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Сенім 
құны –
әділдік

–––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақ экономикасының басты, жаһан 
экономикасының жанама қуаты сана-
латын мұнайдың бағасы кейінгі кезде 
тұрақ таппай кетті. Қазіргі бағасы біз 
қуанатындай деңгейде емес. ткен 
аптада лондондық ICE Futures бир-
жасында Brent мұнайының ақпандағы 
фьючерстерінің құны барреліне 79,91 
доллар болды. Нью-Йорк тауарлық 
биржасындағы WTI мұнайының бағасы 
барреліне 75,62 доллар болып бекіді. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Абай АЙМАҒАМБЕТ,
«Egemen Qazaqstan»

Сарапшылардың айтуынша, Қытайдағы 
энер гетикалық ресурстарды тұтынудың 
қал пына келе бастауына байланысты трей-
дерлердің үміті мұнай нарығындағы баға 
өсімін жан дандырған. АҚШ-тың стратегия-
лық мұ най резервін толықтыруды бастау жай-
лы шешімі де оң реакция тудырған. Мұнай 
бағасының құбылуына қарамастан Қазақ  стан 
өз мұнайын экспорттауды белсенді жал ғас-
тырады. Біздің мұнайдың атауы – CPC Blend. 
Таяуда мұнайдың осы түрі Еуроодақ ел  деріне 
жіберілетін ең ірі шикі мұнай атанды. 

S&P Global ақпараты бойынша Еуропа-
дағы қайта өңдеушілер ресейлік мұнайдың 
орнын Қазақстан, Əзербайжан, Норвегия, 

АҚШ жəне Гайана өнімдерімен алмастыра 
бастаған. Айта кетелік, ЕО Ресей мұнайына 
эмбарго жариялағаннан кейін 10 күннен соң 
Urals-тың (Ресей мұнайы – ред.) ЕО-ға теңіз 
импорты тəулігіне 1,5 млн баррельден 123 
мың баррельге бір-ақ түскен. Қазақстандық 
сарапшылардың айтуынша, қараша айының 
өзінде ЕО-дағы мұнай өңдеу зауыттарының 

көбі қазақстандық CPC Blend жəне KEBCO 
сұрыптарына қызығушылық таныта бастаған. 
Қазір Еуропа елдері аталған екі мұнай 
сұрыбының тəулігіне 1,2 млн баррелін им-
порттап (бүкіл теңіз импортының 13 пайызы 
– ред.) отыр. 

(Соңы 3-бетте)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен збекстан 
Республикасының Үкіметі арасындағы т�тенше 

жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы 
ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялау туралы

2021 жылғы 6 желтоқсанда Нұр-Сұлтанда жасалған Қазақстан 
Республикасының Үкіметі мен Өзбекстан Республикасының Үкіметі 
арасындағы төтенше жағдайлардың алдын алу жəне оларды жою 
саласындағы ынтымақтастық туралы келісім ратификациялансын. 

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Астана, Ақорда, 2022 жылғы 28 желтоқсан
№ 169-VІI ҚРЗ 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен 
Түрікменстанның Үкіметі арасындағы Азаматтық 
қорғаныс, т�тенше жағдайлардың алдын алу және 

оларды жою саласындағы ынтымақтастық 
туралы келісімді ратификациялау туралы

2021 жылғы 25 қазанда Ашғабатта жасалған Қазақстан 
Республикасының Үкіметі мен Түрікменстанның Үкіметі арасындағы 
Азаматтық қорғаныс, төтенше жағдайлардың алдын алу жəне оларды 
жою саласындағы ынтымақтастық туралы келісім ратификациялансын.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Астана, Ақорда, 2022 жылғы 28 желтоқсан
№ 170-VІI  ҚРЗ 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен 
Біріккен Араб �мірліктерінің Үкіметі арасындағы 
Инвестицияларды к�термелеу және �зара қорғау 

туралы келісімді ратификациялау туралы
2018 жылғы 24 наурызда Əбу-Дабиде жасалған Қазақстан 

Республикасының Үкіметі мен Біріккен Араб Əмірліктерінің Үкіметі 
арасындағы Инвестицияларды көтермелеу жəне өзара қорғау туралы 
келісім ратификациялансын.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Астана, Ақорда, 2022 жылғы 28 желтоқсан
№ 171-VІI ҚРЗ 

РЕСМИ

Президентке биыл 11 айда 
қаржы нарығын дамыту жəне 
қаржы ұйымдарын рет  теу 
жөнін де атқарылған жұмыс-
тар  дың қорытындысы ту-
ралы есеп берілді. Мемлекет 
басшы сына биыл ғы күрделі 
макроэко номикалық жағдай-
ларға қарамастан банк секто ры -
ның тұрақтылығы мен орнық-
тылығы қамтамасыз етілгені 

жөнінде баяндалды. Мəдина 
Əбілқасымованың айтуынша, 
банктердің активтері жыл басы-
нан бері 14,4 пайызға өсіп, 43,1 
трлн теңгеге жеткен. Халықтың 
салымдары 16,8 пайызға немесе 
15,7 трлн теңгеге дейін көбейген.

Сонымен қатар экономи-
каны кредиттеу ісін ынта лан-
дыру мақсатында агенттік капи-
тал босатуға жəне өтімді лікке 

қатысты реттеу шараларын 
қабыл дап, кепілзат сая сатына 
қойы латын талаптарды жеңіл-
детті. Нəтижесінде экономиканы 
кредиттеу көрсеткіші жыл ба-
сынан бері 20,1 пайызға немесе 
22,2 трлн теңгеге дейін артты. 
Оның ішінде биз несті кредит-
теу көлемі 7,3 па йызға немесе 
8,3 трлн тең геге дейін өскен, 
сондай-ақ ша ғын жəне орта 
бизнесті кредиттеу көрсеткіші 
8,6 пайызға немесе 4,9 трлн 
теңгеге дейін ұлғайған.

Президентке  халықтың 
шамадан тыс кредит алуын 

шектеу шаралары туралы ақпарат 
берілді. Атап айтқанда, микро-
кредиттердің сыйақы мөлшер-
лемесі төмендетіліп, борыш 
жүктемесінің коэффициентін 
есептеу тəсілі қатаңдатылды. 
Сондай-ақ банктер мен микро-
қаржы ұйымдарының (МҚО) 
проблемалық кредиттермен жұ-
мыс істеу жөніндегі жеке жос  -
парлары қабылданды. Жалпы, 
микроқаржы жəне коллекторлық 
ұйым дардың қызметіне қойы-
ла тын талап күшейді. Биыл 23 
мик ро  қаржы ұйымы мен 35 кол-
лек торлық агенттіктің қызметі 
тоқтатылды.

Агенттік төрағасының мəлі-
метінше, сақтандыру нарығында 
жаңа əлеуметтік сақтандыру 
өнімдері енгізіліп, сақтандыру 
қызметтерін цифрландыру үшін 
жағдай жасалған. Қор нарығында 
жеке санаттағы инвесторларды 
қорғау шаралары күшейтілді. 
Олардың саны екі жылда 4 есе 
артып, 526 мыңға жеткен.

Кездесу соңында Мемлекет 
басшысы қаржы нарығын рет-
теу ісін одан əрі дамытуға 
жəне осы салада тұрақтылықты 
қамтамасыз етуге бағытталған 
бірқатар міндет жүктеді.

КӨКЕЙКЕСТІ

Қандас дәрігерлер қолдау күтеді

Кәрібай МҰСЫРМАН,
«Egemen Qazaqstan»

Бұл мəселеге Президент Қасым-
Жомарт Тоқаев биылғы «Əділетті 
мемлекет. Біртұтас ұлт. Берекелі 
қоғам» Жолдауында ерекше назар 
аударып, жалпыұлттық мүддеге 
сəйкес қандастардың көшіп келуіне 
жəне ішкі көші-қонға қатысты 

саясат түбегейлі өзгеретінін айт-
ты, сондай-ақ Үкіметке шетелден 
келетін ғылым, денсаулық сақтау, 
өндіріс, IT салаларының білікті 
мамандарына жеңілдік жасау 
жөнінде нақты міндет жүктеді.

Мемлекет  басшысының 
бұл шешімі көпшіліктің көңілі-
нен шыққаны, ал шетелде өмір 
сүріп жатқан ағайындарды елең 

еткізгені анық. Енді кейінгі жылда-
ры қарқыны бəсеңдеп қалған ұлы 
көштің «екінші тынысы» ашылып, 
атамекенге біржола бет түзейтін 
этностық қазақтардың қатары 
қалыңдай түседі деп үміттенеміз.

Сонымен қатар Үкімет елі-
мізге осыған дейін көшіп кел ген 
білімді де білікті қандас тары-
мызды шетелде алған маман-
дықтарына сəй кес жұмыспен 
қам  тамасыз ету мə се лесіне атүс ті 
қарамай, жете кө ңі л бөліп, қол-
да бар кадр əлеуе тін тиімді пай-
даланғаны жөн деп ойлай мыз.

(Соңы 11-бетте)

Халық салымдары көбейген

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қаржы 
нарығын реттеу және дамыту агенттігінің т�рағасы Мәдина 
�білқасымованы қабылдады.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

зіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылау туралы
Осы Заң өзіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылау қағидаттарын 

жəне құқықтық негіздерін белгілейді, Қазақстан Республикасы жеке жəне 
заңды тұлғаларының өзіндік ерекшелігі бар тауарлардың экспортын, кері 
экспортын, импортын, транзитін жүзеге асыру, эксаумақтық делдалдық 
қызметтер немесе техникалық көмек көрсету кезіндегі, сондай-ақ өзіндік 
ерекшелігі бар тауарлардың эксаумақтық кері экспортын жəне транзитін 
жүзеге асыратын шетелдік тұлғалардың құқықтарын, міндеттері мен 
жауапкершілігін айқындайды.

(Жалғасы 7-бетте)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне �зіндік ерекшелігі бар 

тауарларды бақылау мәселелері бойынша 
�згерістер мен толықтырулар енгізу туралы

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

1. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет 
кодексіне:

53-баптың 1-тармағы 11) тармақшасының бесінші абзацы мынадай 
редакцияда жазылсын:

«өзіндік ерекшелігі бар тауарлар саласындағы бақылау;».

(Жалғасы 9-бетте)

САРАПТАМА

Мұнай нарығының құбылуы

МӘСЕЛЕНІҢ МӘНІСІ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев биылғы Жол-
дауында мектеп формасын қолжетімді етудің маңызын, осы 
мақсатта мемлекеттік тапсырысты отандық жеңіл �неркәсіпті 
дамытуға бейімдеген ж�н екенін атап �тті. Қоғамдық талқының 
тақырыбына айналған бұл мәселенің шешімі жеңіл �неркәсіптің 
�рісін кеңейтіп, қайта жандандыруға ықпал етуі әбден мүмкін.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Мектеп формасы
жеңіл өнеркәсіптің өрісін кеңейте ме?

Сәндібек АСАН�ЛІ,
«Egemen Qazaqstan»

Жолдаудағы өзекті мəселенің 
жай-жапсарына  терең ірек 
үңілмес бұрын жыл басында 
салаға енген жаңашылдықтарды 

шолып өтуді жөн көрдік. Себебі 
кейінгі кездері қоғамда мектеп 
формасына қатысты талап, соның 
ішінде əлеуметтік жағдайы төмен 
отбасында тəрбиеленетін бала лар 
жайында біраз ой-пікір айты-
лып жүр. Елдегі əрбір азаматтың 

құқығы тең болғанымен, мате-
риал дық жағдайы əртүрлі екені 
белгілі. Өмірдің қалтарыс-бұл-
тарыстарынан өтіп, қиын дықты 
ойдағыдай еңсеріп жүрген ата-
аналар бауыр еті баласының 
өмірде таршылық көрмей же-
тіліп, қалыптасуына қажетінше 
жағдай жасайды. Ал тағдырдың 
жазуымен толық емес, аз қамтыл-
ған немесе көпбалалы отбасында 
тəр биеленген балаларға қолдау 
көрсету қажет. 

(Соңы 6-бетте)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Балапан басына, тұрымтай тұсына кеткен қилы заманда 
бас сауғалап шекара асып, дүние жүзіне тарыдай шашылған 
қандастарымызды атажұртқа қайтару үдерісін жанданды-
ра жалғастырудың маңыздылығы қазіргі алмағайып кезеңде 
бұрынғыдан да арта түсті.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Әдебиетіміздің 
көкжиегін 
кеңейткен

10-бет
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(Жалғасы. Басы 1-бетте)

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар
Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) əскери мақсаттағы тауарлар – өзіндік ерекшелігі бар 

тауарлардың бақылау тізімінде көрсетілген қару-жарақ, 
əскери техника, технологиялар, бағдарламалық қамтылым, 
техникалық жəне арнайы құралдар, материалдар, өндіруге 
жəне сынауға арналған жабдық, олардың жинақтауыштары 
мен қосалқы бөлшектері;

2) бəрін қамтитын бақылау – өзіндік ерекшелігі бар 
тауарлардың бақылау тізіміне кірмейтін тауарларды 
бақылау;

3) жаппай жою қаруы – химиялық, бактериологиялық 
(биологиялық), радиологиялық, ядролық жəне уытты қару;

4) жеткізу құралдары – жаппай жою қаруын жеткізуге 
қабілетті, өзіндік ерекшелігі бар тауарлардың бақылау 
тізімінде көрсетілген зымырандар мен пилотсыз əуе 
кемелері;

5) импорт – тауарларды Қазақстан Республикасының 
аумағына əкелу;

6) кепілдік міндеттеме – алушы елдің құзыретті ор-
ганы берген импортталатын тауарларды мəлімделген 
мақсаттарда пайдалану жəне экспорттаушы елдің жəне (не-
месе) шығарған елдің құзыретті органының рұқсатынсыз 
оларды үшінші елдерге немесе үшінші тұлғаларға беруге 
жол бермеу туралы оның ресми растауы қамтылған құжат;

7) кері экспорт – Қазақстан Республикасының аумағына 
бұрын əкелінген, оның шегінен тыс жерлерде өндірілген 
тауарларды əкету;

8) коммерциялық құжаттар – сыртқы сауда жəне өзге 
де қызметті жүзеге асыру кезінде, сондай-ақ өзіндік 
ерекшелігі бар тауарларды Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізуге байланысты сырт-
қы экономикалық мəмілелердің жасалуын растау үшін 
пайдаланылатын құжаттар (шот-фактуралар (инвойстар), 
өзіндік ерекшеліктер, тиеу (буып-түю) парақтары);

9) көлік (тасымалдау) құжаттары – өзіндік ерекшелігі 
бар тауарларды тасымалдау шартының бар екенін рас-
тайтын құжаттар жəне осындай тасымалдау кезінде оларға 
ілеспе құжаттар (коносамент, жүкқұжат);

10) Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету үшін бақыланатын тауарлар (бұдан 
əрі – ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін бақы-
ланатын тауарлар) – өзіндік ерекшелігі бар тауарлардың 
бақылау тізімінде көрсетілген, қосарланған немесе əскери 
мақсаттағы тауарларға жатпайтын, Қазақстан Респуб-
ликасының халықаралық деңгейде ұлттық мүдделеріне 
жəне саяси имиджіне нұқсан келтіруді болғызбау, сондай-
ақ азаматтардың өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету, терроризмге жəне қылмысқа қарсы іс-
қимыл бөлігінде ұлттық қауіпсіздік мүдделері үшін бақы-
ланатын тауарлар;

11) Қазақстан Республикасының халықаралық импорт-
тық сертификаты – импорттаушының тауарларды 
импорттауға жəне экспорттаушы елдің жəне (немесе) 
шығарған елдің жəне уəкілетті органның тиісті рұқсатын 
алмастан, оларды үшінші елдерге немесе үшінші 
тұлғаларға беруге жол бермеуге міндеттенетіні туралы 
уəкілетті органның растауын қамтитын құжат;

12) Қазақстан Республикасы түпкілікті пайдала-
нушысының сертификаты – түпкілікті пайдаланушының 
импортталған тауарларды мəлімделген мақсаттарда 
пай далануға жəне экспорттаушы елдің жəне (немесе) 
шығарған елдің жəне уəкілетті органның тиісті рұқсатын 
алмастан, оларды үшінші елдерге жəне үшінші тұлғаларға 
беруге жол бермеуге міндеттенетіні туралы уəкілетті 
органның растауын қамтитын құжат;

13) қосарланған мақсаттағы тауарлар – өзіндік ерек-
шелігі бар тауарлардың бақылау тізімінде көрсетілген, 
азаматтық мақсаттарда пайдаланылатын, бірақ жаппай 
жою қаруын жəне оны жеткізу құралдарын, қару-жарақты, 
əскери техниканы жасау үшін қолданылуы мүмкін өнім 
(оның ішінде бағдарламалық қамтылым мен техноло-
гиялар);

14) өзіндік ерекшелігі бар тауарлар – қосарланған 
жəне əскери мақсаттағы тауарлар, сондай-ақ ұлттық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін бақыланатын тауарлар;

15) өзіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылау – осы 
Заңда жəне Қазақстан Республикасының өзге де нор-
мативтік құқықтық актілерінде белгіленген, Қазақ-
стан Республикасының өзіндік ерекшелігі бар тауар-
ларды бақылау саласындағы заңнамасының талапта-
рын жəне Қазақстан Республикасының халықаралық 
міндеттемелерін сақтау жөніндегі шаралар жиынтығы;

16) өзіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылаудың 
фирмаішілік 

жүйесі – Қазақстан Республикасының өзіндік ерекшелігі 
бар тауарларды бақылау саласындағы заңнамасында 
белгіленген талаптарды жəне Қазақстан Республикасының 
халықаралық міндеттемелерін орындау мақсаттарында 
жүзеге асырылатын ұйымдастырушылық, əкімшілік, 
ақпараттық жəне өзге де сипаттағы іс-шаралар кешені;

17) өзіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылау жүйе-
сінің мемлекеттік органдары – осы Заңда жəне Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген құзыреті 
шегінде өзіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылауды 
жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының орталық 
мемлекеттік органдары;

18) өзіндік ерекшелігі бар тауарларды сəйкестендіру – 
тауарлардың, оның ішінде бағдарламалық қамтылымның 
жəне технологиялардың өзіндік ерекшелігі бар тауарларға 
тиесілігін белгілеу;

19) өзіндік ерекшелігі бар тауарлардың бақылау тізімі 
(бұдан əрі – бақылау тізімі) – осы Заңға сəйкес бақылауға 
жататын өзіндік ерекшелігі бар тауарлардың тізбесі;

20) техникалық көмек – Қазақстан Республикасының 
аумағынан тыс жерлерде Қазақстан Республикасының 
жеке жəне заңды тұлғалары жүзеге асыратын, қосарланған 
жəне (немесе) əскери мақсаттағы тауарларды жөндеу, 
дайындау, жинау, тестілеу, жаңғырту жəне оларға өзге де 
техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызмет, оның ішінде 
консультациялар, нұсқау, оқыту, жұмыс тəжірибесімен 
жəне дағдылармен алмасу;

21) транзит – тауарларды Қазақстан Республикасының 
аумағы арқылы өткізу;

22) уəкілетті орган – өзіндік ерекшелігі бар тауарлар-
ды бақылау саласындағы мемлекеттік реттеуді, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген шек-
терде салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық 
атқарушы орган;

23) шетелдік тұлғалар – Қазақстан Республикасының 
азаматтары болып табылмайтын жəне өзінің өзге 
мемлекеттің азаматтығына тиесілігінің дəлелдемелері бар 
жеке тұлғалар, сондай-ақ азаматтық құқық қабілеттілігі 
шет мемлекеттің құқығы бойынша айқындалатын заңды 
тұлғалар;

24) эксаумақтық делдалдық көрсетілетін қызметтер 
– Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жер-
лерде Қазақстан Республикасының жеке жəне заңды 
тұлғалары жүзеге асыратын, бір үшінші елден басқа 
үшінші елге қосарланған жəне (немесе) əскери мақсаттағы 
тауарларды сату, сатып алу жөніндегі мəмілеге алып 
келетін келіссөздер немесе тікелей əрекеттер жөніндегі 
қызмет, сондай-ақ делдалдың иелігіндегі немесе оның 
бақылауындағы қосарланған жəне (немесе) əскери мақ-
саттағы тауарларды бір үшінші елден басқа үшінші елге 
сату, сатып алу, тасымалдау;

25) эксаумақтық кері экспорт – Қазақстан Республика-
сында өндірілген, қайта өңдеуге ұшырамаған өзіндік 
ерекшелігі бар тауарларды басқа шет мемлекеттің аума-
ғынан үшінші елдерге əкету;

26) экспорт – тауарларды Қазақстан Республикасының 
аумағынан тыс жерлерге əкету, сондай-ақ бағдарламалық 

қамтылым мен технологияларды Қазақстан Республи-
касының аумағында шетелдік тұлғаларға беру.

2-бап. Қазақстан Республикасының өзіндік ерекшелігі 
бар тауарларды бақылау саласындағы заңнамасы

1. Қазақстан Республикасының өзіндік ерекшелігі бар 
тауарларды бақылау саласындағы заңнамасы Қазақстан 
Республикасының Конституциясына негізделеді жəне осы 
Заң мен Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік 
құқықтық актілерінен тұрады.

2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған 
халықаралық шартта осы Заңда қамтылғаннан өзгеше 
қағидалар белгіленсе, онда халықаралық шарттың қағида-
лары қолданылады.

3-бап. Осы Заңның қолданылу аясы
1. Осы Заң өзіндік ерекшелігі бар тауарлардың экспор-

тын, кері экспортын, импортын, транзитін жүзеге асыру, 
эксаумақтық делдалдық қызметтер немесе техникалық 
көмек көрсету кезіндегі уəкілетті органның, өзіндік 
ерек шелігі бар тауарларды бақылау жүйесі мемлекеттік 
орган дарының, Қазақстан Республикасының жеке жəне 
заң ды тұлғаларының, сондай-ақ өзіндік ерекшелігі бар 
тауарлардың эксаумақтық кері экспортын жəне транзитін 
жүзеге асыратын шетелдік тұлғалардың қатынастарын 
реттейді.

2. Осы Заңның күші осы Заңда белгіленген мақсаттарда 
өзіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылауды жүзеге асы-
ру бөлігінде өзіндік ерекшелігі бар тауарлардың экспорты-
на, кері экспортына, импортына, транзитіне, эксаумақтық 
кері экспортқа, эксаумақтық делдалдық қызметтер немесе 
техникалық көмек көрсетуге қолданылады.

4-бап. Өзіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылау 
мақсаттары мен қағидаттары

1. Өзіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылау мақсат-
тары: 

1) Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету; 

2) жаппай жою қаруын таратпау режимін нығайту;
3) халықаралық қатынастардың тұрақты жəне қауіпсіз 

жүйесін қалыптастыруға жəрдемдесу;
4) халықаралық қауіпсіздік пен тұрақтылықты нығайту, 

жаппай жою қаруы мен оны жеткізу құралдарының тара-
луын болғызбау болып табылады.

2. Өзіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылау қағидат-
тары: 

1) Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі 
мүдделерінің басымдығы;

2) жаппай жою қаруын жəне оны жеткізу құралдарын та-
ратпау жөніндегі, сондай-ақ өзіндік ерекшелігі бар тауар-
ларды бақылау саласындағы Қазақстан Республикасының 
халықаралық шарттарын сақтау;

3) өзіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылауды жүзеге 
асырудағы саяси мүдделердің басымдығы;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
өзіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылау саласындағы 
ақпараттың ашықтығы;

5) терроризмді қолдауға жол бермеушілік;
6) өзіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылау рəсімдері 

мен қағидаларының жалпыға танылған халықаралық нор-
малар мен практикаға сəйкестігі болып табылады.

5-бап. Бақылау тізімі
1. Бақылау тізімі экспорттық бақылаудың халықаралық 

режимдерінің бақылау тізімдері ескеріле отырып, 
Қазақ стан Республикасының ұлттық қауіпсіздігін жəне 
Қазақ стан Республикасының халықаралық міндеттеме-
лерін қамтамасыз ету мақсаттары негізге алына отырып 
əзірленеді.

2. Бақылау тізіміне енгізілген өзіндік ерекшелігі бар та-
уарлар экспорт, кері экспорт, эксаумақтық кері экспорт, 
импорт, транзит, эксаумақтық делдалдық қызметтер не-
месе техникалық көмек көрсету кезінде өзіндік ерекшелігі 
бар тауарлардың бақылауына жатады.

6-бап. Өзіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылау 
түрлері

Өзіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылау: 
1) өзіндік ерекшелігі бар тауарларды сəйкестендіру;
2) өзіндік ерекшелігі бар тауарлар экспортының, кері 

экспортының, импортының, транзитінің, эксаумақтық 
кері экспорттың, эксаумақтық делдалдық қызметтер не-
месе техникалық көмек көрсетудің; импортталған өзін дік 
ерекшелігі бар тауарларды, сондай-ақ кепілдік міндет-
темелер беріле отырып импортталған тауарларды Қазақ-
стан Республикасының аумағында үшінші тұлғаларға 
берудің рұқсат беру тəртібі;

3) уəкілетті органның өзіндік ерекшелігі бар тауарларды 
бақылау жүйесінің мемлекеттік органдарымен ақпараттық 
өзара іс-қимылы;

4) өзіндік ерекшелігі бар тауарлардың экспортын, 
кері экспортын, импортын, транзитін, эксаумақтық кері 
экспортты, эксаумақтық делдалдық қызметтер немесе 
техникалық көмек көрсетуді шектеу;

5) бəрін қамтитын бақылау;
6) өзіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылау саласын-

дағы мемлекеттік бақылау;
7) Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекара-

сы арқылы өзіндік ерекшелігі бар тауарлардың өткізілуін 
кедендік бақылау;

8) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер-
мен Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы 
арқылы өзіндік ерекшелігі бар тауарлардың өткізілуін 
бақылау арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. ӨЗІНДІК ЕРЕКШЕЛІГІ БАР ТАУАРЛАРДЫ
 БАҚЫЛАУ САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК 

РЕТТЕУ

7-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыреті
Қазақстан Республикасының Үкіметі:
1) өзіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылау сала-

сындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын əзір-
лейді;

2) өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының 
өзіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылау саласындағы 
халықаралық шарттарына қол қою, экспорттық бақылау-
дың халықаралық режимдеріне қосылу туралы шешімдер 
қабылдайды;

3) уəкілетті органның өзіндік ерекшелігі бар тауарларды 
бақылау жүйесінің мемлекеттік органдарымен ақпараттық 
өзара іс-қимылын жүзеге асыру тəртібін бекітеді;

4) өзіндік ерекшелігі бар тауарлардың Қазақстан Респуб-
ликасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізілуін 
бақылауды жүзеге асыру орындарының тізбесін бекітеді;

5) бақылау тізімін бекітеді;
6) Қазақстан Республикасының Конституциясында, 

осы Заңда, Қазақстан Республикасының заңдарында 
жəне Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінде 
көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

8-бап. Уəкілетті органның құзыреті
Уəкілетті орган:
1) өзіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылау саласын-

да мемлекеттік саясатты қалыптастыруға қатысады жəне 
оны іске асырады;

2) осы Заңға сəйкес құзыреті шегінде өзіндік ерекшелігі 
бар тауарлардың экспортын, кері экспортын, импортын, 
транзитін, эксаумақтық кері экспортты, эксаумақтық 
делдалдық қызметтер немесе техникалық көмек көрсетуді 
бақылайды;

3) мыналарды:
өзіндік ерекшелігі бар тауарлардың экспорты мен 

импортына лицензия беру қағидаларын жəне біліктілік 
талап тарын;

Қазақстан Республикасы түпкілікті пайдаланушысы-
ның сертификатын жəне Қазақстан Республикасының 
халықаралық импорттық сертификатын ресімдеу жəне 
беру қағидалары мен біліктілік талаптарын;

өзіндік ерекшелігі бар тауарлардың транзитіне рұқсат 
беру қағидаларын жəне біліктілік талаптарын;

эксаумақтық кері экспортқа рұқсат беру қағидалары мен 
біліктілік талаптарын;

импортталған өзіндік ерекшелігі бар тауарларды, 
сондай-ақ кепілдік міндеттемелер беріле отырып импорт-
талған тауарларды Қазақстан Республикасының аумағында 
үшінші тұлғаларға беруге рұқсат беру қағидаларын жəне 
біліктілік талаптарын;

өзіндік ерекшелігі бар тауарлардың экспортын, эксау-
мақ  тық кері экспортты жүзеге асыру, эксаумақтық дел-
далдық қызметтер немесе техникалық көмек көрсету 
кезінде тəуекелдерді бағалау өлшемшарттарын, оларды 
қолдану тəртібін;

эксаумақтық делдалдық қызметтер немесе техникалық 
көмек көрсетуге рұқсаттар беру қағидаларын жəне білік-
тілік талаптарын, уəкілетті органның эксаумақтық делдал-
дық қызметтер немесе техникалық көмек көрсететін Қазақ-
стан Республикасының жеке жəне заңды тұлғаларын ха-
бардар ету жəне олардың тізімін жүргізу тəртібін;

өзіндік ерекшелігі бар тауарларды сəйкестендіруді 
жүргізу қағидаларын;

өзіндік ерекшелігі бар тауарлармен жасалатын сыртқы 
экономикалық мəмілелердің есебін жүргізу қағидаларын;

бəрін қамтитын бақылау өлшемшарттарын;
өзіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылаудың фирма-

ішілік жүйесін құру жəне жүргізу жөніндегі əдістемелік 
ұсынымдарды əзірлейді жəне бекітеді;

4) өзіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылау саласын-
дағы халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады;

5) бақылау тізімін əзірлейді;
6) уəкілетті органның өзіндік ерекшелігі бар тауарларды 

бақылау жүйесінің мемлекеттік органдарымен ақпараттық 
өзара іс-қимыл тəртібін əзірлейді;

7) өзіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылау саласында 
мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

8) мыналарды:
өзіндік ерекшелігі бар тауарлардың экспорты мен им-

портына лицензия (өзіндік ерекшелігі бар тауарлар экспор-
тына лицензия, қосарланған мақсаттағы тауарлар немесе 
ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін бақыланатын 
тауарлар экспортына жалпы лицензия, өзіндік ерекшелігі 
бар тауарлар импортына лицензия);

өзіндік ерекшелігі бар тауарлардың транзитіне рұқсат;
эксаумақтық делдалдық қызметтер немесе техникалық 

көмек көрсетуге рұқсат;
эксаумақтық кері экспортқа рұқсат;
импортталған өзіндік ерекшелігі бар тауарларды, сон-

дай-ақ кепілдік міндеттемелер беріле отырып импорт-
талған тауарларды Қазақстан Республикасының аума-
ғында үшінші тұлғаларға беруге рұқсат;

Қазақстан Республикасы түпкілікті пайдаланушысының 
сертификатын;

Қазақстан Республикасының халықаралық импорттық 
сертификатын;

өзіндік ерекшелігі бар тауарларды сəйкестендіру туралы 
қорытынды беруді жүзеге асырады;

9) эксаумақтық делдалдық қызметтер немесе техникалық 
көмек көрсететін Қазақстан Республикасы жеке жəне 
заңды тұлғаларының тізімін жүргізеді;

10) өзіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылау саласын-
дағы рұқсаттардың қолданысын тоқтата тұрады немесе 
тоқтатады;

11) өзіндік ерекшелігі бар тауарлардың экспортын, 
эксаумақтық кері экспортты жүзеге асыру, эксаумақтық 
делдалдық қызметтер немесе техникалық көмек көрсету 
кезінде тəуекелдерді бағалауды жүргізеді;

12) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де 
заңдарында, Қазақстан Республикасының Президенті мен 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген 
өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

9-бап. Өзіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылау 
жүйесі мемлекеттік органдарының құзыреті

1. Өзіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылау жүйесінің 
мемлекеттік органдары:

1) өзіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылау саласын-
дағы мемлекеттік саясатты іске асыруға қатысады;

2) осы Заңда жəне Қазақстан Республикасының заңна-
масында белгіленген құзыреті шегінде өзіндік ерекшелігі 
бар тауарларды бақылауды жүзеге асырады.

2. Мемлекеттік кірістер органдары:
1) өзіндік ерекшелігі бар тауарлардың Қазақстан 

Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізі-
луін бақылауды жүзеге асырады;

2) осы Заңға сəйкес өзіндік ерекшелігі бар тауарлардың 
Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер-
мен Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы 
арқылы өткізілуін бақылауды жүзеге асырады;

3) Еуразиялық экономикалық одақтың жəне (неме-
се) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына 
сəйкес өзіндік ерекшелігі бар тауарлардың Еуразиялық 
экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы 
өткізілуін кедендік бақылауды жүзеге асырады;

4) өзіндік ерекшелігі бар тауарлардың Қазақстан Рес-
публикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткі зілуін 
бақылауды жүзеге асыру орындарының тізбесін əзірлейді;

5) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де 
заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің жəне 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген 
өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

3-тарау. ӨЗІНДІК ЕРЕКШЕЛІГІ БАР ТАУАРЛАРДЫ 
БАҚЫЛАУ 

10-бап. Өзіндік ерекшелігі бар тауарларды сəйкестендіру
1. Тауарларға (оның ішінде бағдарламалық қамтылым 

мен технологияларға) қатысты экспортты, кері экспорт-
ты, импортты, транзитті жүзеге асыруға не эксаумақтық 
делдалдық қызметтер немесе техникалық көмек көрсетуге 
ниет білдірген Қазақстан Республикасының жеке 
жəне заңды тұлғалары бақылау тізіміне сəйкес оларға 
сəйкестендіру жүргізуге міндетті.

Тауарларға (оның ішінде бағдарламалық қамтылым мен 
технологияларға) қатысты транзитті жүзеге асыруға ниет 
білдірген шетелдік тұлғалар бақылау тізіміне сəйкес оларға 
сəйкестендіру жүргізуге міндетті.

2. Қазақстан Республикасының жеке жəне заңды 
тұлғалары, шетелдік тұлғалар бақылау тізіміне сəйкес 
бір мағыналы сəйкестендіру мүмкін болмаған жағдайда 
өзіндік ерекшелігі бар тауарларды сəйкестендіру туралы 
қорытынды алу үшін уəкілетті органға жүгінеді.

Өзіндік ерекшелігі бар тауарларды сəйкестендіру тура-
лы қорытынды уəкілетті орган жүргізетін сəйкестендіру 
нəтижелері бойынша беріледі.

Арнайы білім мен дағдыларды талап ететін мəселелерді 
зерттеу жəне консультациялар алу үшін уəкілетті ор-
ган өзіндік ерекшелігі бар тауарларды сəйкестендіруге 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарын, 
ұйымдарды, сарапшыларды жəне мамандарды тартуға 
құқылы.

11-бап. Өзіндік ерекшелігі бар тауарлардың экспортын 
бақылау

1. Қазақстан Республикасының жеке жəне заңды тұлға-
лары, егер осы бапта өзгеше көзделмесе, өзіндік ерекшелігі 
бар тауарлардың экспортын өзіндік ерекшелігі бар 
тауарлардың экспортына лицензия немесе қосарланған 
мақсаттағы тауарлардың немесе ұлттық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету үшін бақыланатын тауарлардың экспор-
тына жалпы лицензия негізінде жүзеге асырады.

Қазақстан Республикасының жеке жəне заңды тұлға-
лары бұрын импортталған өзіндік ерекшелігі бар тауар-
ларды жөндеу, жаңғырту, қайта өңдеу, ауыстыру не 
кепілдігі бойынша қайтару үшін өзіндік ерекшелігі бар 
тауарлардың экспортын кепілдік міндеттемесін ұсынбай, 
өзіндік ерекшелігі бар тауарлардың экспортына лицензия 
негізінде жүзеге асырады.

2. Қазақстан Республикасының жеке жəне заңды тұлға-
лары қосарланған мақсаттағы тауарлардың (ядролық жəне 

арнайы ядролық емес материалдарды, жабдықтарды, 
қондыр ғыларды, технологияларды, иондандырушы сəуле-
лену көздерін, қосарланған мақсаттағы жабдықтарды жəне 
тиісті тауарлар мен технологияларды, оларды шығаруға 
байланысты жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді 
қоспа ғанда) жəне ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
үшін бақыланатын тауарлардың экспортын қосарланған 
мақсаттағы тауарлардың немесе ұлттық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету үшін бақыланатын тауарлардың экс-
портына жалпы лицензия негізінде, онда бірнеше шет 
мемлекетті, импорттаушыларды жəне (немесе) түпкілікті 
пайдаланушыларды көрсете отырып жүзеге асыра алады. 

Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген тауар-
лардың экспортын жүзеге асыратын Қазақстан Респуб-
ликасының жеке жəне заңды тұлғалары қосарланған 
мақсаттағы тауарлардың немесе ұлттық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету үшін бақыланатын тауарлардың экспорты-
на жалпы лицензия негізінде уəкілетті органға қосарланған 
мақсаттағы тауарлардың немесе ұлттық қауіпсіздікті қам-
тамасыз ету үшін бақыланатын тауарлардың экспортына 
жалпы лицензияларды орындау жөніндегі құжаттарды 
уəкілетті орган айқындаған мерзімде жəне тəртіппен 
ұсынуға міндетті.

3. Осы баптың 1-тармағының екінші бөлігінде көздел-
ген жағдайларды қоспағанда, өзіндік ерекшелігі бар 
тауарлардың экспорты, алушы елдің құзыретті органы бер-
ген кепілдік міндеттеме болған кезде жүзеге асырылады.

Уəкілетті орган алушы елдің кепілдік міндеттемесінің 
төлнұсқалығын уəкілетті орган айқындаған жағдайларда 
айқындайды.

4. Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерлер-
де Қазақстан Республикасы ұлттық контингентінің жұмыс 
істеуі немесе бітімгершілік операциясына даярлықты 
жүргізу үшін қажетті əскери мақсаттағы тауарлардың экс-
порты өзіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылау шарала-
ры қолданылмай Қазақстан Республикасының Қорғаныс 
министрлігі беретін əскери рұқсатнамалар негізінде жүзеге 
асырылады.

Қазақстан Республикасының халықаралық міндетте-
мелерін орындау, сондай-ақ оқу-жаттығуларға, байқау-
ларға, конкурстарға, көрмелерге, парадтарға, жарыстарға, 
демонстрациялық іс-шараларға, сынақтарға қатысу үшін 
Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің, басқа да 
əскерлер мен əскери құралымдардың əскери мақсаттағы 
тауарларының экспорты өзіндік ерекшелігі бар тауар-
ларды бақылау шаралары қолданылмай, Қазақстан 
Республикасының тиісті мемлекеттік органының бірінші 
басшысы бекітетін тізбе негізінде жүзеге асырылады.

5. Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің, басқа да 
əскерлер мен əскери құралымдардың, Қазақстан Респуб-
ликасының арнаулы мемлекеттік жəне құқық қорғау 
орган  дарының əскери қызметшілері мен қызметкерлерінің 
жауынгерлік қарудың бірлі-жарым даналарын жауынгерлік 
жəне жедел-қызметтік міндеттерді шешу үшін Қазақстан 
Республикасынан əкетуі өзіндік ерекшелігі бар тауар-
ларды бақылау шаралары қолданылмай Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

6. Көрмелерде демонстрациялау, сынақтар, зерттеулер 
(сертификаттау) жүргізу үшін қосарланған мақсаттағы 
тауарлардың (ядролық жəне арнайы ядролық емес ма-
териалдарды, жабдықтарды, қондырғыларды, техноло-
гияларды, иондандырушы сəулелену көздерін, қосар-
ланған мақсаттағы жабдықтарды жəне тиісті тауарлар 
мен технологияларды, оларды шығаруға байланысты 
жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді қоспағанда) жəне 
ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін бақыланатын 
тауарлардың, сондай-ақ халықаралық ұйымдардың инс-
пекторлары Қазақстан Республикасы ратификациялаған 
халықаралық шарттарды орындау үшін іріктеп алатын 
сынамалар үлгілерінің экспорты осы тауарлар үшінші 
тұлғаларға жəне үшінші елдерге құқық иелігіне берілмейді 
деген шартпен өзіндік ерекшелігі бар тауарлардың экспор-
тына лицензиясыз жүзеге асырылады.

7. Экспортталатын өзіндік ерекшелігі бар тауарлар-
ды өзіндік ерекшелігі бар тауарлардың экспортына ли-
цензияда, қосарланған мақсаттағы тауарлардың немесе 
ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін бақыланатын 
тауарлардың экспортына жалпы лицензияда көрсетілмеген 
басқа түпкілікті пайдаланушыға қайта жіберуге тыйым 
салынады.

12-бап. Өзіндік ерекшелігі бар тауарлардың импортын 
бақылау

1. Қазақстан Республикасының жеке жəне заңды 
тұлға лары, егер осы бапта өзгеше көзделмесе, өзіндік 
ерекшелігі бар тауарлардың импортын өзіндік ерекшелігі 
бар тауарлардың импортына лицензия негізінде жүзеге 
асырады.

Қазақстан Республикасының жеке жəне заңды тұлғалары 
жөндеу, жаңғырту, қайта өңдеу, ауыстыру не кепілдік 
бойынша қайтару үшін бұрын экспортталған өзіндік 
ерекшелігі бар тауарлардың импортын өзіндік ерекшелігі 
бар тауарлардың импортына лицензиясыз жүзеге асырады.

2. Импортталған өзіндік ерекшелігі бар тауарларды 
Қазақстан Республикасының аумағында түпкілікті пай-
даланушыдан немесе импорттаушыдан үшінші тұлға-
ларға беру импортталған өзіндік ерекшелігі бар тауар-
ларды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының кепілдік 
міндеттемелері беріле отырып импортталған тауар-
ларды Қазақстан Респуб ликасының аумағында үшінші 
тұлғаларға беру рұқсаты негізінде жүзеге асырылады.

3. Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жер-
лерде Қазақстан Республикасы ұлттық контингентінің 
жұмыс істеуі немесе бітімгершілік операциясына даяр-
лықты жүргізу үшін қажетті əскери мақсаттағы бұрын 
экспортталған тауарлардың импорты өзіндік ерекшелігі 
бар тауарларды бақылау шаралары қолданылмай 
Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі бере-
тін əскери рұқсатнамалар негізінде жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасының халықаралық міндетте-
мелерін орындау, сондай-ақ оқу-жаттығуларға, байқау-
ларға, конкурстарға, көрмелерге, парадтарға, жарыстарға, 
демонстрациялық іс-шараларға, сынақтарға қатысу 
үшін Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің, 
басқа да əскерлер мен əскери құралымдардың əскери 
мақсаттағы бұрын экспортталған тауарларының импор-
ты өзіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылау шара-
лары қолданылмай Қазақстан Республикасының тиісті 
мемлекеттік органының бірінші басшысы бекітетін тізбе 
негізінде жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасының аумағында Қазақстан 
Республикасының Қарулы Күштері, басқа да əскерлер мен 
əскери құралымдар, қорғаныс өнеркəсібі жəне мемлекеттік 
қорғаныстық тапсырыс саласындағы уəкілетті орган 
ұйым дас тыратын оқу-жаттығулар, байқаулар, конкурс-
тар, көрме лер, парадтар, жарыстар, демонстрациялық 
іс-шаралар, сынақтар өткізу кезінде тартылуы қажетті, 
шет мемлекеттің мемлекеттік органдарына немесе ұйым-
дарына тиесілі əскери мақсаттағы тауарлар импорты 
өзіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылау шарала-
ры қолданылмай Қазақстан Республикасының тиісті 
мемле кеттік органының бірінші басшысы бекітетін тізбе 
негізінде жүзеге асырылады.

4. Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің, басқа да 
əскерлер мен əскери құралымдардың, Қазақстан Респуб-
лика сының арнаулы мемлекеттік жəне құқық қорғау 
органдарының əскери қызметшілері мен қызметкерлерінің 
жауынгерлік қарудың бірлі-жарым даналарын жауынгерлік 
жəне жедел-қызметтік міндеттерді шешу үшін Қазақстан 
Республикасының аумағына əкелуі өзіндік ерекшелігі бар 
тауарларды бақылау шаралары қолданылмай Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

5. Көрмелерде демонстрациялау, сынақтар, зерттеулер 
(сертификаттау) жүргізу үшін қосарланған мақсаттағы 
тауарлардың (ядролық жəне арнайы ядролық емес 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Өзіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылау туралы

(Жалғасы 8-бетте) 
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материалдарды, жабдықтарды, қондырғыларды, тех-
нологияларды, иондандырушы сəулелену көздерін, 
қосарланған мақсаттағы жабдықтарды жəне тиісті тауар-
лар мен технологияларды, оларды шығаруға байла-
нысты жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді қоспа-
ғанда) жəне ұлттық қауіпсіздікті қамта масыз ету үшін 
бақыланатын тауарлардың импорты осы тауарлар 
Қазақстан Республикасының аумағында үшінші тұлға-
ларға құқық иелігіне берілмейді деген шартпен өзіндік 
ерекшелігі бар тауарлардың импортына лицензиясыз 
жүзеге асырылады. 

Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген тауар -
лардың импортын жүзеге асыратын Қазақстан Респуб-
ликасының жеке немесе заңды тұлғалары оларды 
Қазақстан Республика сының аумағына əкелген күннен 
бастап он екі айдан аспайтын мерзімде Қазақстан 
Республикасының аумағынан əкетуге міндетті.

6. Импортталатын өзіндік ерекшелігі бар тауарлар 
уəкілетті орган берген өзіндік ерекшелігі бар тауар-
лардың импортына лицензияда жəне Қазақстан Респуб-
ликасының кепілдік міндеттемесінде көрсетілген 
түпкілікті пайдаланушыға дейін жеткізілуге тиіс. 

Импортталатын өзіндік ерекшелігі бар тауарларды 
уəкілетті орган берген өзіндік ерекшелігі бар тауар-
лардың импортына лицензияда жəне (немесе) Қазақстан 
Республика сының кепілдік міндеттемесінде көрсетілмеген 
басқа түпкілікті пайдаланушыға қайта жіберуге тыйым 
салынады.

7. Қазақстан Республикасы жеке жəне заңды тұлға-
ларының импортталған өзіндік ерекшелігі бар тауарлар-
ды, Қазақстан Республикасының кепілдік міндеттемелері 
беріле отырып импортталған тауарларды мəлімделген 
мақсаттардан өзге мақсаттарда пайдалануына, сондай-ақ 
оларды экспорттаушы елдің жəне (немесе) шығарған елдің 
құзыретті органының рұқсатынсыз кері экспорттауына 
тыйым салынады.

13-бап. Өзіндік ерекшелігі бар тауарлардың транзитін 
бақылау

1. Қазақстан Республикасының жеке жəне заңды 
тұлға  лары мен шетелдік тұлғалар өзіндік ерекшелігі бар 
тауарлардың транзитін өзіндік ерекшелігі бар тауарлардың 
транзитіне рұқсат негізінде жүзеге асырады.

2. Транзитпен өткізілетін өзіндік ерекшелігі бар тауар-
ларды Қазақстан Республикасының аумағында қайта тиеу 
шарттары өзіндік ерекшелігі бар тауарлардың транзитіне 
рұқсатта көрсетіледі. Қазақстан Республикасының жеке 
жəне заңды тұлғалары мен шетелдік тұлғалар Қазақстан 
Республикасының аумағында қайта тиеу туралы ақпаратты 
өзіндік ерекшелігі бар тауарлардың транзитіне рұқсат 
алуға өтініш берген кезде уəкілетті органға ұсынады.

14-бап. Эксаумақтық делдалдық қызметтер көрсетуді 
бақылау 

1. Əскери мақсаттағы тауарлар бойынша эксаумақтық 
делдалдық қызметтер көрсетуге ниет білдірген Қазақстан 
Республикасының жеке жəне заңды тұлғалары эксаумақтық 
делдалдық қызметтер көрсетуге рұқсат алуға міндетті.

2. Қосарланған мақсаттағы тауарлар бойынша эксаумақ-
тық делдалдық қызметтер көрсетуге ниет білдірген 
Қазақстан Республикасының жеке жəне заңды тұлғалары 
мынадай жағдайлардың бірінде:

1) уəкілетті орган немесе өзіндік ерекшелігі бар тауар-
ларды бақылау жүйесінің өзге де мемлекеттік органдары 
Қазақстан Республикасының жеке жəне заңды тұлғала рын 
эксаумақтық делдалдық қызметтер көрсету нəтиже лері 
осы Заңның 24-бабының 1-тармағында көрсетілген мақ-
саттарда пайдаланылуы мүмкін екендігі туралы хабардар 
еткенде;

2) Қазақстан Республикасының жеке жəне заңды тұл-
ға ларының эксаумақтық делдалдық қызметтер көрсету 
нəтижелері осы Заңның 24-бабының 1-тармағында көрсе-
тілген мақсаттарда пайдаланылуы мүмкін деп пайымдауы-
на негіз болғанда эксаумақтық делдалдық қызметтер 
көрсе туге рұқсат алуға міндетті.

15-бап. Техникалық көмек көрсетуді бақылау
1. Əскери мақсаттағы тауарлар бойынша техникалық 

көмек көрсетуге ниет білдірген Қазақстан Республикасының 
жеке жəне заңды тұлғалары техникалық көмек көрсетуге 
рұқсат алуға міндетті.

2. Қосарланған мақсаттағы тауарларға байланысты 
техникалық көмек көрсетуге ниет білдірген Қазақстан 
Респуб ликасының жеке жəне заңды тұлғалары мынадай 
жағдайлардың бірінде:

 1) уəкілетті орган немесе өзіндік ерекшелігі бар тауар-
ларды бақылау жүйесінің өзге де мемлекеттік органдары 
Қазақстан Республикасының жеке жəне заңды тұлғаларын 
техникалық көмек көрсету нəтижелері осы Заңның 
24-бабының 1-тармағында көрсетілген мақсаттарда пай-
даланылуы мүмкін екендігі туралы хабардар еткенде;

2) Қазақстан Республикасының жеке жəне заңды 
тұлға ларының техникалық көмек көрсету нəтижелері 
осы Заңның 24-бабының 1-тармағында көрсетілген мақ-
саттарда пайдаланылуы мүмкін деп пайымдауына негіз 
болғанда техникалық көмек көрсетуге рұқсат алуға мін-
детті.

16-бап. Өзіндік ерекшелігі бар тауарлардың кері экспор-
тын жəне эксаумақтық кері экспортты бақылау

1. Қазақстан Республикасының жеке жəне заңды 
тұлғалары Қазақстан Республикасының аумағына кепілдік 
міндеттемелер беріле отырып импортталған өзіндік 
ерекшелігі бар тауарлардың кері экспортын экспорттау-
шы елдің жəне (немесе) шығарған елдің құзыретті органы 
рұқсатының жəне өзіндік ерекшелігі бар тауарлардың экс-
портына лицензияның негізінде жүзеге асырады.

Қазақстан Республикасының аумағында Қазақстан 
Респуб ликасының Қарулы Күштері, басқа да əскерлер мен 
əскери құралымдар, қорғаныс өнеркəсібі жəне мемлекеттік 
қорғаныстық тапсырыс саласындағы уəкілетті орган 
ұйымдастыратын оқу-жаттығулар, байқаулар, конкурс-
тар, көрмелер, парадтар, жарыстар, демонстрациялық 
іс-шаралар, сынақтар өткізу кезінде тартылуы қажетті, 
шет мемлекеттің мемлекеттік органдарына немесе 
ұйымдарына тиесілі əскери мақсаттағы тауарлардың кері 
экспорты өзіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылау ша-
ралары қолданылмай Қазақстан Республикасының тиісті 
мемлекеттік органының бірінші басшысы бекітетін тізбе 
негізінде жүзеге асырылады.

Осы тармақтың екінші бөлігінде көрсетілген шет 
мемлекеттің мемлекеттік органдары немесе ұйымдары 
Қазақ стан Республикасының аумағынан өздеріне тиесі лі 
əскери мақсаттағы тауарларды олар Қазақстан Республи-
касының аумағына əкелінген күннен бастап он екі айдан 
аспайтын мерзімде əкетуге міндетті.

2. Эксаумақтық кері экспортты шетелдік тұлғалар эксау-
мақтық кері экспортқа рұқсат негізінде жүзеге асырады.

17-бап. Өзіндік ерекшелігі бар тауарларды фирмаішілік 
бақылау жүйесі

Өзіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылаудың фирма-
ішілік жүйелерін құру Қазақстан Республикасының 
қорғаныс қабілеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін қолдау 
саласында мемлекеттік мұқтаждарды қамтамасыз ету 
жөніндегі ғылыми, ғылыми-техникалық немесе өндірістік 
қызметті жүзеге асыратын жəне өзіндік ерекшелігі бар 
тауарлармен сыртқы экономикалық мəмілелерден жүйелі 
түрде табыс алатын Қазақстан Республикасының заңды 
тұлғалары үшін міндетті болып табылады.

Уəкілетті орган Қазақстан Республикасының заңды 
тұлғаларына өзіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылаудың 
фирмаішілік жүйелерін құруға жəрдемдеседі жəне оларға 
қажетті ақпараттық-əдістемелік көмек көрсетеді.

18-бап. Өзіндік ерекшелігі бар тауарлармен жасалатын 
сыртқы экономикалық мəмілелерді есепке алу

1. Өзіндік ерекшелігі бар тауарлардың экспортын, кері 
экспортын, импортын, транзитін жүзеге асыратын не 
эксаумақтық делдалдық қызметтер немесе техникалық 
көмек көрсететін Қазақстан Республикасының жеке жəне 
заңды тұлғалары өзіндік ерекшелігі бар тауарлармен 
жасалатын сыртқы экономикалық мəмілелердің есебін 
жүргізуге міндетті.

2. Өзіндік ерекшелері бар тауарлармен жасалатын 
сыртқы экономикалық мəмілелерге жататын құжаттар, 
егер Қазақстан Республикасының заңнамасында сақтаудың 

неғұрлым ұзақ мерзімі белгіленбесе, өзіндік ерекшелігі бар 
тауарлардың экспорты, кері экспорты, импорты, транзиті 
жүзеге асырылған не эксаумақтық делдалдық қызметтер 
немесе техникалық көмек көрсетілген кезден бастап бес 
жыл бойы сақталуға тиіс.

19-бап. Қазақстан Республикасына импортталатын 
тауарларға қатысты кепілдік міндеттемелер

Уəкілетті орган экспорттаушы елдің жəне (неме-
се) шығар ған елдің құзыретті органының талабы 
бойынша Қазақстан Республикасының түпкілікті 
пайдаланушысының сертификаты немесе Қазақстан 
Республикасының халықаралық импорттық сертификаты 
түрінде кепілдік міндеттемелер береді.

20-бап. Өзіндік ерекшелігі бар тауарлардың экспортын, 
эксаумақтық кері экспортты, эксаумақтық делдал дық 
қызметтер немесе техникалық көмек көрсетуді жүзеге 
асырудың рұқсат беру тəртібі

Уəкілетті орган өзіндік ерекшелігі бар тауарлардың 
экспортына, эксаумақтық кері экспортқа, эксаумақтық 
делдалдық кызметтер немесе техникалық көмек көрсетуге 
рұқсатты өзіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылау 
жүйе сінің мемлекеттік органдарымен ақпараттық өзара 
іс-қимыл шеңберінде жүргізілетін тəуекелдерді бағалау 
нəтижелерінің негізінде береді.

21-бап. Өзіндік ерекшелігі бар тауарлардың экспортын, 
кері экспортын, импортын, транзитін, эксаумақтық кері 
экспортты, эксаумақтық делдалдық қызметтер немесе 
техни калық көмек көрсетуді шектеу

1. Қазақстан Республикасының алдында қабылдаған 
міндеттемелерін бұзған жағдайда, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасы қатысушысы болып табылатын халық-
аралық ұйымдардың шешімдері бойынша Қазақстан 
Респуб ликасының шет мемлекеттер мен шетелдік тұлға-
ларға қатысты өзіндік ерекшелігі бар тауарлардың экспор-
тына, кері экспортына, импортына, транзитіне, эксаумақ-
тық кері экспортқа, эксаумақтық делдалдық қызметтер 
немесе техникалық көмек көрсетуге шектеулер, тіпті эм-
барго енгізуге құқығы бар.

2. Қазақстан Республикасының Үкіметі Қазақстан 
Республикасының ұлттық қауіпсіздік мүдделерін, Бірік кен 
Ұлттар Ұйымының Жарғысынан, Қазақстан Республика-
сының халықаралық шарттарынан туындайтын Қазақстан 
Республикасының халықаралық міндеттемелерін орындау 
қажеттілігін негізге ала отырып, өзіндік ерекшелігі бар 
тауарлардың экспорты, кері экспорты, импорты, транзиті, 
эксаумақтық кері экспорт, эксаумақтық делдалдық 
қызметтер немесе техникалық көмек көрсету бойынша 
шектеулер енгізілетін шет мемлекеттердің, жеке жəне 
заңды тұлғалардың тізбесін айқындауға құқылы.

22-бап. Өзіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылау са-
ласында рұқсаттар беруден бас тарту

1. Өзіндік ерекшелігі бар тауарлардың экспортына, 
эксаумақтық кері экспортқа, эксаумақтық делдалдық 
қызметтер немесе техникалық көмек көрсетуге рұқсат бе-
руден бас тарту мынадай жағдайлардың бірі болған кезде:

1) Қазақстан Республикасының мүдделеріне нұқсан 
келтірілгенде немесе нұқсан келтіру қатері туындағанда;

2) Қазақстан Республикасының халықаралық міндет-
темелері бұзылғанда;

3) тəуекелдерді бағалауды жүзеге асыру қорытындылары 
бойынша теріс нəтиже болғанда;

4) егер рұқсат алуға өтініш берілгенге дейін бір жыл 
ішінде өтініш берушіге қатысты Қазақстан Респуб-
лика  сының өзіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылау 
сала сындағы заңнамасын бұзғаны үшін əкімшілік жаза 
қолданылса;

5) егер рұқсат алуға өтініш берілгенге дейін бір жыл 
ішінде өтініш берушіге қатысты өзіндік ерекшелігі 
бар тауар ларды бақылау саласында қылмыстық құқық 
бұзушылық жасағаны үшін соттың айыптау үкімі шыға-
рылса немесе Қазақстан Республикасының Қылмыстық-
процестік кодексі 35-бабының бірінші бөлігі 3), 4), 9), 10) 
жəне 12) тармақтарының немесе 36-бабының негізінде 
өтініш беруші қылмыстық теріс қылық немесе онша ауыр 
емес жəне ауырлығы орташа қылмыстар жасағаны үшін 
қыл мыстық жауаптылықтан босатылса;

6) егер өтініш берушіге соңғы бес жыл ішінде Бірік-
кен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің санкциялары 
қолданылса;

7) егер өтініш беруші соңғы бес жыл ішінде Біріккен 
Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің санкцияларын бұзса, 
жүзеге асырылады.

2. Өзіндік ерекшелігі бар тауарлардың импорты-
на, транзитіне рұқсат беруден бас тарту осы баптың 
1-тармағының 1), 4), 5) жəне 6) тармақшаларында 
көрсетілген жағдайлардың бірі болған кезде жүзеге асы-
рылады.

23-бап. Өзіндік ерекшелігі бар тауарлардың экспорты-
на, импортына, транзитіне, эксаумақтық кері экспортқа, 
эксаумақтық делдалдық қызметтер немесе техникалық 
көмек көрсетуге рұқсаттың қолданысын тоқтата тұру не-
месе тоқтату

1. Уəкілетті орган Қазақстан Республикасының рұқсаттар 
жəне хабарламалар туралы заңнамасында белгіленген 
жағдайларда, сондай-ақ мынадай жағдайлардың бірі 
болған кезде:

1) егер олар рұқсат алуға өтініш берген кезде белгілі бол-
са немесе болса рұқсат беруден бас тартуға əкеп соғатын 
жаңа фактілер туындағанда;

2) рұқсаттың шарттарын өзгерту қажет болғанда;
3) екінші санаттағы рұқсат иесі жəне (немесе) лицен-

зиат рұқсат жөніндегі міндеттемелерді орындамағанда 
өзіндік ерекшелігі бар тауарлардың экспортына, импорты-
на, транзитіне, эксаумақтық кері экспортқа, эксаумақтық 
делдалдық қызметтер немесе техникалық көмек көрсетуге 
рұқсаттың қолданысын тоқтата тұрады немесе тоқтатады.

Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген рұқсаттар 
осы баптың 4-тармағында көрсетілген жағдайлардың бірі 
басталған кезде де өз қолданысын тоқтатады.

2. Өзіндік ерекшелігі бар тауарлардың экспортына, 
импортына, транзитіне, эксаумақтық кері экспортқа, 
эксаумақтық делдалдық қызметтер немесе техникалық 
көмек көрсетуге рұқсатты тоқтата тұру жəне тəуекелдерді 
бағалауды қайта жүргізу осы баптың 1-тармағында көрсе-
тілген, мына көздерден алынған жағдайлар негізінде 
жүзеге асырылады: 

1) Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының, 
жеке немесе заңды тұлғаларының уəкілетті органға жаз-
баша өтініші;

2) уəкілетті орган шет мемлекеттің мемлекеттік орган-
дарынан жəне халықаралық ұйымдардан алған ақпарат;

3) бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлары.
3. Шет мемлекеттің құзыретті органынан ақпараттың 

растауын алу қажет болатын жағдайларды қоспағанда, осы 
баптың 1-тармағында көрсетілген рұқсаттың қолданысын 
тоқтата тұру мерзімі отыз жұмыс күнінен аспауға тиіс. Бұл 
жағдайда рұқсатты тоқтата тұру мерзімі уəкілетті орган 
көрсетілген растауды алған күннен бастап келесі жұмыс 
күнімен аяқталады.

4. Мынадай жағдайлардың бірі болған кезде:
1) екінші санаттағы рұқсат иесі жəне (немесе) лицензиат 

рұқсатта көрсетілген шарттарды бұзғанда;
2) өтініш берушінің рұқсат алу үшін ұсынған құжат-

тарында анық емес мəліметтер анықталғанда;
3) рұқсат беруге негіз болған бір немесе бірнеше құжат-

тың қолданысы тоқтатылғанда немесе тоқтатыла тұрғанда; 
4) Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы 

берген рұқсаттың қолданысы тоқтатылғанда, егер мұндай 
рұқсат осы баптың 1-тармағында көрсетілген рұқсатты 
алумен байланысты болса, осы баптың 1-тармағында 
көрсетілген рұқсат өз қолданысын тоқтатады.

Рұқсат берген Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
органдары берілген рұқсаттардың қолданысын тоқтата 
тұру немесе тоқтату туралы, егер мұндай рұқсат осы 
баптың 1-тармағында көрсетілген рұқсатты алумен бай-
ланысты болса, уəкілетті органды уəкілетті тұлғаның 
электрондық цифрлық қолтаңбасымен куəландырылған 
электрондық құжатты жіберу арқылы дереу, бірақ шешім 
қабылданған күннен бастап бір жұмыс күнінен кешік-
тірмей хабардар етеді.

24-бап. Бəрін қамтитын бақылау
1. Қазақстан Республикасының жеке жəне заңды 

тұлға ларының, егер оларға өз əрекеттерінің нəтижелері 
жəне (немесе) тауарлар жаппай жою қаруын жəне (неме-
се) оны жеткізу құралдарын, қару-жарақ пен əскери тех-
никаны жасау үшін не терроризм актілерін дайындау жəне 
(немесе) жасау кезінде пайдаланылатыны белгілі болған 
жағдайда, өзіндік ерекшелігі бар тауарлардың экспор-
тын, кері экспортын, импортын, транзитін, эксаумақтық 
кері экспортты жүзеге асыруына, эксаумақтық делдалдық 
қызметтер немесе техникалық көмек көрсетуіне немесе 
оларға кез келген өзге де түрде қатысуына тыйым салы-
нады.

2. Өзіндік ерекшелігі бар тауарлардың экспортын, 
кері экспортын, импортын, транзитін жүзеге асыра-
тын, бақылау тізіміне енгізілмеген тауарлармен неме-
се көрсетілетін қызметтермен эксаумақтық делдалдық 
қызметтер немесе техникалық көмек көрсететін Қазақстан 
Республикасының жеке жəне заңды тұлғалары осы Заңда 
жəне Қазақстан Республикасының рұқсаттар жəне хабар-
ламалар туралы заңнамасында айқындалған тəртіппен, 
мынадай жағдайлардың бірінде:

1) уəкілетті орган немесе өзіндік ерекшелігі бар тауар-
ларды бақылау жүйесінің өзге де мемлекеттік органы 
оларды өз əрекеттерінің нəтижелері жəне (немесе) тауар-
лар осы баптың 1-тармағында көрсетілген мақсаттарда 
пайдаланылуы мүмкін екендігі туралы хабардар еткенде;

2) олардың өз əрекеттерінің нəтижелері жəне (неме-
се) тауарлар осы баптың 1-тармағында көрсетілген мақ-
сат тарда пайдаланылуы мүмкін деп пайымдауына негіз 
болғанда рұқсат беру құжатын алуға міндетті.

3. Қазақстан Республикасының жеке жəне заңды тұлға-
лары бақылау тізіміне енгізілмеген тауарлар немесе 
көрсетілетін қызметтер экспортын, кері экспортын, им-
портын, транзитін жүзеге асыру, эксаумақтық делдалдық 
қызметтер немесе техникалық көмек көрсету кезінде 
бəрін қамтитын бақылау өлшемшарттарын басшылыққа 
алуы қажет.

25-бап. Өзіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылау 
саласындағы мемлекеттік бақылау

1. Өзіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылау сала-
сындағы мемлекеттік бақылау (бұдан əрі – мемлекеттік 
бақылау) Қазақстан Республикасының өзіндік ерекшелігі 
бар тауарларды бақылау саласындағы заңнамасының та-
лаптарын бұзушылықтарды анықтау мақсатында:

1) импортталған өзіндік ерекшелігі бар тауарларды 
өзіндік ерекшелігі бар тауарлардың импортына лицен-
зия жəне (немесе) Қазақстан Республикасының кепілдік 
міндеттемелерін алу кезінде мəлімделген мақсаттардан 
өзгеше мақсаттарда пайдалану;

2) импортталған өзіндік ерекшелігі бар тауарлар-
ды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының кепілдік 
міндеттемелері беріле отырып импортталған тауарлар-
ды тиісті рұқсат алмастан Қазақстан Республикасының 
аумағында үшінші тұлғаларға беру бөлігінде жүзеге асы-
рылады.

2. Уəкілетті орган мемлекеттік бақылауды осы бапта 
белгіленген тəртіппен жүзеге асырады.

3. Өзіндік ерекшелігі бар тауарлардың импортын 
жүзеге асыратын жеке жəне заңды тұлғалар, сондай-ақ 
өзіндік ерекшелігі бар тауарлардың немесе Қазақстан 
Республикасының кепілдік міндеттемелері беріле отырып 
импортталған тауарлардың түпкілікті пайдаланушылары 
мемлекеттік бақылау субъектілері болып табылады.

4. Мемлекеттік бақылауды жүргізу үшін:
1) Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының 

ақпараты;
2) Қазақстан Республикасының жеке немесе заңды 

тұлғаларының өтініштері;
3) халықаралық ұйымдардың, мемлекеттік органдардың 

немесе шет мемлекеттер ұйымдарының ақпараты;
4) бұқаралық ақпарат құралдарынан алынған ақпарат 

негіз болып табылады. 
5. Мемлекеттік бақылау мемлекеттік бақылау субъек-

тісіне сұрау салу жіберу жəне мемлекеттік бақылау 
субъектісінен алынған құжаттарды жəне (немесе) ақпарат-
ты Қазақстан Республикасының мемлекеттік органда-
рынан, халықаралық ұйымдардан, шет мемлекеттердің 
мемлекеттік органдарынан немесе ұйымдарынан келіп 
түсетін немесе бұқаралық ақпарат құралдарында жария-
ланған құжаттармен жəне (немесе) ақпаратпен салыстыру 
жолымен жүзеге асырылады.

6. Уəкілетті органның мемлекеттік бақылау субъектісіне 
төменде санамаланған тəсілдердің бірімен жіберілген 
құжаттарды жəне (немесе) ақпаратты беру туралы сұрау 
салуы мынадай жағдайларда: 

1) қолма-қол – алғаны туралы белгісімен;
2) пошта арқылы – тапсырыс хатпен;
3) электрондық тəсілмен – мемлекеттік бақылау 

субъек тісі бұрын ұсынған рұқсатты алуға арналған өті-
ніш те көрсетілген мемлекеттік бақылау субъектісінің 
элек трондық мекенжайына жіберілген күннен бастап не 
«электрондық үкімет» веб-порталындағы мемлекеттік 
бақылау субъектісінің жеке кабинетіне жіберілген күннен 
бастап табыс етілген болып саналады.

Мемлекеттік бақылау субъектісі сұрау салуды алған 
күннен кейінгі келесі жұмыс күні мемлекеттік бақылауды 
жүргізудің басталуы болып есептеледі.

Уəкілетті орган Қазақстан Республикасының мемле-
кеттік бақылау субъектілерінен жəне мемлекеттік ор-
гандарынан құжаттарды жəне (немесе) ақпаратты сұрау 
салуда көрсетілген тəртіппен, мемлекеттік электрондық 
ақпараттық ресурстар арқылы күнтізбелік он күннен аспай-
тын мерзімде алады.

7. Мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру мерзімі оны 
жүргізу басталған күннен бастап отыз жұмыс күнінен 
аспайды. Зерттеулер, сынақтар жəне арнайы сараптама-
лар жүргізу қажет болған жағдайда уəкілетті органның 
басшысы мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру мерзімін 
жиырма жұмыс күніне ұзартуы не лауазымды адамның 
əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану кезеңіне не-
месе мемлекеттік бақылау субъектісі оларды белгіленген 
мерзімде бермеген жағдайда құжаттарды жəне (немесе) 
ақпаратты алғанға дейін тоқтата тұруы мүмкін.

8. Уəкілетті органның лауазымды адамы мемлекеттік 
бақылауды жүзеге асыру кезінде:

1) мемлекеттік бақылау субъектісіне мемлекеттік 
бақы лау нысанасына жататын құжаттарды жəне (немесе) 
ақпаратты беру туралы сұрау салу жіберуге;

2) мемлекеттік бақылау субъектісінен мемлекеттік 
бақы лау нысанасына жататын құжаттарды жəне (немесе) 
ақпаратты алуға;

3) мемлекеттік бақылау нысанасына жəне бақылау 
объектісінің мақсатына сəйкес Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік органдарын, ұйымдарын, сарапшыларды жəне 
мамандарды тартуға;

4) мемлекеттік бақылау нысанасына сəйкес автомат-
тандырылған дерекқорларға (ақпараттық жүйелерге) қол 
жеткізуге құқылы.

9. Мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру кезінде уəкі-
летті орган лауазымды адамының:

1) Қазақстан Республикасының өзіндік ерекшелігі 
бар тауарларды бақылау саласындағы заңнамасында 
белгіленбеген талаптардың орындалуын тексеруге;

2) мемлекеттік бақылау нысанасына жатпайтын 
құжаттарды жəне (немесе) ақпаратты беруді талап етуге;

3) осы Заңда белгіленген мемлекеттік бақылау жүргізу 
мерзімінен асыруға;

4) осы Заңда немесе Қазақстан Республикасының заңда-
рында көзделген жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік 
бақылау жүргізу нəтижесінде алынған, мемлекеттік құпия-
ларды жəне заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын 
ақпаратты жария етуге жəне (немесе) таратуға құқығы жоқ.

10. Уəкілетті органның лауазымды адамы мемлекеттік 
бақылауды жүзеге асыру кезінде:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасын, мемлекеттік 
бақылау субъектілерінің құқықтары мен заңды мүдделерін 
сақтауға;

2) осы Заңда айқындалатын тəртіп негізінде жəне оған 
сəйкес мемлекеттік бақылауды жүргізуге;

3) мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру кезеңінде 
мемле кеттік бақылау субъектісінің белгіленген жұмыс 
режиміне кедергі келтірмеуге;

4) мемлекеттік бақылау субъектісіне не оның уəкі летті 

өкіліне мемлекеттік бақылау нысанасына жататын мəсе-
лелер бойынша түсініктемелер беруге кедергі жасамауға;

5) мемлекеттік бақылау субъектісіне мемлекеттік 
бақылау нысанасына жататын қажетті ақпаратты беруге;

6) мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру нəтижесінде 
алынған құжаттардың жəне (немесе) ақпараттың сақта-
луын қамтамасыз етуге міндетті.

11. Мемлекеттік бақылау субъектісі мемлекеттік бақы-
лауды жүзеге асыру кезінде:

1) мемлекеттік бақылау нəтижелері туралы актіге 
жəне уəкілетті органның лауазымды адамының əрекетіне 
(əрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңдарында 
белгіленген тəртіппен шағым жасауға;

2) уəкілетті органның лауазымды адамының мемлекеттік 
бақылау жүргізу нысанасына жатпайтын талаптарын 
орындамауға құқылы.

12. Мемлекеттік бақылау субъектісі мемлекеттік бақы-
лауды жүзеге асыру кезінде:

1) сұрау салуды алған сəттен бастап жеті күн мерзімде 
уəкі летті органның лауазымды адамына мемлекеттік бақы-
лау жүргізу нысанасына жататын құжаттарды жəне (не-
месе) ақпаратты ұсынуға;

2) мемлекеттік бақылау нысанасына жататын құжаттарға 
жəне (немесе) ақпаратқа өзгерістер мен толықтырулар 
енгізуге, сондай-ақ инженерлік-техникалық құралдардың, 
ақпараттық жүйелердің жəне автоматтандырылған 
дерекқорлардың конфигурациясы мен сипаттамаларына 
өзгерістер енгізуге жол бермеуге міндетті.

13. Егер мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру нəти-
жесінде Қазақстан Республикасының өзіндік ерекшелігі 
бар тауарларды бақылау саласындағы заңнамасын бұзу-
шылық фактісі анықталса, уəкілетті органның лауазымды 
адамы өкілеттіктері шегінде бұзушылықтарға жол бер-
ген адамдарды Қазақстан Республикасының заңдарында 
белгіленген жауаптылыққа тарту бойынша Қазақстан 
Республикасының заңдарында көзделген шараларды 
қолдануға міндетті.

4-тарау. ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ 
ОДАҚҚА МҮШЕ МЕМЛЕКЕТТЕРМЕН ҚАЗАҚСТАН 

РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК 
ШЕКАРАСЫ АРҚЫЛЫ ӨЗІНДІК ЕРЕКШЕЛІГІ БАР 

ТАУАРЛАРДЫҢ ӨТКІЗІЛУІН БАҚЫЛАУ

26-бап. Мемлекеттік кірістер органдарының құзыреті
1. Мемлекеттік кірістер органдары Еуразиялық эконо-

микалық одаққа мүше мемлекеттермен Қазақстан Респуб-
ликасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өзіндік 
ерекшелігі бар тауарлардың өткізілуін бақылауды жүзеге 
асырады.

2. Мемлекеттік кірістер органдары Еуразиялық эконо-
микалық одаққа мүше мемлекеттермен Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өзіндік 
ерекшелігі бар тауарлардың заңсыз өткізілуінің алдын алу 
жəне жолын кесу мақсатында:

1) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекет-
термен Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шека-
расы арқылы тауарлар өткізуді жүзеге асыратын жеке 
жəне заңды тұлғалардан Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген, өткізілетін тауарларға қатысты 
құжаттар мен мəліметтерді сұратады жəне алады;

2) арнайы білім мен дағдыларды талап ететін мəселелерді 
зерттеу үшін Қазақстан Республикасының мемлекеттік ор-
гандарын, ұйымдарын, сарапшыларды жəне мамандарды 
тартады;

3) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер-
мен Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы 
арқылы өткізу пункттерінде көлік құралдарын тоқтатады, 
оларды қарап-тексеруді, жете тексеруді жүргізеді;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
ақпараттық жүйелерді, байланыс жүйелерін, деректерді 
беру жүйелерін, сондай-ақ ақпаратты қорғау құралдарын 
əзірлейді, жасайды, сатып алады жəне пайдаланады;

5) өзіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылаудың 
техникалық құралдарын сатып алады, пайдаланады;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
фактілер мен оқиғаларды құжаттауды, бейне- жəне аудио-
жазба жасауды, киноға жəне фотоға түсіруді жүргізеді;

7) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де 
заңдарында, Қазақстан Республикасының Президенті мен 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген 
өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

27-бап. Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мем-
лекеттермен Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
шекарасы арқылы өзіндік ерекшелігі бар тауарлардың 
өткізілуін бақылау түрлері

1. Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер-
мен Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы 
арқылы өзіндік ерекшелігі бар тауарлардың өткізілуін 
бақылау мынадай бақылау түрлері арқылы жүзеге асы-
рылады:

1) рұқсаттары бар өзіндік ерекшелігі бар тауарлардың 
экспорты, импорты, транзиті кезінде Еуразиялық эконо-
микалық одаққа мүше мемлекеттермен Қазақстан Респуб-
ликасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізілуін 
бақылау;

2) құжаттарды жəне мəліметтерді тексеру;
3) қарап-тексеру немесе жете тексеру, оның ішінде 

өзіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылаудың техникалық 
құралдарын қолдану арқылы.

2. Мемлекеттік кірістер органы Еуразиялық эконо-
микалық одаққа мүше мемлекеттермен Қазақстан Респуб-
ликасының Мемлекеттік шекарасы арқылы рұқсатсыз 
өткізілетін өзіндік ерекшелігі бар тауарлар анықталған 
жағдайда өзіндік ерекшелігі бар тауарлардың экспортына, 
импортына немесе транзитіне тыйым салу туралы шешім 
қабылдайды жəне өз шешімін Еуразиялық экономикалық 
одаққа мүше мемлекеттермен Қазақстан Республикасы-
ның Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізілетін өзіндік 
ерек шелігі бар тауарларға қатысты өкілеттіктері бар жеке 
тұлғалардың немесе заңды тұлға өкілдерінің, ал олар 
болмаған кезде көлік (тасымалдау) құжатына белгілер 
қою арқылы өзіндік ерекшелігі бар тауарлар тасымалда-
натын көлік құралын басқаратын жеке тұлғалардың наза-
рына жеткізеді.

3. Өзіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылаудың 
техни калық құралдарының тізбесі мен оларды қолдану 
тəртібін салық жəне бюджетке төленетін басқа да мін детті 
төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласындағы басшы-
лықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган бекітеді.

28-бап. Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мем-
лекеттермен Қазақстан Республикасының Мемлекет-
тік шекарасы арқылы өткізілетін өзіндік ерекшелігі бар 
 тауарларды бақылау нысандары

1. Мыналар:
1) құжаттар мен мəліметтерді тексеру;
2) қарап-тексеру;
3) жете тексеру Еуразиялық экономикалық одаққа мүше 

мемлекеттермен Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
шекарасы арқылы өткізілетін өзіндік ерекшелігі бар тауар-
ларды бақылау нысандары болып табылады.

Қарап-тексеру, жете тексеру бақылау нысандары мем-
лекеттік кірістер органдары əзірлейтін жəне бекітетін 
тəуекел бейіндерінің ұсынымдары негізге алына отырып 
қолданылады.

Тəуекел бейіні деп тəуекел саласы, тəуекел индикаторла-
ры жəне тəуекелдерді азайту шаралары туралы мəліметтер 
жиынтығы түсініледі.

2. Құжаттар мен мəліметтерді тексеру көліктік (та-
сымалдау) жəне коммерциялық құжаттарда қамтылған 
мəліметтерді мемлекеттік кірістер органдары пайдала-
натын ақпараттық жүйелерден алынған мəліметтермен, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында 
тыйым салынбаған тəсілдермен салыстыруды білдіретін 
бақылау нысаны болып табылады.

3. Қарап-тексеру жүк жайларын (бөліктерді), көлік 
құралдарының ыдыстарын ашпай, тауарлардың орамасын 
ашпай, тексерілетін объектілер мен олардың бөліктерін 
өзге тəсілдермен бұзбай, бөлшектемей, тұтастығын бұзбай 
көлік құралын жəне осы көлік құралымен тасымалданатын 
тауарларды көзбен шолып зерттеуді білдіретін бақылау 
нысаны болып табылады.

4. Мыналар: 

(Жалғасы. Басы 1, 7-беттерде) 

(Соңы 9-бетте) 
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(Соңы. Басы 1-бетте)

2. 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық кодексіне:

1) 162-баптың тақырыбындағы жəне бірінші абзацындағы 
«қырып-жою» деген сөз «жою» деген сөзбен ауыстырылсын;

2) 163-баптың екінші бөлігінің бірінші абзацындағы 
«қырып-жою» деген сөз «жою» деген сөзбен ауыстырылсын;

3) 255-баптың үшінші бөлігінің 1) тармағындағы «қырып-
жою», «адамдарды жаппай қырып-жоюға» деген сөздер 
тиісінше «жою», «адамдардың жаппай қырылуына» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

4) 275-баптың тақырыбы жəне бірінші абзацы мынадай 
редакцияда жазылсын:

«275-бап. Жаппай жою қаруын, қару-жарақты жəне 
əскери техниканы жасау кезiнде пайдаланылатын техноло-
гиялардың, ғылы ми-техникалық ақпараттың жəне көрсе-
тілетін қызметтердің заңсыз экспорты жəне импорты

Жаппай жою қаруын, оны жеткiзу құралдарын, қару-
жарақты жəне əскери техниканы жасау кезiнде пайдаланылуы 
мүмкiн жəне оларға қатысты өзіндік ерекшелігі бар 
тауарларды бақылау белгіленген технологиялардың, 
ғылыми-техникалық ақпараттың жəне көрсетілетін 
қызметтердiң заңсыз экспорты жəне импорты – »;

5) 286-баптың бірінші бөлігінің бірінші абзацында:
«қырып-жою» деген сөз  «жою» деген сөзбен 

ауыстырылсын;
«жабдықтарды немесе құрауыштарды» деген сөздерден 

кейін «, сондай-ақ жаппай жою қаруын, қару-жарақты 
жəне əскери техниканы жеткізу құралдарын жасау үшін 
пайдаланылуы мүмкін, оларға қатысты өзіндік ерекшелігі 
бар тауарларды бақылау белгіленген материалдар мен 
жабдықтарды» деген сөздермен толықтырылсын; 

6) 290-баптың екінші бөлігінің бірінші абзацындағы 
«қырып-жою» деген сөздер «жою» деген сөзбен ауысты-
рылсын;

7) 291-баптың екінші бөлігінің бірінші абзацындағы 
«қырып-жою» деген сөздер «жою» деген сөзбен ауысты-
рылсын.

3. 2014 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық процестік кодексіне:

187-баптың бірінші бөлігіндегі «қырып-жоятын» деген 
сөздер «жоятын» деген сөзбен ауыстырылсын.

4. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының 
Кəсіпкерлік кодексіне:

1) 129-баптың 12-тармағы 7) тармақшасындағы «бақылау 
салаларындағы қатынастарға қолданылмайды.» деген 
сөздер «бақылау;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай 
мазмұндағы 8) тармақшамен толықтырылсын:

«8) өзіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылау саласын-
дағы мемлекеттік бақылау салаларындағы қатынастарға 
қолда нылмайды.»;

2) 138-баптың 16) тармақшасы мынадай редакцияда жа-
зылсын: 

«16) өзіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылау сала-
сында;».

5. 2017 жылғы 26 желтоқсандағы «Қазақстан Респуб-
ли ка сындағы кедендік реттеу туралы» Қазақстан Респуб-
ликасының Кодексіне:

1) мазмұны алып тасталсын;
2) 2-баптың 2-тармағының 13) тармақшасындағы 

«экспорт тық бақылау» деген сөздер «өзіндік ерекшелігі 
бар тауарларды бақылау» деген сөздермен ауысты-
рылсын;

3) 3-баптың 1-тармағының 55) тармақшасындағы «экс-
порт тық бақылау» деген сөздер «өзіндік ерекшелігі бар 
тауарларды бақылау» деген сөздермен ауыстырылсын;

4) 8-баптың 2-тармағының бірінші бөлігіндегі «экспорттық 
бақылау» деген сөздер «өзіндік ерекшелігі бар тауарларды 
бақылау» деген сөздермен ауыстырылсын;

5) 12-баптың 2-тармағының 20) тармақшасындағы «экс-
порт тық бақылауды» деген сөздер «өзіндік ерекшелігі бар 
тауарларды бақылауды» деген сөздермен ауыстырылсын;

6) 393-баптың 6-тармағында:
«экспорттық,» деген сөз алып тасталсын;
«радиациялық бақылауды» деген сөздерден кейін «, өзін-

дік ерекшелігі бар тауарларды бақылауды» деген сөздер мен 
толық тырылсын;

7) 402-баптың 5-тармағындағы «экспорттық бақылауға» 
деген сөздер «өзіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылауға» 
деген сөздермен ауыстырылсын.

6. 2021 жылғы 2 қаңтардағы Қазақстан Республикасының 
Экология кодексіне:

374-баптың 2-тармағындағы «экспорттық бақылау» деген 
сөздер «өзіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылау» деген 
сөздермен ауыстырылсын.

7. «Мемлекеттік құпиялар туралы» 1999 жылғы 15 
наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына:

12-баптың 21) тармақшасындағы «қырып-жою» деген 
сөздер «жою» деген сөзбен ауыстырылсын.

8. «Қазақстан Республикасының əуе кеңістігін пайдала-
ну жəне авиация қызметі туралы» 2010 жылғы 15 шілдедегі 
Қазақстан Республикасының Заңына:

27-баптың 2-тармағының екінші бөлігіндегі «экспорттық 
бақылауға жататын мəлімделмеген өнімнің» деген сөздер 
«мəлім делмеген өзіндік ерекшелігі бар тауардың» деген 
сөздер мен ауыстырылсын.

9. «Ғарыш қызметі туралы» 2012 жылғы 6 қаңтардағы 
Қазақстан Республикасының Заңына:

30-баптың 1-тармағының 2) тармақшасындағы «қырып-
жою» деген сөздер «жою» деген сөзбен ауыстырылсын.

10. «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
шекарасы туралы» 2013 жылғы 16 қаңтардағы Қазақстан 
Республикасының Заңына:

19-баптың 4-тармағы «фитосанитариялық бақылауды» 
деген сөздерден кейін «жəне өзіндік ерекшелігі бар 
тауарлардың өткізілуін бақылауды» деген сөздермен 
толықтырылсын.

11. «Азаматтық қорғау туралы» 2014 жылғы 11 сəуірдегі 
Қазақстан Республикасының Заңына:

1-баптың 30) тармақшасындағы «қырып-жою» деген сөз 
«жою» деген сөзбен ауыстырылсын.

12. «Рұқсаттар мен хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 
мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 30-баптың 3-тармағындағы «Экспорттық бақылауға 
жататын өнімнің» деген сөздер «Өзіндік ерекшелігі бар 
тауарлардың» деген сөздермен ауыстырылсын;

2) 32-баптың 1-тармағының үшінші бөлігінде:
«Экспорттық бақылауға жататын өнімнің» деген сөздер 

«Өзіндік ерекшелігі бар тауарлардың» деген сөздермен 
ауыс тырылсын;

«Экспорттық бақылау туралы» деген сөздер «Өзіндік ерек-
шелігі бар тауарларды бақылау туралы» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

3) 34-баптың 9-тармағындағы «экспорттық бақылауға 
жата тын өнімнің» деген сөздер «өзіндік ерекшелігі бар 
тауарлардың» деген сөздермен ауыстырылсын;

4) 37-бапта:
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Қазақстан Республикасының Үкіметі экспорттық 

бақы лаудың халықаралық режимдерінің бақылау тізімдерін 
ескере отырып, Қазақстан Республикасының ұлттық 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсаттарын жəне Қазақстан 
Республикасының халықаралық міндеттемелерін негізге 
ала отырып, өзіндік ерекшелігі бар тауарлардың бақылау 
тізімін бекітеді.

Өзіндік ерекшелігі бар тауарлардың импортына жəне 
экспортына лицензиялар жəне (немесе) лицензияға 
қосымшалар, лицензия осындай растауды алғаннан кейін 
берілетін импорттаушы елдің кепілдік міндеттемесінің 
төлнұсқалығының тексерілгендігін растауды алу қажет 
болатын жағдайды қоспа ғанда, отыз жұмыс күнінен 
кешіктірілмей беріледі.»;

3-тармақтағы «экспорттық бақылауға жататын, Сыртқы 
экономикалық қызметтің бірыңғай тауар номенклатура-
сына сəйкес сыныпталатын, өздеріне қатысты лицензия-
лау енгізілген əрбір тауарға немесе өнімге» деген сөздер 
«Сыртқы экономикалық қызметтің бірыңғай тауар номен-
клатурасына сəйкес сыныпталатын, өздеріне қатысты лицен-
зиялау енгізіл ген өзіндік ерекшелігі бар тауарларға» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

5-тармақтың төртінші бөлігіндегі «Экспорттық бақылауға 
жататын өнімнің» деген сөздер «Өзіндік ерекшелігі бар 
тауар лардың» деген сөздермен ауыстырылсын;

5) 1-қосымшада:
51-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«
51. Өзіндік 

ерекшелігі 
бар тауар-
лардың
экспорты 
мен импор-
тына 
лицензия

1. Өзіндік ерекшелігі бар тауар-
лардың импорты
2. Өзіндік ерекшелігі бар тауар-
лардың экспорты
3. Қосарланған мақсаттағы тауар-
лар  немесе Қазақстан Республика-
сының ұлттық қауіпсіздігін қамта-
масыз ету үшін бақыланатын 
тауар лар экспортына арналған 
жалпы лицензия

Ие-
ліктен 
шы-
ғарыл-
май-
тын; 
3-сы-
нып

»;
52-жол алып тасталсын;
6) 2-қосымшада:
мынадай мазмұндағы 87-12 жəне 87-13-жолдармен толық-

тырылсын:
«

87-12. Эксаумақтық 
делдалдық қызметтер 
немесе техникалық 
көмек көрсетуге 
рұқсат беру

Эксаумақтық 
делдалдық қызметтер 
немесе техникалық 
көмек көрсетуге 
рұқсат

87-13. Қазақстан 
Республикасының 
аумағында 
импортталған 
өзіндік ерекшелігі 
бар тауарларды, 
сондай-ақ кепілдік 
міндеттемелер беріле 
отырып импортталған 
тауарларды үшінші 
тұлғаларға беруге 
рұқсат беру

Қазақстан 
Республикасының 
аумағында 
импортталған 
өзіндік ерекшелігі 
бар тауарларды, 
сондай-ақ кепілдік 
міндеттемелер беріле 
отырып импортталған 
тауарларды үшінші 
тұлғаларға беруге 
рұқсат

»;
157-жол мынадай редакцияда жазылсын: 
«

157. Эксаумақтық кері экспортқа 
рұқсат беру

Эксаумақтық кері 
экспортқа рұқсат

»;
184-жол алып тасталсын;
231-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

231. Қазақстан 
Республикасының түпкілікті 
пайдаланушысының 
сертификатын ресімдеу

Қазақстан 
Республикасының 
түпкілікті пайда-
ланушысының 
сертификаты

»;
мынадай мазмұндағы 231-1-жолмен толықтырылсын: 
«

231-
1.

Қазақстан Республика-
сының халықаралық 
импорттық сертификатын 
ресімдеу

Қазақстан 
Республикасының 
халықаралық импорт-
тық сертификаты

»;
233 жəне 392-жолдар мынадай редакцияда жазылсын: 
«

233.  Өзіндік ерекшелігі бар 
тауарлардың транзитіне 
рұқсат беру

Өзіндік ерекшелігі 
бар тауарлардың 
транзитіне рұқсат 

»;
«

392.  Өзіндік ерекшелігі 
бар тауарларды 
сəйкестендіру туралы 
қорытынды беру

 Өзіндік ерекшелігі 
бар тауарларды 
cəйкестендіру туралы 
қорытынды

».
13. «Үшінші елдерге қатысты арнайы қорғау, демпингке 

қарсы жəне өтемақы шаралары туралы» 2015 жылғы 8 мау-
сым дағы Қазақстан Республикасының Заңына:

3-баптың 2-тармағындағы «валюталық жəне экспорттық 
бақылауды» деген сөздер «валюталық бақылауды жəне өзін-
дік ерекшелігі бар тауарларды бақылауды» деген сөздермен 
ауыстырылсын.

14. «Қазақстан Республикасының бітімгершілік 

қызметі туралы» 2015 жылғы 15 маусымдағы Қазақстан 
Республикасының Заңына:

24-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«24-бап. Бітімгершілік қызметте пайдаланылатын 

 əскери мақсаттағы тауарларды Қазақстан Республикасы-
ның Мемле кеттік шекарасы арқылы экспорттау жəне 
импорттау

Ұлттық контингенттің жұмыс істеуі немесе бітімгершілік 
дайындықты жүргізу үшін қажетті əскери мақсаттағы тауар-
лардың экспорты мен импорты Қазақстан Республикасының 
өзіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылау саласындағы 
заңнамасында айқындалған тəртіппен жүзеге асырылады.».

15. «Атом энергиясын пайдалану туралы» 2016 жылғы 12 
қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 6-баптың 25) тармақшасындағы «экспорттық бақы-
лауды» деген сөздер «өзіндік ерекшелігі бар тауарларды 
бақылауды» деген сөздермен ауыстырылсын;

2) 8-баптың 1-тармағының 3) тармақшасындағы «экспорт-
тық бақылау» деген сөздер «өзіндік ерекшелігі бар тауар-
ларды бақылау» деген сөздермен ауыстырылсын;

3) 15-бапта:
1-тармақта:
«қосарлы қолданылатын (мақсаттағы)» деген сөздер 

«қосар ланған мақсаттағы» деген сөздермен ауыстырылсын;
«экспорттық бақылау саласындағы мемлекеттік рет-

теуді жүзеге асыратын уəкілетті мемлекеттік органның 
лицензиясы» деген сөздер «өзіндік ерекшелігі бар тауарларды 
бақылау саласындағы мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын 
орталық атқарушы органның біржолғы лицензиясы» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Атом энергиясын пайдалану саласында өзіндік 

ерекшелігі бар тауарларды бақылау саласындағы нормалар 
мен талаптарды қамтамасыз ету мақсатында экспорттаушы-
лар Қазақстан Республикасының өзіндік ерекшелігі бар 
тауарларды бақылау саласындағы заңнамасына сəйкес 
өзіндік ерекшелігі бар тауарларды фирмаішілік бақылау 
жүйелерін құрады.».

16. «Қорғаныс өнеркəсібі жəне мемлекеттік қорғаныстық 
тапсырыс туралы» 2019 жылғы 18 наурыздағы Қазақстан 
Респуб ликасының Заңына:

8-баптың 8) тармақшасында:
«экспорттық бақылау туралы» деген сөздер «өзіндік ерек-

шелігі бар тауарларды бақылау туралы» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

«экспорттық бақылаудың» деген сөздер «өзіндік ерек-
шелігі бар тауарларды бақылаудың» деген сөздермен ауыс-
тырылсын.

17. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
акті леріне цифрлық технологияларды реттеу мəселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2020 
жылғы 25 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 1-бапта:
17-тармақтың 1) тармақшасының екінші жəне үшінші 

абзац тары жəне 5) тармақшасы алып тасталсын;
29-тармақ алып тасталсын;
2) 2-бапта «, 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілетін 1-баптың 17-тармағы 1) тармақшасының екінші 
жəне үшінші абзацтарын жəне 5) тармақшасын, 29-тармағын 
қоспа ғанда,» деген сөздер алып тасталсын».

18. «Қазақстан Республикасының биологиялық қауіп-
сіздігі туралы» 2022 жылғы 21 мамырдағы Қазақстан Респуб-
лика сының Заңына:

15-баптың 2-тармағының 11) тармақшасындағы «экспорт-
тық бақылауға», «экспорттық бақылау туралы» деген сөздер 
тиісін ше «өзіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылауға», 
«өзіндік ерек шелігі бар тауарларды бақылау саласындағы» 
деген сөздер мен ауыстырылсын.

2-бап. Осы Заң, 2022 жылғы 31 желтоқсаннан бастап қол-
данысқа енгізілетін осы Заңның 1-бабының 17-тармағын 
қос пағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ. ТОҚАЕВ

Астана, Ақорда, 2022 жылғы 28 желтоқсан 
№ 173 -VІI ҚРЗ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өзіндік 
ерекшелігі бар тауарларды бақылау мәселелері бойынша өзгерістер 

мен толықтырулар енгізу туралы

1) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекет-
термен Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шека-
расы арқылы өткізу кезінде рұқсаттар берілмеген өзіндік 
ерекшелігі бар тауарларды көзбен шолып табу;

2) тəуекел бейіндерінің ұсынымдары қарап-тексеру 
жүргізу үшін негіздер болып табылады.

5. Жете тексеру тауарлардың орамасын, көлік құрал-
дарының жүк жайларын (бөліктерін), ыдыстарды, 
контейнерлерді немесе өзіндік ерекшелігі бар тауарлар 
болатын немесе болуы мүмкін өзге де орындарды ашу 
арқылы жеке тұлғалардың көлік құралдары мен багажда-
рын зерттеп-қарауды білдіретін бақылау нысаны болып 
табылады.

6. Мыналар: 
1) Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары-

нан өзіндік ерекшелігі бар тауарларды рұқсатсыз өткізудің 
əлеуетті тəуекелі туралы ақпараттың болуы;

2) тəуекел бейіндерінің ұсынымдары жете тексеру 
жүргізу үшін негіздер болып табылады.

7. Қарап-тексеру жəне (немесе) жете тексеру Еуразия лық 
экономикалық одаққа мүше мемлекеттермен Қазақ стан 
Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы тауар-
лар мен көлік құралдарын өткізу орындарында жүргізі леді.

8. Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер-
мен Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы 
арқылы тауарлар өткізетін көлік құралдарын басқаратын 
жеке тұлғалар қарап-тексеру жəне (немесе) жете тексе-
ру жүргізу кезінде қатысуға жəне мемлекеттік кірістер 
органдарының лауазымды адамдарына қажетті жəрдем 
көрсетуге міндетті.

9. Мемлекеттік кірістер органдары Еуразиялық эконо-
микалық одаққа мүше мемлекеттермен Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы тауар-
лар өткізетін көлік құралдарын басқаратын жеке тұлғалар 
болмаған кезде мынадай:

1) көрсетілген адамдар қарап-тексеруді жəне (немесе) 
жете тексеруді жүргізу кезінде қатысудан бас тартқан;

2) Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігіне, 
адамның өмірі мен денсаулығына, қоршаған ортаға 
қатер төнген жəне кейінге қалдыруға болмайтын өзге 
де мəн-жайлар туындаған, оның ішінде тауарлардың тез 
тұтанатын заттар, жарылыс қаупі бар заттар, жарылғыш, 
уландырғыш, қауіпті химиялық жəне биологиялық заттар, 
улы, уытты, радиоактивті заттар, ядролық материалдар 
жəне басқа да осыған ұқсас тауарлар болып табылатынын 
көрсететін белгілер болған жағдайларда қарап-тексеру 
жəне (немесе) жете тексеру жүргізуге құқылы.

Жоғарыда көрсетілген жағдайларда қарап-тексеру 
жəне (немесе) жете тексеру екі куəгердің қатысуымен 
жүргізіледі.

10. Қарап-тексеруді жəне (немесе) жете тексеруді 
жүргізу нəтижелері олар аяқталғаннан кейін дереу қарап-
тексеру жəне (немесе) жете тексеру актісін жасау арқылы 
ресімделеді.

Қарап-тексеру жəне (немесе) жете тексеру актілерінің 
нысандарын салық жəне бюджетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласындағы 
мемлекеттік орган бекітеді.

Қарап-тексеру жəне (немесе) жете тексеру актілерінде:
1) қарап-тексеруді жəне (немесе) жете тексеруді жүргіз-

ген мемлекеттік кірістер органының лауазымды адамдары 
жəне қарап-тексеруді жəне (немесе) жете тексеруді жүргізу 
кезінде қатысқан адамдар туралы мəліметтер;

2) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекет-
термен Қазақстан Республикасының Мемлекеттік ше-
карасы арқылы тауарларды өткізетін көлік құралдарын 
басқаратын жеке тұлғалар болмаған кезде қарап-тексеруді 
жəне (немесе) жете тексеруді жүргізу себептері;

3) қарап-тексеру жəне (немесе) жете тексеру нəтижелері;
4) актілердің нысандарында көзделген өзге де мəліметтер 

көрсетіледі.
Қарап-тексеру жəне (немесе) жете тексеру актілері екі 

данада жасалады, оның біреуі Еуразиялық экономикалық 
одаққа мүше мемлекеттермен Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізілетін тауарларға 
қатысты өкілеттіктері бар жеке тұлғаларға немесе заңды 
тұлғаның өкілдеріне, ал олар болмаған кезде Еуразиялық 
экономикалық одаққа мүше мемлекеттермен Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізі-
летін өзіндік ерекшелігі бар тауар тасымалданатын көлік 
құралын басқаратын жеке тұлғаларға табыс етіледі. 

11. Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекет-
термен Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шека-
расы арқылы өткізілетін тауарлардың құжаттарын жəне 
мəліметтерін тексеруді, қарап-тексеруді жəне (немесе) 
жете тексеруді жүзеге асыру тəртібін салық жəне бюд-
жетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсуін 
қамтамасыз ету саласындағы басшылықты жүзеге асыра-
тын мемлекеттік орган бекітеді.

5-тарау. ӨЗІНДІК ЕРЕКШЕЛІГІ БАР ТАУАРЛАРДЫ 
БАҚЫЛАУ САЛАСЫНДАҒЫ АҚПАРАТТАНДЫРУ

29-бап. Өзіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылау са-
ласында құжаттар жəне (немесе) ақпарат беру жəне тарату 
жөніндегі міндеттеме

1. Уəкілетті орган, өзіндік ерекшелігі бар тауарларды 
бақылау жүйесінің мемлекеттік органдары Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік органдарынан, сондай-
ақ өзіндік ерекшелігі бар тауарлардың экспортын, кері 
экспортын, импортын, транзитін жүзеге асыратын, 
эксаумақтық делдалдық қызметтер немесе техникалық 
көмек көрсететін Қазақстан Республикасының жеке жəне 
заңды тұлғаларынан, өзіндік ерекшелігі бар тауарлардың 
эксаумақтық кері экспортын немесе транзитін жүзеге асы-
ратын шетелдік тұлғалардан өзіндік ерекшелігі бар тауар-
ларды бақылау саласына қатысты қажетті құжаттарды 
жəне (немесе) ақпаратты сұратуға жəне алуға құқылы.

2. Өзіндік ерекшелігі бар тауарлардың экспортын, 
кері экспортын, импортын, транзитін жүзеге асыратын, 
эксаумақтық делдалдық қызметтер немесе техникалық 
көмек көрсететін Қазақстан Республикасының жеке 
жəне заңды тұлғалары, сондай-ақ өзіндік ерекшелігі бар 
тауарлардың эксаумақтық кері экспортын, транзитін 
жүзеге асыратын шетелдік тұлғалар уəкілетті органның, 
өзіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылау жүйесінің 
мемлекеттік органдарының талап етуі бойынша көрсе-
тілген мемлекеттік органдардың осы Заңда жəне Қазақстан 
Республикасының заңнамасында көзделген функцияла-
рын орындауы үшін қажетті құжаттарды жəне (немесе) 
ақпаратты беруге міндетті.

Өзіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылау саласына 
жататын құжаттарды жəне (немесе) ақпаратты уəкілетті 
органға, өзіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылау 
жүйесінің мемлекеттік органдарына беру қызметтік, 
коммерциялық, банктік немесе заңмен қорғалатын өзге 
де құпияны жария ету болып табылмайды.

3. Осы баптың 2-тармағында көрсетілген тұлғалар 

беріл ген құжаттардың жəне (немесе) ақпараттың 
анықтығы үшін Қазақстан Республикасының заңдарына 
сəйкес жауап тылықта болады.

4. Уəкілетті орган өзінің интернет-ресурсында эксау-
мақтық делдалдық қызметтер мен техникалық көмек 
көрсе тетін Қазақстан Республикасының жеке жəне заңды 
тұлға ларының тізімін, Қазақстан Республикасының өзін-
дік ерекшелігі бар тауарларды бақылау саласындағы 
заңнамасын бұзушылықтарға жол берген Қазақстан 
Республикасының жеке жəне заңды тұлғаларының жəне 
шетелдік тұлғалардың тізімдерін орналастырады.

30-бап. Өзіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылау са-
ласында берілген құжаттарды жəне (немесе) ақпаратты 
пайдалану

1. Осы Заңның 29-бабының 2-тармағына сəйкес берілген 
құжаттар жəне (немесе) ақпарат осы Заңда жəне Қазақстан 
Республикасының заңнамасында айқындалған тəртіппен 
пайдаланылады.

2. Мемлекеттік құпияларды немесе заңмен қорғалатын 
өзге де құпияны құрайтын мəліметтерді жəне құжаттарда 
жəне (немесе) ақпаратта қамтылған, таратылуы жəне (не-
месе) берілуі Қазақстан Республикасының заңдарына 
сəйкес шектелген басқа да ақпаратты беру жəне пайда-
лану осындай ақпаратпен жұмыс істеу тəртібін жəне оны 
қорғау шараларын белгілейтін Қазақстан Республикасы 
заңнамасының талаптары сақтала отырып жүзеге асы-
рылады.

6-тарау. ӨЗІНДІК ЕРЕКШЕЛІГІ БАР ТАУАРЛАРДЫ 
БАҚЫЛАУ САЛАСЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 

ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ

31-бап. Қазақстан Республикасының өзіндік ерекшелігі 
бар тауарларды бақылауға байланысты халықаралық 
санкцияларға қатысуы

Қазақстан Республикасының бір шет мемлекетке немесе 
бірқатар шет мемлекеттерге қатысты өзіндік ерекшелігі 
бар тауарларды бақылауға байланысты Біріккен Ұлттар 
Ұйымы Қауіпсіздік Кеңсесінің санкцияларын сақтауы 
жəне осы санкцияларды күшіне енгізу Біріккен Ұлттар 
Ұйымының немесе басқа да халықаралық ұйымдардың 
шешімдері негізінде Қазақстан Республикасының заңна-
масында айқындалады. Жекелеген жағдайларда мұндай 
санкцияларды Қазақстан Республикасы біржақты тəртіп-
пен қолдануы мүмкін.

32-бап. Қазақстан Республикасының өзіндік ерекшелігі 
бар тауарларды бақылау саласындағы халықаралық ынты-
мақтастығы

Қазақстан Республикасының өзіндік ерекшелігі бар 
тауарларды бақылау саласындағы халықаралық ынты-
мақтастығы:

1) жаппай жою қаруын жəне оны жеткізу құралдарын 
таратуды болғызбау бойынша шет мемлекеттермен жəне 
халықаралық ұйымдармен күш-жігерді үйлестіру жəне 
өзара іс-қимыл жасау;

2) халықаралық қатынастардың тұрақты жəне қауіпсіз 
жүйесін қалыптастыруға жəрдемдесу;

3) Қазақстан Республикасының өзіндік ерекшелігі бар 
тауарлармен, зияткерлік шығармашылық қызмет нəти-
желерімен, оның ішінде зияткерлік шығармашылық 
қызмет нəтижелеріне құқықтармен халықаралық алмасуға 
қатысуын жандандыру, Қазақстан Республикасының жеке 
жəне заңды тұлғаларының жоғары технологиялардың 
əлемдік нарығына қол жеткізуі үшін мүмкіндіктерді 
кеңейту; 

4) өзіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылаудың 
халықаралық жəне мемлекетішілік рəсімдерін жетілдіру, 
Қазақстан Республикасының өзіндік ерекшелігі бар тау-
арларды бақылау саласындағы заңнамасын бұзушылық 
фактілерін жəне оларды жасаған адамдарды анықтау 
мақсаттарында жүзеге асырылады.

33-бап. Қазақстан Республикасының өзіндік ерекшелігі 
бар тауарларды бақылау саласындағы халықаралық 
ынтымақтастығы нысандары

Қазақстан Республикасының өзіндік ерекшелігі бар 
тауарларды бақылау саласындағы халықаралық ынты-
мақтастығы:

1) Қазақстан Республикасының экспорттық бақылау дың 
халықаралық режимдеріне жəне халықаралық форум дарға 
қатысуы, шет мемлекеттермен жəне халықаралық ұйым -
дармен келіссөздер мен консультациялар өткізу, өзара ақ-
парат алмасу, сондай-ақ екіжақты жəне көпжақты негізде 
бірлескен бағдарламалар мен іс-шараларды іске асыру; 

2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгі-
ленген тəртіппен халықаралық ұйымдармен, шет мемле-
кеттердің мемлекеттік органдарымен жəне үкіметтік емес 
ұйымдарымен өзіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылау 
саласында өзара іс-қимыл жасау;

3) өзіндік ерекшелігі бар тауарларды бақылаудың 
мем лекетішілік рəсімдерінің тиімді жұмыс істеуі 
үшін Қазақстан Республикасының жеке жəне заңды 
тұлғаларына шетелдік үкіметтік емес ұйымдармен бай-
ланысты дамытуға жəне ақпарат алмасуға жəрдемдесу 
арқылы жүзеге асырылады.

7-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

34-бап. Қазақстан Республикасының өзіндік ерекшелігі 
бар тауарларды бақылау саласындағы заңнамасын бұзғаны 
үшін жауаптылық

Қазақстан Республикасының өзіндік ерекшелігі бар та-
уарларды бақылау саласындағы заңнамасын бұзушылық 
Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген 
жауаптылыққа алып келеді.

35-бап. Уəкілетті органның жəне өзіндік ерекшелігі бар 
тауарларды бақылау жүйесі мемлекеттік органдарының 
лауазымды адамдарының шешімдеріне жəне əрекеттеріне 
(əрекетсіздігіне) шағым жасау

 Уəкілетті органның жəне өзіндік ерекшелігі бар тауар-
ларды бақылау жүйесі мемлекеттік органдарының лау-
азымды адамдарының шешімдеріне жəне əрекеттеріне 
(əрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңдарында 
белгіленген тəртіппен шағым жасалуы мүмкін.

36-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тəртібі
1. Осы Заң, Қазақстан Республикасының Əкімшілік 

құқық бұзушылық туралы кодексіне тиісті өзгерістер 
мен толықтырулар қолданысқа енгізілген күннен 
кейін қолданысқа енгізілетін 25-баптың 13-тармағын 
қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

2. «Экспорттық бақылау туралы» 2007 жылғы 21 шіл-
дедегі Қазақстан Республикасы Заңының күші жойылды 
деп танылсын. 

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Астана, Ақорда, 2022 жылғы 28 желтоқсан 

№ 172-VІI ҚРЗ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

(Соңы. Басы 1, 7-8-беттерде) 


