағы аудан жəне облыстық маңызы 
бар қала əкімінің кеңесшісі

- 7 - -

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері 
агенттігінің бас консультанты
Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігінің (Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы қызметтің) бас консультанты
Облыс, республикалық маңызы бар қала əкімі 
аппаратының бас инспекторы
Облыс, республикалық маңызы бар қала əкімі 
аппаратының Қазақстан халқы Ассамблеясы 
аппаратының (хатшылығының) бас инспекторы

- 7 6 5

Облыс, қаладағы аудан жəне облыстық маңызы бар 
қала əкімі аппаратының бас инспекторы

- 6 5 4

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері 
агенттігі төрағасының көмекшісі 
Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
қызмет) төрағасының көмекшісі
Қазақстан Республикасы Əділет министрінің көмекшісі 
Астана қаласы əкімінің көмекшісі

- - - 6

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ 
əкімінің кеңесшісі

- 6 - -

Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын аудандық 
атқарушы орган бөлімінің сектор меңгерушісі Аудандық 
маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ тің 
əкімі аппаратының құрылымдық бөлімшенің басшысы

- 6 5 4

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері 
агенттігінің бас сарапшысы
Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігінің (Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы қызметтің) бас сарапшысы
Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
бас сарапшысы 
Астана əкімі аппаратының бас маманы Астана əкімі 
аппаратының Қазақстан халқы Ассамблеясы аппара-
тының (хатшылығының) бас маманы 
Астананың жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын 
атқарушы органының бас маманы

- 6 5 4

Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана, облыс 
ауданы, қаладағы аудан жəне облыстық маңызы бар 
қала əкімінің көмекшісі

- - - 5

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері 
агенттігінің аумақтық органының бас маманы 
Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл агенттігінің (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
қызметтің) аумақтық органының бас маманы
Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің Нұр-
Сұлтан қаласы əділет департаментінің бас маманы 
Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің Нұр-
Сұлтан қаласы əділет департаментінің Алматы, 
Сарыарқа, Есіл, Байқоңыр аудандары əділет 
басқармаларының бас мамандары
Облыс, республикалық маңызы бар қала əкімі 
аппаратының бас маманы Облыстық, республикалық 
маңызы бар қаланың жергілікті бюджеттен 
қаржыландырылатын атқарушы органының бас маманы 
Облыс ауданы, қаладағы аудан жəне облыстық маңызы 
бар қала əкімі аппаратының бас маманы Жергілікті 
бюджеттен қаржыландырылатын аудандық атқарушы 
органдар бөлімінің бас маманы Қазақстан Республикасы 
Əділет министрлігінің Нұр-Сұлтан қаласы əділет 
департаментінің аумақтық бөлімінің сот орындаушысы
Облыс, республикалық маңызы бар қала əкімі 
аппаратының Қазақстан халқы Ассамблеясы 
аппаратының (хатшылығының) бас маманы

- 5 4 3

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 13 желтоқсан           №928
Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі 

«Бензин (авиациялық бензинді қоспағанда) 
мен дизель отынына арналған акциздер 

мөлшерлемелерін бекіту және Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің кейбір 

шешімдерінің күші жойылды деп тану 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2018 жылғы 6 сәуірдегі № 173 қаулысына 
өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Бензин (авиациялық бензинді қоспағанда) мен дизель отынына 

арналған акциздер мөлшерлемелерін бекіту жəне Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 6 сəуірдегі № 173 қаулысына (Қазақстан 
Республикасының ПҮАЖ-ы, 2018 ж., № 17-18, 89-құжат) мынадай өзгеріс 
енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген бензин (авиациялық бензинді қоспағанда) 
мен дизель отынына арналған акциздер мөлшерлемелері осы қаулыға 
қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Осы қаулы 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі жəне 
ресми жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А.МАМИН

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
 2019 жылғы 13 желтоқсандағы №928 қаулысына қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2018 жылғы 6 сəуірдегі № 173 қаулысымен бекітілген

Бензин (авиациялық бензинді қоспағанда) мен дизель отынына 
арналған акциздер мөлшерлемелері
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1 2 3 4
 1. Өндірушілердің өздері өндірген бензинді 

(авиациялық бензинді қоспағанда) жəне дизель 
отынын көтерме саудада өткізуі (шілде – қараша)

24 435 9300

 2. Өндірушілердің өздері өндірген бензинді (авиа-
циялық бензинді қоспағанда) жəне дизель отынын 
көтерме саудада өткізуі (желтоқсан – маусым)

24 435 540

 3. Жеке жəне заңды тұлғалардың бензинді (авиа-
циялық бензинді қоспағанда) жəне дизель отынын 
көтерме саудада өткізуі

0 0

 4. Өндірушілердің бензинді (авиациялық бензинді 
қоспағанда) жəне дизель отынын бөлшек саудада 
өткізуі, өздерінің өндірістік қажеттілігіне пайдала-
нуы (шілде – қараша)

24 935 9360

 5. Өндірушілердің бензинді (авиациялық бензинді 
қоспағанда) жəне дизель отынын бөлшек саудада 
өткізуі, өздерінің өндірістік қажеттілігіне пайдала-
нуы (желтоқсан – маусым)

24 935 600

 6. Жеке жəне заңды тұлғалардың бензинді (авиа-
циялық бензинді қоспағанда) жəне дизель оты-
нын бөлшек саудада өткізуі, өздерінің өндірістік 
қажеттілігіне пайдалануы

500 60

 7. Импорт 24 435 540
 8. Салық кодексінің 462-бабының 5) тармақшасында 

көрсетілген алыс-беріс шикізатын өңдеу өнімі 
болып табылатын акцизделетін тауарларды беру 
(шілде – қараша)

24 435 9300

 9. Салық кодексінің 462-бабының 5) тармақшасында 
көрсетілген алыс-беріс шикізатын өңдеу өнімі 
болып табылатын акцизделетін тауарларды беру 
(желтоқсан – маусым)

24 435 540

Бензинді (авиациялық бензинді қоспағанда) бөлшек саудада өткізген 
кезде көлемнің өлшем бірлігі литр болған жағдайда, литрден тоннаға көшіру 
мынадай формула бойынша жүзеге асырылады:

            V х 0,730
 М = --------------------, мұндағы:
              1000
М – өткізілген бензиннің (авиациялық бензинді қоспағанда) тоннамен 

есептегендегі көлемі;
V – өткізілген бензиннің (авиациялық бензинді қоспағанда) литрмен 

есептегендегі көлемі;
0,730 – бензиннің (авиациялық бензинді қоспағанда) барлық түрлері үшін 

тығыздық көрсеткіші, кг/литр.
Дизель отынын бөлшек саудада өткізген кезде көлемнің өлшем бірлігі 

литр болған жағдайда, литрден тоннаға көшіру мынадай формула бойынша 
жүзеге асырылады:

            V х 0,769
 М = -------------------, мұндағы:
             1000
М – өткізілген дизель отынының тоннамен есептегендегі көлемі; 
V – өткізілген дизель отынының литрмен есептегендегі көлемі;
0,769 – дизель отыны үшін тығыздық көрсеткіші, кг/литр.

Ескертпе. Тауар номенклатурасы ЕАЭО СЭҚ ТН кодымен жəне (немесе) 
тауардың атауымен айқындалады.

1 2 3 4 5
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ 
əкімінің көмекшісі

- - - 4

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, 
ауылдық округтің əкімі аппаратының бас маманы

- 4 3 2

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері 
агенттігінің сарапшысы
Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл агенттігінің (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
қызметтің) сарапшысы
Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің сарапшысы

- 4 3 2

Астана əкімі аппаратының жетекші маманы Астананың 
жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ор-
ганының жетекші маманы Астананың жергілікті бюджет-
тен қаржыландырылатын атқарушы органының маманы

- 4 3 2

Облыс, республикалық маңызы бар қала əкімі 
аппаратының жетекші маманы Қазақстан Республикасы 
Əділет министрлігінің Нұр-Сұлтан қаласы əділет 
департаментінің Алматы, Сарыарқа, Есіл, Байқоңыр 
аудандары əділет басқармаларының жетекші 
мамандары Облыстық, республикалық маңызы бар 
қаланың жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын 
атқарушы органының жетекші маманы Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің 
аумақтық органының жетекші маманы
Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл агенттігінің (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
қызметтің) аумақтық органының жетекші маманы
Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің Нұр-
Сұлтан қаласы əділет департаментінің жетекші маманы 
Облыс ауданы, қаладағы аудан жəне облыстық 
маңызы бар қала əкімі аппаратының жетекші маманы 
Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын аудандық 
атқарушы орган бөлімінің жетекші маманы Облыстың, 
республикалық маңызы бар қаланың жергілікті бюд жет-
тен қаржыландырылатын атқарушы органының маманы

- 3 2 1

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, 
ауылдық округтің əкімі аппаратының жетекші маманы

- 2 1 -

Ескертпе:
* Деңгей – мемлекеттік əкімшілік лауазымның позициясын оны бағалау 

нəтижесіне байланысты айқындайтын жəне лауазымдық айлықақы белгілеу 
үшін қолданылатын көрсеткіш.

Мемлекеттік əкімшілік лауазымды бағалау мемлекеттік қызмет саласын-
дағы уəкілетті орган бекіткен Мемлекеттік əкімшілік лауазымдарды пилоттық 
режимде бағалау жəне деңгейлер мен функционалдық блоктар бойынша бөлу 
жөніндегі əдістемелік ұсынымдарға сəйкес жүргізіледі.

** SCS функционалдық блогы (жоғары басқару персоналы) – «А» корпу-
сының мемлекеттік əкімшілік лауазымдары.

А функционалдық блогы (негізгі персонал) – «Б» корпусының мемлекеттік 
басқарудың тиісті саласындағы (аясындағы) мемлекеттік саясатты қалып-
тастыру жəне іске асыру жөніндегі функциялар жүктелген мемлекеттік əкім-
шілік лауазымдары.

Бұл блокқа пилоттық мемлекеттік органдардың бірінші басшылары 
кеңес шілерінің лауазымдары, жұмылдыру дайындығы мен азаматтық қор-
ғаныс жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшенің 
лауазымдары жатқызылуы мүмкін.

В функционалдық блогы (жəрдемдесуші персонал) – негізгі немесе қосалқы 
персоналға жататын лауазымдарды қоспағанда, «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдары.

Бұл блокқа ішкі аудит, жұртшылықпен байланыс, заңдық сүйемелдеу, 
қаржы, кадр жəне мемлекеттік органның қызметін ақпаратты-технологиялық 
қамтамасыз етуге жауапты құрылымдық бөлімшелердің лауазымдары,  
сондай-ақ əдеп жөніндегі уəкіл лауазымдары жатады.

Егер көрсетілген қызмет түрлері мемлекеттік органның салалық қызметі 
болып табылған жағдайда, бұл лауазымдар «А» функционалдық блогына 
жатқызылады.

С функционалдық блогы (қосалқы персонал) – «Б» корпусының əкімшілік-
шаруашылық қызметті, мемлекеттік орган немесе жоғары тұрған орган 
тапсырмаларының орындалуын ішкі бақылауды қамтамасыз ету,  сондай-ақ 
мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі функциялар жүктелген мемлекеттік 
əкімшілік лауазымдары.

Бұл блокқа мемлекеттік органдардың бірінші басшыларының көмекшісі 
лауазымдары да жатады.

Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің басшысы құрылымдық 
бөлімшелерді жəне олардың қызметкерлерінің жекелеген лауазымдарын 
функционалдық блоктарға бөлуді, мемлекеттік органның алдында қандай да  
бір уақыт кезеңінде тұрған басым міндеттерге қарай дербес жүзеге асырады.
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НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР, САУДА-САТТЫҚ!
«ҚазТрансОйл» АҚ (заңды мекенжайы: Нұр-Сұлтан қ, Тұран 

даңғылы, 20-ғимарат, 12- тұрғын емес үй-жай, тел.: +7 (7172) 
55 56 53) «ҚазТрансОйл» АҚ-тың кейбір жекелеген құрылымдық 
бөлімшелерінің балансында тұрған көлік құралдарын сату 
бойын ша тендер өткізу туралы хабарлайды.

2019 жылғы 12 тамыздағы жағдай бойынша «ҚазТрансОйл» АҚ-
тың кейбір жекеленген құрылымдық бөлімшелерінің балансында 
тұрған көлік құралдарының алғашқы (бастапқы) бағасы: №2 лот 
УАЗ 3163-023/uaz 3163-023 – 825 000 теңге; №3 лот Лада 21213/
lada 21310 – 664 000 теңге; №4 лот ГАЗ 2217-5104/gaz 2217-5104 – 
712 000 теңге; №5 лот KIA Mohave – 5 299 000 теңге; №6 лот Iveco 
Power Daily – 4 121 000 теңге; №7 лот Toyota Land Cruiser 100 VX – 
4 463 000 теңге; №8 лот Toyota Land Cruiser – 2 506 000 теңге; №10 
лот Toyоta Coaster – 5 865 000 теңге; №11 лот Ssang Yong Kyron –
2 749 000 теңге; №12 лот Toyota Land Cruiser – 3 668 000 теңге; №15 
лот УАЗ 31519 017/uaz 31519-017 - 769 000 теңге; №16 лот Toyota 
Hi Ace – 1 120 000 теңге; №17 лот УАЗ 39094/uaz 39094 – 629 000 
теңге; №18 лот Iveco Power Daily – 4 121 000 теңге; №19 лот Паз 
32054/paz 32054 – 1 340 000 теңге; №20 лот Тoyota Coaster – 4 052 000 
теңге; №21 лот Toyota Hiace 2WD - 1 728 000 теңге; №22 лот Тoyota 
Coaster – 5 865 000 теңге; №23 лот Iveco Power Daily –  4 121 000 
теңге; лот№24 Тoyota Coaster – 5 865 000 теңге; №25 лот Hyundai 
County Long – 1 726 000 теңге; №26 лот ВА3 21310/vaz 21310 – 
682 000 теңге; №28 лот Ssang Yong Kyron – 2 749 000 теңге; №29 
лот Тoyota Land Cruiser – 4 206 000 теңге; №30 лот Тoyota Land 
Cruiser 100 VХ – 3 195 000 теңге; №32 лот Iveco Power Daily – 
4 198 000 теңге; №33 лот Iveco Power Daily – 4 198 000 теңге; №34 
лот Iveco Power Daily – 4 121 000 теңге; №35 лот Daewoo BS 090 
– 1 551 000 теңге; №36 лот Тoyota Land Cruiser – 5 008 000 теңге; 
№38 лот SsangYong Rexton – 4 755 000 теңге; №39 лот Тoyota Land 
Cruiser – 4 206 000,00 теңге; №40 лот Toyota Hi Ace – 1 334 000,00 
теңге; №41 лот Toyota Hi Ace – 1 510 000,00теңге; №42 лот Iveco 
Power Daily – 4 121 000 теңге; №44 лот Toyota Camry – 1 344 000,00 
теңге; №45 лот Toyota Land Cruiser 100 VX – 3 668 000 теңге; №46 
лот Toyota Hiace – 4 130 000 теңге; №47 лот Toyota Hiace – 3 938 000 
теңге; №48 лот Toyota Coaster – 5 225 000 теңге; №51 лот Ssang Yong 
Kyron – 2 749 000 теңге; №54 лот УАЗ 39099/uaz 3909 - 505 00 теңге; 
№55 лот ПАЗ 32054/paz 32054 – 1 340 000 теңге; №56 лот Iveco 
Power Daily – 4 121 000 теңге; №57 лот Тоyota Coaster – 5 865 000 
теңге; №58 лот Уаз 31519/uaz 31519 – 570 000теңге; №59 лот УАЗ 
3163-023/uaz 3163-023 - 825 000 теңге; №60 лот УАЗ 3163-023/uaz 
3163-023 – 825 000,00 теңге; №61 лот УАЗ 315195/uaz 315195 – 
562 000 теңге; №62 лот Кавз 397652/kavz 397652 – 466 000 теңге; 
№63 лот Toyota Land Cruiser 100 VX – 3 596 000 теңге; №64 лот Toyota 
Hiace – 2 929 000 теңге 2019 жылғы 12 тамыздағы жағдай бойынша. 
№2 лот УАЗ 3163-023/uaz 3163-023 бойынша 41 250 теңге 
мөлшерінде; №3 лот Лада 21213/lada 21310 бойынша 33 200 теңге 
мөлшерінде; №4 лот ГАЗ 2217-5104/gaz 2217-5104 бойынша 
35 600 теңге мөлшерінде; №5 лот KIA Mohave бойынша 264 950 
теңге мөлшерінде; №6 лот Iveco Power Daily бойынша 206 050 
теңге мөлшерінде; №7 лот Toyota Land Cruiser 100 VX бойынша 
223 150 теңге мөлшерінде; №8 лот Toyota Land Cruiser 125 300 
бойынша теңге мөлшерінде; №10 лот Toyоta Coaster бойынша 
293 250 теңге мөлшерінде; №11 лот Ssang Yong Kyron бойынша 
137 450 теңге мөлшерінде; №12 лот Toyota Land Cruiser бойынша 
183 400 теңге мөлшерінде; №15 лот УАЗ 31519 017/uaz 31519-017 
бойынша 38 450 теңге мөлшерінде; №16 лот Toyota Hi Ace бойын-
ша 56 000 теңге мөлшерінде; №17 лот УАЗ 39094/uaz 39094 бойын-
ша 31 450 теңге мөлшерінде; №18 лот Iveco Power Daily бойынша 
206 050 теңге мөлшерінде; №19 лот Паз 32054/paz 32054 бойын-
ша 67 000 теңге мөлшерінде; №20 лот Тoyota Coaster бойынша 
202 600 теңге мөлшерінде; №21 лот Toyota Hiace 2WD бойын-
ша – 86 400 теңге мөлшерінде; №22 лот Тoyota Coaster бойынша 
293 250 теңге мөлшерінде; №23 лот Iveco Power Daily бойынша 206 050 
теңге мөлшерінде; лот№24 Тoyota Coaster бойынша 293 250 теңге 
мөлшерінде; №25 лот Hyundai County Long бойынша 86 300 теңге 
мөлшерінде; №26 лот ВА3 21310/vaz 21310 бойынша 34 100 теңге 
мөлшерінде; №28 лот Ssang Yong Kyron бойынша 137 450 теңге 
мөлшерінде; №29 лот Тoyota Land Cruiser бойынша 210 300 теңге 
мөлшерінде; №30 лот Тoyota Land Cruiser 100 VХ бойынша 159 750 
теңге мөлшерінде; №32 лот Iveco Power Daily бойынша 209 900 
теңге мөлшерінде; №33 лот Iveco Power Daily бойынша 209 900 
теңге мөлшерінде; №34 лот Iveco Power Daily бойынша 206 050 
теңге мөлшерінде; №35 лот Daewoo BS 090 бойынша 77 550 теңге 
мөлшерінде; №36 лот Тoyota Land Cruiser бойынша 250 400 теңге 
мөлшерінде; №38 лот SsangYong Rexton бойынша 237 750 теңге 
мөлшерінде; №39 лот Тoyota Land Cruiser бойынша 210 300 теңге 
мөлшерінде; №40 лот Toyota Hi Ace бойынша 66 700 мөлшерінде; 
№41 лот Toyota Hi Ace бойынша 75 500 теңге мөлшерінде; №42 
лот Iveco Power Daily бойынша 206 050 теңге мөлшерінде; №44 
лот Toyota Camry бойынша 67 200 теңге мөлшерінде; №45 лот 
Toyota Land Cruiser 100 VX бойынша 183 400 теңге мөлшерінде; 
№46 лот Toyota Hiace бойынша 206 500 теңге мөлшерінде; №47 лот 
Toyota Hiace бойынша 196 900 теңге мөлшерінде; №48 лот Toyota 
Coaster бойынша 261 250 теңге мөлшерінде; №51 лот Ssang Yong 
Kyron бойынша 137 450 теңге мөлшерінде; №54 лот УАЗ 39099/
uaz 3909 бойынша 25 250 теңге мөлшерінде; №55 лот ПАЗ 32054/
paz 32054 бойынша 67 000 теңге мөлшерінде; №56 лот Iveco Power 
Daily бойын ша 206 050 теңге мөлшерінде; №57 лот Тоyota Coaster 
бойынша 293 250 теңге мөлшерінде; №58 лот Уаз 31519/uaz 31519 
бойынша 28 500 теңге мөлшерінде; №59 лот УАЗ 3163-023/uaz 3163-
023 бойын ша 41 250 теңге мөлшерінде; №60 лот УАЗ 3163-023/uaz 
3163-023 бойынша 41 250 теңге мөлшерінде; №61 лот УАЗ 315195/
uaz 315195 бойынша 28 100 теңге мөлшерінде; №62 лот Кавз 397652/
kavz 397652 бойынша 23 300 теңге мөлшерінде; №63 лот Toyota 
Land Cruiser 100 VX y бойынша 179 800 теңге мөлшерінде; №64 
лот Toyota Hiace бойынша 146 450 теңге мөлшерінде 2020 жылғы 
28 қантардағы сағат 18-00-ге дейінгі мерзімнен кешіктірмей келесі 
деректер бойынша енгізіледі: «ҚазТрансОйл» АҚ; Нұр-Сұлтан қ, 
Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12- тұрғын емес үй-жай; «Қазақстан 
Халық банкі» АҚ, Нұр-Сұлтан қ, SWIFT BIC: HSBKKZKX, КБЕ 16, 
ЖСК KZ346010111000046283 (теңге), БСН 970540000107.

Тендер 2019 жылғы 29 қаңтарда сағат 15.00-де мына мекенжай 
бойынша өткізіледі: Нұр-Сұлтан қ, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 
12-тұрғын емес үй-жай, мəжілісзалы, 4-ші қабат.

Көлік құралдары туралы мəліметтер тендерлік құжаттамада 
көрсетілген, оны сағат 09.00-ден 18.30-ға дейін мына мекенжай 
бойынша алуға болады: Нұр-Сұлтан қ, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 
12-тұрғын емес үй-жай, 415-кабинет, тел.: (7172) 55 56 53.

Тендерге қатысатын жеткізушілердің тендерлік ұсыныстары 
2019 жылғы 28 қантарда сағат 18.00-ге дейінгі мерзімнен 
кешіктірмей мына мекенжай бойынша қабылданады: Нұр-Сұлтан 
қ, Тұран даңғылы, 20-ғимарат, 12-тұрғын емес үй-жай, 415-кабинет.

Көлік құралдарының төлем шарттары: барлық баға бойынша 
төлем сатып алу-сату шарты күшіне енген күннен бастап 10 (он) 
жұмыс күні ішінде жүргізіледі.

ТОО «FORWARD-M»,  БИН 180940002300, Руководитель 
Николаев Михаил Александрович, извещает о прекращении 
своей деятельности.

«QazTech Ventures» АҚ 2020 ж. 23 қаңтар Нұр-Сұлтан қ. 
уақыты бойынша сағат 10.00-ден бастап www.gosreestr.kz веб-
порталында иеліктен шығарылатын төмендегідей үлестерге 
қатысты электронды аукционның өткізілетіндігі жайында 
хабардар етеді.

«Технопарк «Алгоритм» ЖШС, БСН 040740002860, 
БҚО, Орал қ. Сатылатын үлес: 3,98%. Үлестің меншік иесі: 
«QazTech Ventures» АҚ. Бастапқы (старттық) бағасы – 15 009 
000,00 теңге. Кепілдік жарнасы: 2 251 350,00 теңге. 

Қосымша ақпарат qaztech.vc веб-сайтында қол жетімді 
немесе телефон нөмірі: 8 (7172) 57-10-14, ішкі: 231, 218.

ТОО «Marden Management», БИН 070740002816, сообщает 
о своей реорганизации путем преобразования в Акционерное 
общество «Акционерный инвестиционный фонд недвижимости 
«Деловой дом Алма-Ата». Претензии принимаются по адресу: 
г. Нур-Султан, район «Байконыр», ул.Амангелди Иманов, д. 19, 
офис 303.

ТОО «ДД Алматы», БИН 170340031380, сообщает 
о своей реорганизации путем присоединения к ТОО 
«Торговый центр Алма-Ата», БИН 170340003880. Пре-
тензии принимаются по адресу: г. Нур-Султан, райо н 
«Байконыр», ул.Амангелди Иманов, д. 19, офис 303.

ТОО «Торговый центр Алма-Ата», БИН 170340003880, 
сообщает о своей реорганизации путем присоединения к 
себе ТОО «ДД Алматы», БИН 170340031380. Претензии 
прини маются по адресу: г. Нур-Султан, район «Байконыр», 
ул.Амангелди Иманов, д. 19, офис 303.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі, 010000 
Нұр-Сұлтан қаласы, Мəңгілік ел көшесі, 8, 11-кіреберіс, «Оқулық» 
Республикалық ғылыми-практикалық орталығы» республикалық 
мемлекеттік қазыналық кəсіпорнының директоры бос лауазымдық 
орнына конкурс жариялайды. Кəсіпорынның орналасқан мекен-
жайы: Нұр-Сұлтан қаласы, Республика даңғылы, 24. 

Қызметінің негізгі мəні – мемлекеттік монополияға жататын білім 
беру деңгейлері бойынша оқулықтарға, оқу-əдістемелік кешендер мен 
құралдарға сараптама жүргізуді ұйымдастыру бойынша қызметті жүзеге 
асыру болып табылады.

Қызметінің мақсаты – оқу əдебиетінің сапасын арттыру болып табы-
лады.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: біліктілік та-
лаптарына сəйкес келетін жоғары білімінің болуы, мамандығы бойынша 
экономика саласы кəсіпорнының бейініне сəйкес басшы лауазымдарда 
кемінде 5 жыл жұмыс өтілінің болуы.

Конкурсқа мынадай тұлғалар қатыса алмайды:
1) он сегіз жасқа толмаған;
2) бұрын сыбайлас жемқорлық құқықбұзушылық жасаған;
3) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да 

жағдайлар.
Конкурсқа қатысуға үміткер тұлға мынадай құжаттарды ұсынады:
1) қоса берілетін құжаттардың тізбесі көрсетілген конкурсқа қатысу 

туралы өтініш;
2) мемлекеттік жəне орыс тілдерінде түйіндеме (қағаз нұсқасы фото-

суретпен қоса)
3) еркін нысанда жазылған өмірбаян;
4) білімі туралы құжаттардың көшірмелері;
5) еңбек кітапшасының (ол бар болса) немесе еңбек шартының 

көшірмесі не соңғы жұмыс орнынан жұмысқа қабылданғаны жəне еңбек 
шартының тоқтатылғаны туралы бұйрықтардың көшірмелері;

6) денсаулық жағдайы туралы анықтама (№ 086-нысан бойынша).
7) жеке куəлігінің көшірмесі;
8) қылмыстық құқықбұзушылық жасағаны туралы мəліметтердің бар 

не жоқ екендігі туралы анықтама.
Конкурсқа қатысу үшін өтініш пен құжаттарды қабылдау, хабарландыру 

жарияланған күннен бастап 15 (он бес)  күнтізбелік күн ішінде жүргізіледі.
Конкурстың өткізілетін күні мен орны қосымша хабарланады.
Жоғарыда аталған құжаттарды белгіленген мерзімде Қазақстан 

Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі Персоналды басқару 
қызметіне (811-кабинет) тапсыру қажет, телефон: 8 (7172) 74-24-23.

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті 
профессор-оқытушылар құрамының бос лауазымы 

орындарына конкурс жариялайды:
төмендегі кафедра меңгерушілігі қызметі бос лауазымы орын-

дарына:
Педагогика, психология жəне филология кафедрасы; Қазақ тілі 

мен əдебиеті кафедрасы; Биология жəне дене шынықтыру ка-
федрасы; Технологиялық машиналар жəне құрылыс кафедрасы; 
Электроэнергетика жəне еңбекті қорғау кафедрасы; Қазақстан тари-
хы, экономика жəне құқық кафедрасы; Физика, информатика жəне 
математика кафедрасы; Тау-кен ісі жəне металллургия кафедрасы; 

төмендегі білім беру бағдарламалары бойынша профессорлық 
қызмет бос лауазымы орындарына: 6В04101 Экономика жəне 
6В04103 Қаржы менеджменті жəне банктік бизнес – 1 бірлік; 6В01501 
Математика – 1 бірлік; 6В01503 Информатика – 1 бірлік; 6В07203 Тау-
кен ісі – 2 бірлік; «Қолданбалы механика» пəні бойынша – 1 бірлік; 
Əлеуметтік-гуманитарлық пəндер бойынша – 1 бірлік.

төмендегі білім беру бағдарламалары бойынша доценттік 
қызмет бос лауазымы орындарына: 6В01704 Орыс тілі жəне 
əдебиеті – 1 бірлік; 6В01201 Мектепке дейінгі оқыту жəне тəрбиелеу 
– 2 бірлік; 6В01301 Бастауыш мектеп педагогикасы мен əдістемесі – 
2 бірлік; 6В01702 Шет тілі: екі шет тілі – 2 бірлік; 6В01701 Қазақ тілі 
мен əдебиеті – 2 бірлік; 6B01506 Биология – 2 бірлік; 6В01402 Дене 
шынықтыру жəне спорт – 2 бірлік; 6В07103 Технологиялық машина-
лар жəне жабдықтар – 2 бірлік; 6В07106-Көлік, көліктік техника жəне 
технологиялар – 2 бірлік; 6В07301 Құрылыс – 2 бірлік; 6В11301 Көлікті 
пайдалану жəне жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру – 2 
бірлік; 6В01401 Бейнелеу өнері жəне сызу, 6В01403 Кəсіптік оқыту – 
2 бірлік; 6В07101 Автоматтандыру жəне басқару – 2 бірлік; 6В07104 
Электроэнергетика – 2 бірлік; 6В11201 Қоршаған ортаны қорғау жəне 
өмір тіршілігінің қауіпсіздігі – 1 бірлік; 6В04101 Экономика жəне 
6В04103 Қаржы менеджменті жəне банктік бизнес – 3 бірлік; 6В04201 
Құқықтану – 2 бірлік; 6В01501 Математика – 1 бірлік; 6В01502 Физика 
– 1 бірлік; 6В01503 Информатика – 1 бірлік; 6В07201 Геология жəне 
пайдалы қазбалар кен орнын барлау – 2 бірлік; 6В07203 Тау-кен ісі – 
3 бірлік; 6В07206 Металлургия – 2 бірлік; Əлеуметтік-гуманитарлық 
пəндер бойынша – 3 бірлік.

төмендегі білім беру бағдарламалары бойынша аға оқытушы 
қызметі бос лауазымы орындарына: 6В01704 Орыс тілі жəне 
əдебиеті – 1 бірлік; 6В01201 Мектепке дейінгі оқыту жəне тəрбиелеу 
– 2 бірлік; 6В01301 Бастауыш мектеп педагогикасы мен əдістемесі – 
2 бірлік; 6В01702 Шет тілі: екі шет тілі - 5 бірлік; 6В01701 Қазақ тілі 
мен əдебиеті – 2 бірлік; 6B01506 Биология - 1 бірлік; 6В01402 Дене 
шынықтыру жəне спорт – 3 бірлік; 6В07103 Технологиялық машина-
лар жəне жабдықтар – 2 бірлік; 6В07106-Көлік, көліктік техника жəне 
технологиялар – 1 бірлік; 6В07301 Құрылыс – 3 бірлік; 6В11301 Көлікті 
пайдалану жəне жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру – 1 
бірлік; 6В01401 Бейнелеу өнері жəне сызу, 6В01403 Кəсіптік оқыту – 
2 бірлік; 6В07101 Автоматтандыру жəне басқару – 2 бірлік; 6В07104 
Электроэнергетика – 3 бірлік; 6В11201 Қоршаған ортаны қорғау жəне 
өмір тіршілігінің қауіпсіздігі – 2 бірлік; 6В04101 Экономика жəне 
6В04103 Қаржы менеджменті жəне банктік бизнес – 6 бірлік; 6В04201 
Құқықтану – 3 бірлік; 6В01501 Математика – 1 бірлік; 6В01502 Физика 
– 1 бірлік; 6В01503 Информатика – 2 бірлік; 6В07201 Геология жəне 
пайдалы қазбалар кен орнын барлау – 2 бірлік; 6В07203 Тау-кен ісі – 
5 бірлік; 6В07206 Металлургия – 2 бірлік; Əлеуметтік-гуманитарлық 
пəндер бойынша – 1 бірлік; «Сызба геометриясы жəне инженерлік 
графика» пəні бойынша – 1 бірлік.

төмендегі білім беру бағдарламалары бойынша ассистенттік 
қызмет бос лауазымы орындарына: 6В01704 Орыс тілі жəне 
əдебиеті – 1 бірлік; 6В01201 Мектепке дейінгі оқыту жəне тəрбиелеу 
– 1 бірлік; 6В01301 Бастауыш мектеп педагогикасы мен əдістемесі – 
1 бірлік; 6В01702 Шет тілі: екі шет тілі – 3 бірлік; 6В01701 Қазақ тілі 
мен əдебиеті – 1 бірлік; 6В01402 Дене шынықтыру жəне спорт – 1 
бірлік; 6В07301 Құрылыс – 1 бірлік; 6В11301 Көлікті пайдалану жəне 
жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру - 1 бірлік; 6В07101 
Автоматтандыру жəне басқару – 1 бірлік; 6В07104 Электроэнергетика 
– 2 бірлік; 6В11201 Қоршаған ортаны қорғау жəне өмір тіршілігінің 
қауіпсіздігі – 1 бірлік; 6В04101 Экономика жəне 6В04103 Қаржы 
менеджменті жəне банктік бизнес – 2 бірлік; 6В01501 Математика – 1 
бірлік; 6В01502 Физика – 1 бірлік; 6В07201 Геология жəне пайдалы 
қазбалар кен орнын барлау – 1 бірлік; 6В07206 Металлургия – 1 бірлік.

Конкурсқа қатысуға ниеті бар тұлғалар университет ректорының 
атына (еркін нысанда) өтініш береді. Өтінішке төмендегі құжаттар 
қоса тіркеледі; 

1) кадр есебі жөніндегі жеке іс-парағы;
2) автобиография;
3) жоғары білімі, академиялық жəне ғылыми атағы туралы 

дипломдардың көшірмесі, ғылыми атағы туралы құжат жəне оны 
тексеру үшін түпнұсқасы, немесе нотариус арқылы куəландырылған 
көшірмесі;

4) ғылыми жұмыстары мен өнертабыстарының тізімі;
5) денсаулық жағдайы туралы медициналық анықтама (№086 форма);
Жезқазған университетінде жұмыс істейтін тұлғалар конкурсқа 

қатысу үшін университет ректорының атына (еркін нысанда) өтініш 
береді. Өтінішке төмендегі құжаттар қоса тіркеледі; 

1) мінездеме;
2) ғылыми жұмыстары мен өнертабыстарының тізімі;
3) тиісті ұсыныспен кафедраның қорытындысы;
4) шығармашылық есебі;
5) оқытушының рейтингтік картасы.
Өтінімдер ұсынудың соңғы мерзімі хабарландыру жарияланған 

күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде қарастырылады.
Құжаттарды мына мекенжайға жіберуге болады: 100602, Қарағанды 

облысы, Жезқазған қаласы, Алашахан даңғылы, 1Б, Ө.А.Байқоңыров 
атындағы Жезқазған университеті (конкурстық комиссия хатшысы), 
Бас оқу ғимараты А, 206-кабинет.

Жезказганский университет имени О.А.Байконурова 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 

профессорско-преподавательского состава
Заведующие кафедрами:
«Педагогика, психология и филология»; «Казахский язык и литера-

тура; «Биология и физическое воспитание»; «Технологические маши-
ны и строительство»; «Электроэнергетика и охрана труда»; «История 
Казахстана, экономика и право»; «Физика, информатика и математи-
ка»; «Горное дело и металлургия».

Профессор кафедры по образовательным программам: 6В04101 
Экономика и 6В04103 Финансовый менеджмент и банковский бизнес 
– 1 единица; 6B01501 Математика – 1 единица; 6B01503 Информатика 
– 1 единица; 6В07203 Горное дело – 2 единицы; по дисциплине 
«Прикладная механика» – 1 единица; по Социально-гуманитарным 
дисциплинам – 1 единица. 

Доцент кафедры по образовательным программам: 6В01704 
Русский язык и литература – 1 единица; 6В01201 Дошкольное об-
учение и воспитание – 2 единицы; 6В01301 Педагогика и методи-
ка начального обучения – 2 единицы; 6В01702 Иностранный язык: 
2ИЯ – 2 единицы; 6В01701 Казахский язык и литература – 2 едини-
цы; 6B01506 Биология – 2 единицы; 6В01402 Физическая культура 
и спорт – 2 единицы; 6В07103 Технологические машины и оборудо-
вания – 2 единицы; 6В07106 Транспорт, транспортная техника и тех-
нологии – 2 единицы; 6В07301 Строительство – 2 единицы; 6В11301 
Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта – 2 
единицы; 6В01401 Изобразительное искусство и черчение, 6В01403 
Профессиональное обучение – 2 единицы; 6В07101 Автоматизация 
и управление – 2 единицы; 6В07104 Электроэнергетика – 2 единицы; 
6В11201 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей сре-
ды – 1 единица; 6В04101 Экономика и 6В04103 Финансовый менед-
жмент и банковский бизнес – 3 единицы; 6В04201 Юриспруденция 
– 2 единицы; 6B01501 Математика – 1 единица; 6B01502 Физика – 1 
единица; 6B01503 Информатика –1 единица; 6B07201 Геология и раз-
ведка месторождения полезных ископаемых – 2 единицы; 6В07203 
Горное дело – 3 единицы; 6B07206 Металлургия – 2 единицы; по 
Социально-гуманитарным дисциплинам – 3 единицы.

Старший преподаватель по следующим образовательным про-
граммам: 6В01704 Русский язык и литература – 1 единица; 6В01201 
Дошкольное обучение и воспитание – 2 единицы; 6В01301 Педагогика 
и методика начального обучения – 2 единицы; 6В01702 Иностранный 
язык: 2ИЯ 5 единиц; 6В01701 Казахский язык и литература – 2 еди-
ницы; 6B01506 Биология – 1 единица; 6В01402 Физическая культура 
и спорт – 3 единицы; 6В07103 Технологические машины и оборудо-
вания – 2 единицы; 6В07106 Транспорт, транспортная техника и тех-
нологии – 1 единица; 6В07301 Строительство – 3 единицы; 6В11301 
Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта – 1 
единица; 6В01401 Изобразительное искусство и черчение, 6В01403 
Профессиональное обучение – 2 единицы; 6В07101 Автоматизация 
и управление – 2 единицы; 6В07104 Электроэнергетика – 3 единицы; 
6В11201 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 
среды– 2 единицы; 6В04101 Экономика и 6В04103 Финансовый ме-
неджмент и банковский бизнес – 6 единиц; 6В04201 Юриспруденция 
– 3 единицы; 6B01501Математика – 1 единица; 6B01502-Физика – 1 
единица; 6B01503 Информатика – 2 единицы; 6B07201 Геология и 
разведка месторождения полезных ископаемых – 2 единицы; 6В07203 
Горное дело – 5 единиц; 6B07206 Металлургия – 2 единицы; по 
Социально-гуманитарным дисциплинам – 1 единица; по дисципли-
не «Начертательная геометрия и инженерная графика» – 1 единица. 

Ассистент кафедры по образовательным программам: 6В01704 
Русский язык и литература – 1 единица; 6В01201 Дошкольное обу-
чение и воспитание – 1 единица; 6В01301 Педагогика и методика на-
чального обучения – 1 единица; 6В01702 Иностранный язык: 2ИЯ – 3 
единицы; 6В01701 Казахский язык и литература – 1 единица; 6В01402 
Физическая культура и спорт – 1 единица; 6В07301 Строительство – 1 
единица; 6В11301 Организация перевозок, движения и эксплуатация 
транспорта – 1 единица; 6В07101 Автоматизация и управление – 1 еди-
ница; 6В07104 Электроэнергетика – 2 единицы; 6В11201 Безопасность 
жизнедеятельности и защита окружающей среды – 1 единица; 6В04101 
Экономика и 6В04103 Финансовый менеджмент и банковский бизнес 
– 2 единицы; 6B01501 Математика – 1 единица; 6B01502 Физика – 1 
единица; 6B07201 Геология и разведка месторождения полезных ис-
копаемых – 1 единица; 6B07206 Металлургия – 1 единица. 

Лица, желающие участвующие в конкурсе, подают заявление 
(в произвольной форме) на имя ректора университета. К заявлению 
прилагаются следующие документы: 

1) личный листок по учету кадров;
2) автобиография;
3) копии дипломов о высшем образовании, академической и ученой 

степени, документ об ученом звании и подлинники для сверки, либо 
нотариально заверенные копии; 

4) список научных работ и изобретений; 
5) медицинская справка формы № 086.
Лица, работающие в ЖезУ, для участия в конкурсе, подают заяв-

ление (в произвольной форме) на имя ректора университета. К заяв-
лению прилагаются следующие документы: 

1) характеристика
2) список научных работ и изобретений; 
3) заключение кафедры с соответствующей рекомендацией;
4) творческий отчет; 
5) рейтинговую карту преподавателя.
Срок подачи заявлений на конкурс вакантных должностей – не 

позднее тридцати календарных дней со дня опубликования объяв-
ления.

Документы направлять по адресу: 100602, Карагандинская область, 
г.Жезказган, проспект Алашахана 1Б, Жезказганский университет 
имени О.А.Байконурова (секретарю конкурсной комиссии), Главный 
учебный корпус А, кабинет 206.

Шəкəрім университетінің ұжымы университет ректоры Мейір Ғариполлаұлы 
Ескендіровке інісі 

Сағи ҚАРШЫҒАҰЛЫНЫҢ
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтады.

«ҚР МШКҚӨ ҰО» РМК астаналық филиалының директоры. Мемлекеттік 
сыйлықтың лауреаты, техника ғылымдарының докторы, профессор Баймахан 
Нұрлыбайұлы Сəтбаевқа əпкесі

Мəриям НҰРЛЫБАЙҚЫЗЫНЫҢ
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтады.

Қазақ ұлттық хореография академиясының ұжымы Қазақстан Республикасы 
Ұлттық музейінің директоры Арыстанбек Мұхамедиұлына анасы 

Күлімхан Жүндібайқызы ТӨЛЕНДИЕВАНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтады.

Егер сіз «Egemen Qazaqstan» 
газетіне жарнама бергіңіз келсе, мына телефондарға хабарласыңыз:

Нұр-Сұлтан 37-64-48, 37-60-49. 
Электронды пошта: advert@egemen.kz, egemen_adv@mail.ru

Алматы 273-74-39, ф. 341-08-11. 
Электронды пошта: adv@egemen.kz
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Жалпыұлттық республикалық газет. 1919 жылғы 17 желтоқсаннан шыға бастады 

Басқарма төрағасы
Дархан ҚЫДЫРƏЛІ

Басқарма төрағасының 
орынбасары – бас редактор
Айбын ШАҒАЛАҚ

Басқарма төрағасының орынбасары
Ерболат ҚАМЕН

Индекс 65392. Аптасына 5 рет шығады.
«Егемен Қазақстан» республикалық газеті» АҚ 
компьютер орталығында теріліп, беттелді. 
Көлемі 6 баспа табақ. Нөмірдегі суреттердің 
сапасына редакция жауап береді. 
«Egemen Qazaqstan» газетінде жарияланған 
материалдарды сілтемесіз көшіріп басуға болмайды. 

Газетті есепке қою туралы 
№01-Г куəлікті 2018 жылғы 23 сəуірде
Қазақстан Республи касының 
Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігінің 
Ақпарат комитеті берген. 
«Egemen Qazaqstan» жалпыұлттық 
республикалық газеті 
ҚР СТ ИСО 9001-2009 
Сапа менеджменті жүйесі. 
Талаптар талаптарына сəйкес сертификатталған.

А  Материалдың жариялану ақысы төленген. 
Жарнама, хабарландырудың мазмұны мен мəтініне 
тапсырыс беруші жауапты.
Газеттің жеткізілуіне қатысты сұрақтар үшін 
байланыс телефоны: 1499 («Қазпошта» АҚ)
ТАРАЛЫМЫ 185 720 дана 

Нөмірдің кезекші редакторы
Назерке ЖҰМАБАЙ

MЕКЕНЖАЙЫМЫЗ: 
010008 Нұр-Сұлтан, «Егемен Қазақстан» газеті» көшесі, 
5/13 050010 АЛМАТЫ, Абылай хан даңғылы, 58а
АНЫҚТАМА ҮШІН:
Нұр-Сұлтан: АТС 37-65-27, факс 8 (7172) 37-19-87; 
Электронды пошта: info@egemen.kz 
Интернет-редакция: portal@egemen.kz 
Алматыда: 8 (727) 273-07-87, 
факс 8 (727) 273-07-87; 
Электронды пошта: almaty@egemen.kz 
МАРКЕТИНГ БӨЛІМІ:  
Нұр-Сұлтанда – 8 (7172) 37-60-49, 37-64-48, 
advert@egemen.kz, egemen_adv@mail.ru
Алматыда – 8 (727) 273-74-39, факс – 273-07-26, 
adv@egemen.kz

МЕНШІКТІ ТІЛШІЛЕР:
Нұр-Сұлтан – astana@egemen.kz 
Ақтау – mangystau@egemen.kz
Ақтөбе  – aqtobe@egemen.kz
Талдықорған – 7su@egemen.kz
Атырау – atyrau@egemen.kz
Көкшетау – kokshe@egemen.kz
Қарағанды  – qaragandy@egemen.kz
Қызылорда – qyzylorda@egemen.kz
Қостанай  – qostanai@egemen.kz
Орал  – bqo@egemen.kz
Өскемен  – shygys@egemen.kz
Павлодар  – pavlodar@egemen.kz
Тараз  – taraz@egemen.kz
Шымкент  – oqo@egemen.kz
Петропавл – sqo@egemen.kz

Бас редактордың орынбасарлары
Ғабит ІСКЕНДЕРҰЛЫ
Думан АНАШ
Талғат БАТЫРХАН

Жауапты хатшы 
Самат МҰСА

Саясат жəне құқық бөлімі
Жолдыбай БАЗАР

Экономика бөлімі
Арнұр АСҚАР 

Мəдениет жəне руханият бөлімі 
Мирас АСАН

Əдебиет жəне өнер бөлімі
Ерлан ЖҮНІС

Интернет-редакция бөлімі 
Серікқазы КӨКЕНАЙ

МЕНШІК ИЕСІ:
«Егемен Қазақстан» республикалық газеті» акционерлік қоғамы

Лозаннада дүбірлі 
дода басталады

–––––––––––––––––––––––––––––
Бүгін Швейцарияның Лозанна қа-
ласында жас�спірімдердің III қысқы 
Олимпия ойындары басталады.
–––––––––––––––––––––––––––––

22 қаңтарға дейін созылатын жарыста 
70 мемлекеттен келген 1880 үміткер өнер 
көрсетеді. Олар альпинизм, биатлон, боб-
слей, керлинг, коньки, мəнерлеп сырғанау, 
скелетон, сноуборд, тау шаңғысы, фристайл, 
шайбалы хоккей, шанамен сырғанау, шаңғы, 
шаңғы қоссайысы, шаңғымен тұғырдан 
секіру жəне шорт-трек секілді спорт түрлері 
бойынша сайысқа түседі. Бақ сынаушылар 
қатарында Қазақстанның 26 жас өрені бар. 

Өткенге зер салсақ, жасөспірімдердің 
қысқы Олимпиадасының алауы тұңғыш 
рет 2012 жылы Аустрияның Инсбрук 
қаласында тұтанған еді. Сол жарыстың 
жалпыкомандалық есебінде Германия 
құрамасы алдына жан салмады. Келесі дода 
2016 жылы Норвегияның Лиллехаммерінде 
ұйымдастырылды. Скандинавия түбегінде 
АҚШ-тың асығы алшысынан түсті.

Аргентиналықпен 
айқасады

–––––––––––––––––––––––––––––
Жартылай орта салмақта күш сына-
сып жүрген қазақтың кәсіпқой бокс-
шысы Батыр Жүкембаев �зінің келесі 
жек пе-жегін 25 қаңтарда Канаданың 
Монреаль қаласында �ткізетіні бел-
гілі болды.
–––––––––––––––––––––––––––––

Күні кеше ғана қандасымыздың қарсы-
ласы анықталды. WBA Continental Americas 
жəне IBF Inter-Continental нұсқалары бойын-
ша алтын белбеуін қорғап қалу үшін ол 
ар гентиналық Максимилиано Рикардо 
Веронамен жұдырықтасады. 31 жастағы 
оңтүстікамерикалық осы күнге дейін 16 
кездесу өткізіп, 12 рет жеңіске жетті. Төрт 
бəсекені мерзімінен бұрын аяқтады. Үш 
мəрте ұтылып, тағы бір тартыста тең есеп 
тіркелді. Рикардо Верона кездесулерінің 
барлығын Аргентинада өткізген екен.  

Ал 28 жастағы Батыр Жүкембаев үш жа-
рым жыл аралығында 17 рет шаршы алаңға 
шығып, барлығында басымдық танытты. 13 
қарсыласын нокаутқа жіберді. Соңғы рет ол 
26 қыркүйекте мексикалық Мигель Васкесті 
ұпай санымен ұтты. 

Мбаппенің құны –
265,2 миллион еуро

–––––––––––––––––––––––––––––
 йгілі CIES Football Observatory 
зерттеу орталығы �зінің ресми сай-
тында қазіргі таңдағы ең қымбат 
футболшылардың тізімін жариялады.
–––––––––––––––––––––––––––––

Əлемдегі ең қымбат ойыншылардың 
көшін əлем чемпионы Килиан Мбаппе бас-
тап тұр. Жуырда ғана, яғни 20 желтоқсанда 
21 жасқа толған Франция құрамасы мен 
«Пари Сен-Жермен» клубының жас ой-
ыншысы бұл күндері 265,2 миллион 
еуроға бағалануда. Екінші орында – Рақым 
Стерлинг. «Манчестер Ситидің» сапын-
да өнер көрсететін 25 жастағы англиялық 
жартылай қорғаушының құны 223,7 мил-
лион еуроны құрап отыр. Үздік үштікті 
Мұхаммед Салах қорытындылап тұр. Бүгінде 
«Ливерпульдің» бас жұлдызына айналған 27 
жастағы мысырлық футболшының құны – 
175,1 миллион еуро. 

Сонымен қатар жоғарыдағы тізім бой-
ынша «ТОП-10» ойыншының қатарына 
енгендердің құны мынадай: Джейдон Санчо 
(«Боруссия» Дортмунд, Англия) – 168,9; Садио 
Мане («Ливерпуль», Сенегал) – 155,6; Гарри 
Кейн («Тоттенхэм», Англия) – 150,5; Маркус 
Рашфорд («Манчестер Юнайтед», Англия) – 
134,3; Лионель Месси («Барселона», Аргентина) 
– 125,5; Антуан Гризманн («Барселона», 
Франция) – 123,6 жəне Лаутаро Мартинес 
(«Интер», Аргентина) – 115,7 миллион еуро. 

Дайындаған
Ғалым СҮЛЕЙМЕН, 
«Egemen Qazaqstan»

ҚЫСҚЫ ОЛИМПИАДА

Жақсыбай САМРАТ,
«Egemen Qazaqstan»

Автобуста команданың барлық 28 
хок кейшісі болған. Жүргізуші биік 
қар ат жалдарынан айналып өтпек 
бол  ған да жолдан түсіп кеткен екен. 

Полицияның кезекші бөліміне түс кен 
дабылдан оқиға орнына «ҚазАвтоЖол» 
ҰК» АҚ 2 арнайы тех никасы, аудандық 
полиция бө лі мінің аға инспекторы, по-
лиция аға лейтенанты Дəулет Сауыт 
суыт жетеді. Көп ұзамай оларға тө-
тенше жағдайлар қызметкерлері мен 
Тими рязев ауданы əкімінің орынбасары 
Азамат Ысқақов жəне т.б. қосылады. 

Жолды жауып қалған қалың қардан 
автобусқа жету үшін бірнеше сағат  
кетеді. Алайда хоккейшілер отырған 

автобус от алып тұрғандықтан пеші 
жақсы істеп, салонда ұзақ уақыт болса 
да жолаушылар суыққа шалдықпаған.  
Аудандық полиция бөлімінің кезекші 
бөлімі де жүргізушімен байланысты 
тоқтатпаған. 

Таңертеңнен күндізгі сағат 12-ге 
дейін тұрған автобусқа қар тазалау-
шы техника зорға жетіп, ақтөбелік 
спорт шылар қар құрсауынан аман-
есен құтқарылды. Алдымен олар ауда н 
орталығы Тимирязев селосына жет-
кізіліп, тамақтандырылды. Осыдан 
кейін олар Петропавл қала сына атта-
нады. Құтқару жұмыс та рын да негізгі 
белсенділік полиция қыз метінің тарапы-
нан болғанын атап өту керек.

Солтүстік Қазақстан облысы

Нұрғали ОРАЗ,
«Egemen Qazaqstan»

– Есіңізде ме, бір топ бала ана-
а-ау қырдың басынан бері қарай 
жарыса сырғанаушы едіңіздер 
ғой, – деді ол күлімсіреп. – Бас 
киімдеріңіздің құлағы желбіреп, 
ызғып келе жатып, сіздерге қы-
зыға қарап тұрған қыз дарды қа-
ғып,  құлатып кете жаздайтынсыз-
дар. Біз содан қорқып, улап-шу-
лап, шыңғырып жан-жаққа қа-
шатынбыз.

Ол ауылдағы шағын дүкенге 
темекі алу үшін кіріп еді. Дүкенші 
бір кездері мектепте өзінен үш 
класс төмен оқыған таныс келін-
шек екен. Жымиып қарсы алып, 
сөредегі сигареттердің ең тəуірін 
таңдап ұсынып, есік алдына бірге 
ере шықты. (Қазір бəрібір, дүкенге 
келіп, сауда жасап жатқан ешкім 
жоқ.)

– Иə-ə, – деді ол келіншек нұс-
қаған қыр жаққа қарап, басын изеп. 

– Соңғы кездері ауылға сирек 
келе тін болдыңыз...

Келіншек оған көңіліндегі на-
зын білдіргендей көзінің қиығымен 
сынай қарады. 

– Қалада жұмыс та, қызық та 
көп. Қолыңыз тимейтін шығар.

– Неге? – деді ол аз-кем қар сы-
лық білдірген сыңайда. – Ауылды 
бəрібір... сағынып жүреміз ғой.

– Кейінгі уақта мен баяғы-ы, 
мектепте оқып жүрген кезімізді 
жиі ес ке аламын, – деді келіншектің 
дау сына біртүрлі мұң араласып. – 
Есіңіз де ме, бірде шанамен ыз-
ғып келе жа тып сырғанақтың 
ше тінде тұрған мені байқамай 
қа ғып өттіңіз. Қа лың қар ға күмп 
беріп, шалқамнан түс тім. Бірақ еш 
жерім ауырған жоқ. Сіз болсаңыз, 
қатты қорыққан бо луыңыз ке-
рек, жүгіріп келіп, мені орным-
нан құшақтап тұрғызып, үстімді 
қағып, бетімді алақаныңызбен 
сүртіп, кірпігіме ілінген қарды 
жып-жылы деміңізбен үрлеп 
кетірдіңіз. Ол кезде сіз сегізінші, 
ал мен бесінші класта оқушы 
едік... 

Ол мұны есіне түсіре алмады. 
Тек, іштей: «Балалық шақта талай-
талай қызықтар өтті ғой бастан», 
дегендей езу тартып, жымиып 
қойды.

Содан соң жолда келе жатып: 
«Қы зық... Неге айтты екен? – деп 
ойлады. – Кей-кейде осылай, ойда 
жоқта жүрек түкпіріндегі есте-
ліктердің жарқ етіп бір көрініп 
қалатыны бар-ау...».

ҚАЗ ҚАЛПЫНДА ОҚИҒА

Қар құрсауынан 
құтқарылды

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Солтүстік Қазақстан облысының батыс шекарасын басып, Ақт�бе облысының 
хоккей командасын алып бара жатқан «Neoplan» автобусы «Тимирязев – 
Сарык�л» тас жолының 18 шақырымында биік жолдан тайып кетіп, 6 сағат 
бойы қар құрсауында қалған. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

КӘСІПҚОЙ БОКС

ФУТБОЛ

ТАРИХ ЖƏНЕ ДІНТАНУ 
ФАКУЛЬТЕТІ

6B022 Гуманитарлық ғылымдар 
бойынша

- Дін жəне теология
- Исламтану
- Философия жəне этика
- Тарих жəне археология
Философия ғылымдарының докто-

ры/кандидаты/PhD доктор – 2 бірлік.
Заң ғылымдарының докторы/канди-

даты/PhD доктор – 1 бірлік.
6B016 Гуманитарлық пəндер бо-

йын ша мұғалімдер даярлау бағыты 
бойынша:

- Тарих
- Тарих-дінтану
Тарих ғылымдарының докторы/кан-

дидаты/PhD доктор – 1 бірлік.
6B031 Əлеуметтік ғылымдар ба-

ғы  ты бойынша:
- Аймақтану
- Халықаралық қатынастар
Саясаттану ғылымдарының докто-

ры/кандидаты/PhD доктор – 3 бірлік.
Тарих ғылымдарының докторы/кан-

дидаты/PhD доктор – 1 бірлік.

ПЕДАГОГИКА ҒЫЛЫМДАРЫ 
ФАКУЛЬТЕТІ:

6B032 Журналистика жəне ақпарат
- Журналистика жəне репортер ісі 
Филология ғылымдарының докто-

ры/кандидаты/PhD доктор – 1 бірлік.
6B017 Тілдер жəне əдебиет бойын-

ша мұғалімдерді даярлау

- Қазақ тілі жəне əдебиеті 
- Шетел тілі: екі шетел тілі
Филология ғылымдарының докто-

ры/кандидаты/PhD доктор – 5 бірлік.
 (қазақ, орыс жəне ағылшын тілінен 

сабақ беру)
Педагогика ғылымдарының докто-

ры/кандидаты/PhD доктор – 5 бірлік.
6B015 Жаратылыстану пəндері 

бойынша мұғалімдер даярлау
- Физика-математика
- Физика
- Информатика 
Физика-математика ғылымда-

рының докторы/кандидаты/PhD док-
тор – 1 бірлік.

ЭКОНОМИКА ЖƏНЕ 
БАСҚАРУ ҒЫЛЫМДАРЫ 

ФАКУЛЬТЕТІ
6B041 Бизнес жəне басқару
- Менеджмент
- Мемлекеттік жəне жергілікті 

басқару
- Экономика
- Есеп жəне аудит
- Қаржы
- Банк жəне сақтандыру ісі
- Маркетинг жəне жарнама 
Экономика ғылымдарының докто-

ры/кандидаты/PhD доктор – 1 бірлік.
Біліктілік талаптары: Жоғары 

(немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) 
білім, ғылым докторы/кандидаты, PhD 
докторы ғылыми дəрежесінің, профес-
сор/доцент ғылыми атағының болуы 

жəне ғылыми-педагогикалық қызмет 
өтілі кемінде 3 жыл.

Қажетті құжаттар тізімі:
1) кадрларды есепке алу жөніндегі 

жеке іс парағы;
2) жеке куəлік немесе паспорт;
3) тұруға ықтиярхат немесе азамат-

тығы жоқ адамның куəлігі (Қазақстан 
Республикасының аумағында тұрақты 
тұратын шетелдіктер мен азаматтығы 
жоқ адамдар үшін);

4) жоғары білімі, академиялық жəне 
ғылыми дəрежесі туралы диплом-
дардың көшірмелері, ғылыми атағы 
туралы құжат жəне салыстырып тек-
серу үшін түпнұсқалары;

5) еңбек қызметін растайтын құжат 
(еңбек өтілі бар адамдар үшін);

6) алдын ала медициналық куəлан-
дырудан өткені туралы құжат.

7) соттылығы туралы мəліметтердің 
жоқтығы туралы анықтама.

Кадр бөлімінің маманы – 1 бірлік.
Міндеттері:
• Кадрлық іс жүргізу.
• Еңбек заңнамасына сəйкес қыз-

мет керлерді қабылдау, ауыстыру, жұ-
мыстан босату жəне кадр бойынша 
басқа да құжаттарды рəсімдеу.

•  Қызметкерлердің жеке істерін 
қалыптастыру жəне жүргізу 

Талаптар:
•  Білімі – жоғары.
•  1 жылдан бастап жұмыс тəжірибесі 

міндетті.
•  ҚР ЕК білуі.

Ішкі қауіпсіздік қызметінің қызмет-
кері (күзетші) – 2 бірлік.

Міндеттері:
•  Қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
• Мүлікті қорғау 
Талаптар:
• Білімі - жоғары (мүмкіндігінше)  
• Толық жұмыспен қамту, толық күн.
• Қорғаудағы жұмыс тəжірибесі 

кемінде 1 жыл 
• Жауапкершілік, орындаушылық, 

парасаттылық
Аспазшы – 1 бірлік
Міндеттері: 
таңғы, түскі жəне кешкі астарды, 

бірінші жəне екінші тағамдарды, аспаз-
дық өнімдерді дайындау, санитарлық 
нормаларды сақтау, өндірістік үстел-
дерде тазалық пен тəртіпті сақтау, 
өндірістік жабдықтар мен тоңазыт-
қыштарды таза жəне тəртіппен ұстау, 
тауар лық көршілікті сақтау жəне 
басқалар. 

Талаптар: 
Арнайы орта білім / арнайы маман-

дық бойынша курстар құпталады, 3 
жылдан кем емес жұмыс тəжірибесі, 
тəр тіптілігі, жауапкер шілігі, кəсі би 
аспаз дағдыларының болуы, сани тар-
лық кітапшаның болуы.

Мекенжайымыз: 
Алматы қ., Қазыбек би к-сі, 168.
Байланыс үшін тел.:
8 (727) 3797896, 3797894.
Эл.почта: ydu2006@mail.ru

ХАБАРЛАНДЫРУ

«Элеватормельстрой» акционерлік қоғамы (Алматы қ., Қожамқұлов к., 163) 
акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілетіні туралы хабарлайды. 

Жиналыс 2020 жылғы 08 ақпанда сағат 12.00-де мына мекенжайдағы «МСМП-
12» филиалының əкімшілік ғимаратында өтеді: Алматы қ., Сүйінбай даңғ., 314. 

Жиналысқа қатысуға құқы бар акционерлердің тізімі 2020 жылғы 08 ақпандағы 
жағдай бойынша анықталады. 

Күн тəртібі:
1. 2019 жылғы нəтижелер туралы есеп; 
2. 2019 жылғы ішкі аудит қызметінің есебі; 
3. 2019 жылдың қорытындысы бойынша таза пайданы бөлу; 
4. «Элеватормельстрой» АҚ директорлар кеңесінің құрамын сайлау; 
5. 2020 жылға аудиторлық ұйымды таңдау.
Кворум болмаған жағдайда, жиналыс қайтадан сол мекенжай бойынша 

2019 жылғы 15 ақпанда сағат 12.00-де өтеді.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Акционерное общество «Элеватормельстрой» (г.Алматы, ул.Кожамкулова, 163) 
объявляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится 08 февраля 2020 года в 12.00 часов в административном зда-
нии филиала «МСМП-12» по адресу: г.Алматы, пр.Суюнбая, 314.

Списки акционеров, имеющих право на участие в собрании, определяются по 
состоянию на 08 января 2020 года.

Повестка дня:
1. Отчет о результатах за 2019 год;
2. Отчет службы внутреннего аудита за 2019 год;
3. Распределение чистой прибыли по итогам 2019 года;
4.Выборы состава совета директоров АО «Элеватормельстрой»;
5. Выборы аудиторской организации на 2020 год.
В случае отсутствия кворума, повторное собрание состоится по тому же 

адресу 15 февраля 2019 года в 12.00 часов.

Шет тілдер жəне іскерлік карьера университеті
Профессор-оқытушылар құрамы мен қызметкерлердің бос лауазымдарына келесі бағыттар бойынша конкурс 

жариялайды:

Жүректегі жазулар


