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Мас күйінде көлік
жүргізу қоғамдық
қауіпсіздікке
қауіп төндіре ме?



Жарақаттар
нәтижесінде

ЖКО 

Өз-өзін өлтіру АИТВ / ЖИТС Кісі өлтіру Неонатальды
патологиялар

Төменгі тыныс
жолдарының
инфекциясы

1,3
Әлемде жыл
сайын 1,3 
миллион адам
жол-көлік
оқиғасынан
қайтыс болады

ЖКО САЛДАРЫНАН БОЛҒАН ЖАРАҚАТТАР ДДҰ 

(Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы) нұсқасы

бойынша 5-29 жас аралығындағы адамдардың

өлімінің басты себебі болып табылады



МАС КҮЙІНДЕ КӨЛІК 
ЖҮРГІЗУ СТАТИСТИКАСЫ



2.270 
Қазақстанда 2021 
жылы ЖКО - дан 2270 
адам қаза тапты

Әрбір 2,4 % жол-
көлік оқиғасы мас
жүргізушілердің
қатысуымен
болады (2021 жылға)

2,4% 2021 жылдың

аяғындағы халық

саны -19.247.000

ЖКО-дан 

Қазақстанның әрбір

11-ші  азаматы қаза

тапты

Қазақстандағы әрбір 40
ЖКО-мас жүргізушілердің
қатысуымен



адам

‹6

Қазақстанда ЖКО - дан 
2270 адам қаза тапты

апаттарда өлімге әкелетін
жарақат алады

12
ұшақ апаты

2021 жылғы статистика

адам

күн сайын



ҚР Стратегиялық
жоспарлау және
реформалар
агенттігі. Ұлттық
статистика 
бюросы. Қазақстан
Республикасындағ
ы көлік

Статистикалық жинақ. Астана 2022

13940 
ЖКО

341
МАС 

КҮЙДЕГІ 

ЖКО

18096
жараланды

2270
қайтыс
болды



Мас күйінде көлік жүргізу мәселесі бүгінгі күнге
дейін өзекті болып қала береді1

ЖКО салдарынан болған жарақаттар 5-29 
жас аралығындағы адамдардың өлімінің
басты себебі болып табылады

2

Мас жүргізушілердің қатысуымен болған
апаттар саны баяу азаяды3

Қазақстандағы әрбір қырық ЖКО-
мас жүргізушілердің қатысуымен.4

Негізгі тұжырымдар
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АЛКОГОЛЬ 

ДЕГЕНІМІЗ НЕ?



Мерекелеу

Кейде мүмкін

Ұстамды

КөңілдіӨлшеммен

Босаңсуда

Кей кездерде

Ішпеймін

Мен оны қолданбаймынАнтидепрессант

Нервке қарсы дәрі

Ақыл-ойды ұрлаушы

АЛКОГОЛЬ 
ДЕГЕНІМІЗ НЕ?



зло

яд

праздник

иногда можно

умеренность

веселие

в меру

расслабление

иногда

не пью

не употребляюантидепрессант

лекарство от нервов

похититель рассудка

ЧТО ТАКОЕ АЛКОГОЛЬ?
веселие

ӘРКІМНІҢ ӨЗ ПІКІРІ БАР, БІРАҚ…

Алкоголь Этанол=

С  Н  ОН2
5 

Этил спирті

Ежелден бері этил спирті
құрамында көмірсулары бар 
органикалық өнімдерді ашыту
нәтижесінде пайда болды



НЕЛІКТЕН БІЗ ЭТАНОЛ 
ТУРАЛЫ АЙТЫП ОТЫРМЫЗ?

Этил спирті рұқсат

етілгенпайдалануға

тамақ өнеркәсібінде фармакология медицина



Этанол молекулалары бірдейкез
келген алкогольдік сусынға

Алкоголь (этанол) күшті немесе әлсіз болмайды. 

Тіпті алкогольдің бір жұтымы (порциясы) жүргізушіні мас

етеді

244 мл
Пиво 5,2%

106 мл
Вино 12%

32 мл

Крепкий 
алкоголь 
40%

8 г
таза этил 
спирті

*

*Алкогольдің бір стандартты бірлігі 10 мл немесе 8 грамм таза этил спиртіне (этанол) тең

Сыра

Шарап

Күшті алкоголь 



Этанол дені сау адамдардың
қанында қалыпты метаболизм 
кезінде денеде түзілетін эндогендік
(«ішінде жасалған») алкоголь ретінде
болуы мүмкін.

Бірақ оның концентрациясы өте аз



Этил спирті айранның құрамында,
кваста да, қышқыл жидектерде де,
олар тіпті ана сүтінде де кездеседі
дейді, енді тіпті айран ішпеу керк пе?

Денсаулық үшін ішіңіз, бірақ сіз соңғы рет бір
стақан айран ішкеннен қашан өзіңізді ұстай
алмай қалдыңыз?

Егер кез-келген ашыту өнімінде этанол 
молекулалары болса, мұндай өнімдер спиртті
ішімдіктерден қалай ерекшеленеді?



Этил спирті айранның құрамында,
кваста да, қышқыл жидектерде де,
олар тіпті ана сүтінде де кездеседі
дейді, енді тіпті айран ішпеу керк пе?

Денсаулық үшін ішіңіз, бірақ сіз соңғы рет бір
стақан айран ішкеннен қашан өзіңізді ұстай
алмай қалдыңыз?

Егер кез-келген ашыту өнімінде этанол 
молекулалары болса, мұндай өнімдер спиртті
ішімдіктерден қалай ерекшеленеді?

Бұл өнімдерде ол минималды және денеге
айтарлықтай әсерін көрсетпейді



Этанолды

0,16 мг/ литрден

артық тыныс алу үшін

сізге

АЙРАНДЫ 
ӨТЕ КӨП 
ІШУ КЕРЕК



қалай және қайда

тарайды

АЛКОГОЛЬ 
ЖҮРГІЗУШІНІҢ 

АҒЗАСЫНА ҚАЛАЙ 
ӘСЕР ЕТЕДІ?

қалай қайта өңделеді

неге әсер етеді

қалай шығарылады



АЛКОГОЛЬДІҢ 
АҒЗАҒА ӘСЕРІ



ауыз қуысының шырышты 
қабатында 

ҚАН ЭТАНОЛ 
МОЛЕКУЛАЛАРЫН 
БҮКІЛ АҒЗАҒА ТАРАТАДЫ

3-5% 

асқазанда
10-20% 

ішекте
80%

Этанол, ең алдымен,
ми мен бұлшықетке әсер
етеді



Жынысы және
жасы

Генетикасы Ашығуы, 
тамақтануы

Бойы мен 
салмағы

Сезімталдығы Тұтынатын
алкогольдің

мөлшері

Тұтынудан
кейінгіі уақыт

Алкогольдің сіңуіне
белгілі-бір факторлар әсер етеді



Алкогольді мас болу ішкеннен кейін

20-30 минуттан кейін пайда болуы мүмкін,

бұл адамның физиологиялық ерекшеліктеріне

және басқа да факторларға байланысты

БАЯУ ӘСЕР БОМБАСЫ

АЛКОГОЛЬДІ ІШІМДІКПЕН КӨЛІК БАСҚАРУ

=



Бауыр - алкогольді
өңдеудің негізгі органы

бауырды өңдейді
90

өкпе, тер, көз
жасы, зәрден
шығады

10

%

10 г

таза этанолды бауыр бір
сағат ішінде өңдейді

Бауырда алкоголь 
метаболизм үдерісіне
ұшырайды. Этил 
спиртінің молекулалары
түрленіп денеден
шығарылады

244 мл
Сыра 5,2%

106 мл

Шарап 12%

32 мл

Күшті
алкоголь  
40%

% 8мл =



1 Сору және тарату

Ауыз қуысы
(3-5%)

Асқазан
(15-20%)

Шек жолдары
(80%)

Қан

Ми мен бұлшықет
(мас болу басталады)

Алкогольдің адам
ағзасында таралуы

2
Қайта өңдеу
және шығару

Тер, көз жасы, зәр
және өкпе
(10%)

«Иіс»

Бауыр (90%). Улы
ацетальдегидке ыдырау
және басқа да заттар

«Ауырсыну синдромы». 
Бас ауырады, жалпы ауру 
белгілері

3
Қалпына келтіру

Алкогольді денеден
толығымен шығарып
тастағаннан кейін денені
қалыпты физиологиялық
және психикалық
процестерге қайтару үшін
біраз уақыт қажет

Организмнен заттарды
қарапайым химиялық
элементтер түрінде
шығару



Сіз өзіңіздің жағдайыңызды жеңілдете аласыз, 
бірақ қандағы алкоголь концентрациясына және мас
күйіне әсер етпейді

ҰйықтауТамақтану

Құсу

Кофе ішу

Суық душ 
қабылдау

Асқазандағы тамақ алкогольдің

ағзадан шығарылуын тездетпейді, 

керісінше баяулатады, өйткені

организмдегі алкогольдің метаболизм 

үдерісінің жылдамдығы іс жүзінде

тұрақты болып қалады

Мас болғанда алкоголь 

асқазанда емес, қанда

болады

Кофеин жүйке жүйесін

ынталандырады, ал этанол 

оны тежейді, бұл газ бен 

тежегішті бір уақытта сығу

сияқты, бұл денсаулыққа

қауіпті

Жылудың күрт жоғалуы

көңілділіктің бейнесін

тудырады, бірақ алкоголь қанда

қала береді

Ұйқы ағзадағы барлық

үдерістерді баяулатады, 

сондықтан алкогольді өңдеу

жылдамдығы төмендейді

Қандағы алкогольді қалай жасыруға
болатындығы туралы әнгимелер

* жасыру
мүмкін емес

Спорт

Этанолдың кішкене бөлігі ғана тер 

арқылы шығарылады. Алкоголь 

мен спортты біріктіргенде

денедегі сұйықтықтың азайуы

күшейеді



АЛКОГОЛЬДІ  АҒЗАДАН 
ШЫҒАРУ ҮШІН 

ТЕК УАҚЫТ ҚАЖЕТ

Сауыққан күйге тезірек оралудың бірде-бір

тиімді әдісі жоқ



ӨЛІМГЕ ӘКЕЛЕТІН 
АПАТТАРДЫҢ 
ШАМАМЕН 11% - Ы 
КЕШКІ МЕРЕКЕДЕН 
КЕЙІНГІ ТАҢЕРТЕҢ  
БОЛАДЫ

Реакция уақыты, концентрацияға қабілеттілік

бұзылған күйінде қалад береді және ол бірден

қалпына келтірілмейді (алкоголь толығымен

жойылғаннан кейін үш сағат немесе одан да көп

уақыт өткенде)

%11



Реакция мен 
ойлау
жылдамдығының
төмендеуі

Бұлшықет
бақылауының
төмендеуі

Эмоционалдылық күй
(күлу, жылау, ашулану)

Үйлестіруліктің 
бұзылуы

Көлікті қауіпсіз басқара
алмау

Алкогольдің миға және мінез-
құлыққа әсері

1 2 3

4 5



Жарыққа сезімталдық
Нысандардың бұлыңғыр

бейнесі

Түстерді бұрмалауҚашықтықты қате
қабылдау

Қараңғы тарту

Алкогольдің көру
қабілетіне әсері



Мас жүргізушінің
стратегиясы

Шешімі:
бару керек пе, жоқ па?
«Мен барамын!»

Реакциясы:
маневр жасау, ағын арасында
жолақ алмастыру, сары
белгіге өту

Жолдағы шоғырлану
деңгейі

Назар аударуы
жолдағы жалпы жағдайға
назар аудара алмайды

Қабылдауы

Алкогольдің мінез-
құлыққа әсері

жолдағы жалпы
жағдайға назар аудара
алмайды



Себептері

Себептері

Нашар көріну

Басқа
жүргізушілердің
қателіктері

Жол 
жамылғысы

Тәжірибенің
аздығы

Алкогольдік масаңдық

кезінде ЖКО-ның қаупі

150 есеге дейін артады

10 ЖКО-ның 9-ы 
жүргізушілердің мас күйде
қатысуынан (93,3%) кінәлі*

150 есеге

дейін

1 2

3 4

5



Жолақты нашар
ұстайды

Бұрылыстарда
сырғулар жасайды

Көлікті күрт және
агрессивті басқарады

Жиі тежейді, баяу
жүреді

ЖОЛДА МАС 
ЖҮРГІЗУШІНІ ҚАЛАЙ ТАНУҒА 
БОЛАДЫ



МАС БОЛУДЫ  
«КӨРУГЕ» 
ТЫРЫСАЙЫҚ

Бір ұрттам алкоголь 

ішпей



Алкоголь (этанол немесе этил спирті) - ашыту
нәтижесінде пайда болатын химиялық зат; кез
келген алкогольдік сусынның құрамында
болады

1

Этанол молекуласы әлсіз және күшті
алкогольдік сусындарда бірдей2

Алкоголь ағзаның жұмысына әсер
етеді және өзінің күйін анықтайтын
негізгі құрылғыны «құртады»

3

Алкогольдің әсерін тез 
бейтараптандыру мүмкін емес5

Сауыққан күйге оралу үшін уақыт 
қажет

4

Негізгі тұжырымдар



АЛКОГОЛЬ ЖӘНЕ КӨЛІК ЖҮРГІЗУ

МАС КҮЙІНДЕ КӨЛІК ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ ҚОҒАМ

1 2 3 4

1

2

3

4

+ «мас
күйінде
көруге» 
тырысайық

МАС КҮЙІНДЕ КӨЛІК ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ ЗАҢ

БІЗ НЕ ТУРАЛЫ СӨЙЛЕСЕМІЗ

СТАТИСТИКА



Көлік жүргізушіге
алкогольдің қанша
мөлшері рұқсат?



Какая доза алкоголя допустима 
для водителя автомобиля?



ҚР ӘҚБК  608-бап

(Әкімшілік құқық бұзушылық туралы

кодекс) 

Жүргізушінің көлік құралын

алкогольдік, есірткілік және

(немесе) уытқұмарлық масаң

күйде басқаруы, сол сияқты көлік

құралын алкогольдік, есірткілік

және (немесе) уытқұмарлық

масаң күйдегі адамның

басқаруына беру

"



1) Сау (- лық);

2) психоактивті затты қолдану фактісі, мас болу белгілері

анықталмаған;

3) алкогольдік мас болу (жеңіл, орташа, ауыр дәреже);

4) психоактивті затты пайдаланудан туындаған мас күйі;

5) психоактивті заттың жіті уыттануы салдарынан туындайтын

және психикалық, мінез-құлық, вегетативтік және сомато-

неврологиялық бұзылулар кешенімен сипатталатын мас болу 

жай-күйі.

Қорытындыда:
"



«ІІМ жүргізушілерді заң бұзбауға және мас күйде 

көлік жүргізбеуге шақырады. Мас жүргізуші қазірдің 

өзінде жол қозғалысының барлық мүшелеріне қауіп 

төндіретін қылмыскер», - деп қорытындылайды ІІМ.

Мас күйде көлік жүргізу
арқылы сіз заңды бұзасыз



Мас күйде көлік жүргізу арқылы
сіз заңды бұзасыз
Мас күйінде көлік жүргізу жауапкершілігі

Кр әқбк 608 бап (1-7 бөлігі) 

15  тәуліктен 30 тәулікке
әкімшілік қамаққа алуға және

7 жыл мерзімге көлік

құралын басқару құқығынан

айыруға алып келеді



Мас күйде көлік жүргізу арқылы
сіз заңды бұзасыз
Мас күйінде көлік жүргізу жауапкершілігі

Кр әқбк 613 бап (4 бөлігі) 

Ішкі істер (полиция), әскери полиция (тек қана Қазақстан Республикасы

ұлттық қауіпсіздік органдарының, Қарулы Күштерінің, Қазақстан

Республикасының басқа әскерлері мен әскери құралымдарының көлік

құралын басқаратын адамды) органдары қызметкерінің белгіленген тәртіпке

сәйкес алкогольдік, есірткілік және (немесе) уытқұмарлық масаң күйін

куәландырудан өту туралы заңды талабын орындамау –

15 тәулікке әкімшілік қамаққа алуға және

8 жыл мерзімге көлік құралын басқару құқығынан

айыруға алып келеді



Мас күйде көлік жүргізу арқылы
сіз заңды бұзасыз
Мас күйінде көлік жүргізу жауапкершілігі

ҚР ҚК 345-1 бап

Автомобильдi, троллейбусты, трамвайды не басқа да 

механикалық көлiк құралын басқаратын адамның алкогольдік, 

есірткілік және (немесе) уытқұмарлық масаң күйде жол жүрісі 

немесе көлiк құралдарын пайдалану қағидаларын абайсызда 

адамның денсаулығына ауырлығы орташа зиян келтiруге алып 

келген бұзуы –

белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен 

айналысу құқығынан он жыл мерзімге айыра отырып, бір мың 

айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға 

не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, не төрт жүз сағатқа 

дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға, не бір жылға 

дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге, не сол мерзімге 

бас бостандығынан айыруға жазаланады.



Мас күйде көлік жүргізу арқылы
сіз заңды бұзасыз
Мас күйінде көлік жүргізу жауапкершілігі

ҚР ҚК 346-бап

Көлік құралдарын басқару құқығынан айырылған және

алкогольдік, есірткілік және (немесе) уытқұмарлық масаң

күйдегі адамның көлік құралын басқаруы, сол сияқты көлік

құралын басқаруды осындай адамға беру немесе көлік

құралын осындай адамның басқаруына жол беру-

белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен

айналысу құқығынан өмір бойына айыра отырып, 5000 айлық

есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол

мөлшерде түзеу жұмыстарына, не 1200 сағатқа дейiнгi

мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға, не 5 жылға дейінгі

мерзімге бас бостандығын шектеуге, не сол мерзімге бас 

бостандығынан айыруға жазаланады.



Куәландыру

VS

Медициналық куәландыру

Медициналық куәландырудан бас тарту керек пе?



Стоит ли отказываться от медицинского 
освидетельствования?

Куәландыру

VS

Медициналық куәландыру



АЛКОГОЛЬДІК МАС КҮЙІН 
КУӘЛАНДЫРУ ҚАЛАЙ ЖҮРГІЗІЛЕДІ



Жапонияда жаза алкогольді қолданған

автокөлік жүргізушісіне ғана емес, онымен

бірге жүрген жолаушыларға да қатысты

қолданылады

Егер сот барысында бармен келушінің барда алкогольді ішкеннен кейін

рульге отыруға ниетті екенін білетіндігі дәлелденсе және кедергі

жасамаса (полицияға хабарламаса), онда мекеме қызмет

лицензиясынан айырылуға мәжбүр болады



Таиландта мас жүргізушілер үшін ерекше

жаза қабылданған

Үкімет бұл мәселені қарапайым және бюджетке тиімді түрде

шешкен: барлық айыппұл салынған жүргізушілер мәйітханада

жұмыс істеуі керек.  Сотталғандар ЖКО орындарына

мәйітхана қызметкерлерімен бірге жол апатынан қаза

тапқандардың мәйіттерін тазалауға шығады, сонымен қатар

мәйіттерді ашу және бальзамдау кезінде көмек көрсетеді



Қандағы алкогольдің рұқсат
етілген деңгейін шектеу
туралы заң

Заңнама

Айыппұлдарды көбейту және
жазаларды қатаңдату

Өрескел заң бұзушылықтар
үшін арнайы шаралар

Халықты ақпараттандыру
және оқыту

Оқыту

Құқық бұзушыларды
мәжбүрлеп оқыту

Полиция рейдтері

Бақылау

Алкоқұлып және телеметрия, 
жүргізушінің жағдайы мен 
мінез-құлқының скринингі

Технологии

Мас күйінде көлік жүргізудің
алдын алу жолдары



Жүргізуші үшін алкогольдің рұқсат етілген

мөлшері жоқ-заң тұтынуға тыйым салады
1

0,3 г/л құрылғылардың қателігін

ескереді, бірақ бұл «алкогольдің рұқсат

етілген мөлшері» емес

2

Медициналық куәландырудан бас 

тарту = мас күйінде көлік жүргізу
3

Негізгі тұжырымдар



АЛКОГОЛЬ ЖӘНЕ КӨЛІК ЖҮРГІЗУ

МАС КҮЙІНДЕ КӨЛІК ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ ҚОҒАМ

1 2 3 4

1

2

3

4

+ «мас
күйінде
көруге» 
тырысайық

МАС КҮЙІНДЕ КӨЛІК ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ ЗАҢ

БІЗ НЕ ТУРАЛЫ СӨЙЛЕСЕМІЗ

СТАТИСТИКА



Кешті
ұйымдастырушы
болған жағдай үшін
жауап бере ме?



Алкогольді
ішкеннен кейін
адамды көлік

жүргізбеуге қалай
көндіруге болады?

Туысымен Бөтенмен Әріптестерімен

Досымен Танысымен



Такси

Сау жүргізуші

Жаяу

Қонақ үй

Қоғамдық көлік

Достарыңызда
қалу

Мас жүргізушіге басқаша
баламалар



МАС КҮЙДЕ КӨЛІК ЖҮРГІЗУДЕН ҚА
ЛАЙ АУЛАҚ БОЛУҒА БОЛАДЫ



қоңырау 2021 жылы

апаттардың алдын алуға

көмектесті

19 168 МАС АДАМДЫ 

КӨРСЕҢІЗ-

ПОЛИЦИЯҒА 

ҚОҢЫРАУ ШАЛЫҢЫЗ



Жүргізушінің мас күйін білетін адам оның салдары

үшін бірге жауап береді
1

Мас күйдегі адамды балама жолдарды

қолдануға көндіру керек2

Егер сіз мас жүргізушінің рульге

отырғанына куә болсаңыз, полицияға

хабарлаңыз. Бұл біреудің өмірін сақтап

қалуы мүмкін

3

Негізгі тұжырымдар



РУЛЬДЕ БІР ҰРТТАМДА БОЛМАЙДЫ

Сұрақтар қалды ма?

avtotrezvost.ru

info@avtotrezvost.ru
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