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2017 жылғы 26 қазандағы№ ДЗ-253
депутаттық сауалға

Қазақстан Республикасы Парламенті
Мәжілісінің «Халық коммунистері»
фракциясының депутаттары
В.Б. Косаревке, Ж.Ә. Ахметбековке,
Г.А. Баймахановаға, А.О. Қоңыровқа,
М.М.Магеррамовқа, И.В.Смирноваға,
Т.Ы.Сыздықовқа
Құрметті депутаттар!
Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі (бұдан
әрі – Министрлік) Қазақстан Республикасының аумағынан ірі қара малдың
өңделмеген терілерін әкетуге тыйым салуды белгілеу мәселесі бойынша
депутаттық сауалдарыңызға қатыстыкелесініхабарлайды.
Былғары кәсіпорындарын шикізатпен жүктеу және кәсіпорындардың
өндіріс
көлемдерін
ұлғайту
мақсатында
Министрлік
«Қазақстан
Республикасының аумағынан ірі қара малдың өңделмеген терісін әкетуге
тыйым салуды енгізу туралы»Қазақстан Республикасы Инвестициялар және
даму министрінің бұйрық жобасын (бұдан әрі – бұйрық жобасы) әзірледі,ол
Қазақстан Республикасының аумағынан ірі қара малдың өңделмеген терісін
әкетуге алты ай мерзімге тыйым салуды енгізуді көздейді.
Бұйрық жобасы мүдделі мемлекеттік органдармен және ұйымдармен
келісуге жіберілді.
Бүгінгі күнгі жағдай бойынша бұйрық жобасы Қазақстан Республикасы
сыртқы істер және ауыл шаруашылығы министрліктерімен келісілген.
Министрдіңміндетін атқарушы

Қ. Өскенбаев

На № ДЗ-253 от 26октября 2017 года

Депутатам фракции
«Народные коммунисты» Мажилиса
Парламента Республики Казахстан
Косареву В.Б., Ахметбекову Ж.А.,
Баймахановой Г.А., Конурову А.О.,
Магеррамову М.М., Смирновой И.В.,
Сыздыкову Т.И.
Уважаемые депутаты!
Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан (далее
– Министерство) касательно депутатского запроса по вопросу установления
запрета на вывоз необработанных шкур крупного рогатого скота с территории
Республики Казахстан, сообщает следующее.
В целях загрузки кожевенных предприятий сырьем и увеличения объемов
производства предприятий Министерством разработан проект приказа
Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан «О введении
запрета на вывоз с территории Республики Казахстан необработанных шкур
крупного рогатого скота» (далее – проект приказа), который предусматривает
запрет на вывоз с территории Республики Казахстан необработанных шкур
крупного рогатого скота сроком на шесть месяцев.
Проект приказа направлен на согласование в заинтересованные
государственные органы и организации.
По состоянию на сегодня проект приказа согласован с министерствами
иностранных дел и сельского хозяйства Республики Казахстан.
И. о. Министра
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