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Кіріспе
«Қазақстан-2050» стратегиясы1 – Қазақстанның жедел өзгермелі тарихи жағдайлардағы
қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты Қазақстан Республикасы дамуының негізгі
стратегиялық құжаты болып табылады. Осы Қазақстан халқына Жолдауында Тұңғыш Президент
Н. А. Назарбаев былай дейді: «Бізге өз табиғи байлықтарымызға деген көзқарасымызды ой
елегінен өткізудің принципті маңызы бар Біз оларды сатудан қазынамызға кіріс құя отырып,
оларды дұрыс басқаруды, ең бастысы, еліміздің табиғи байлығын орнықты экономикалық өсуге
барынша тиімді кіріктіруді үйренуіміз керек.
«Қазақстан-2050» стратегиясының басты мақсаты 2050 жылға қарай мықты мемлекеттің,
дамыған экономиканың және жалпыға ортақ еңбектің негізінде берекелі қоғам құру болып
табылады. Бұл басты мақсатқа қол жеткізудің индикаторы 2050 жылға қарай әлемнің ең дамыған
30 мемлекетінің қатарына кіру болып табылады. Стратегияның басты ерекшелігі жалпыға ортақ
экономикалық прагматизм болып табылады.
«Жасыл экономикаға» көшу тұрақты дамуға қозғалыстың жаңа бағыты болды. Қазақстан
Республикасы Президентінің 2013 жылғы 30 мамырдағы №577 Жарлығымен Қазақстан
Республикасының «жасыл экономикаға» көшуі жөніндегі тұжырымдама (бұдан әрі «жасыл экономикаға»көшу жөніндегі тұжырымдама) бекітілді.2 Бұл құжатта» Жасыл экономика
« халықтың өмір сүру сапасының жоғары деңгейі, қазіргі және болашақ ұрпақтың мүддесінде
табиғи ресурстарды ұқыпты және ұтымды пайдалану, ел қабылдаған халықаралық экологиялық
міндеттемелерге, оның ішінде Рио-де-Жанейр қағидаттарына, XXI ғасырға арналған күн
тәртібіне, Йоханнесбург жоспарына және Мыңжылдық декларациясына сәйкес экономика
ретінде айқындалады.
«Жасыл экономикаға» көшу жөніндегі тұжырымдамада айқындалған «жасыл экономикаға»
көшу жөніндегі негізгі басым міндеттер мынадай:
1) ресурстарды (су, жер, биологиялық және т. б.) пайдалану және оларды басқару
тиімділігін арттыру;
2) қолданыстағы инфрақұрылымды жаңғырту және жаңа инфрақұрылым салу;
3) қоршаған ортаға қысымды жұмсартудың рентабельді жолдары арқылы халықтың әлауқатын және қоршаған ортаның сапасын арттыру;
4) ұлттық қауіпсіздікті, оның ішінде су қауіпсіздігін арттыру.
2018 жылдың қаңтар айында ұсынылған Қазақстан халқына Жолдауында Қазақстанның
Тұңғыш Президенті-Елбасы «...шикізат индустриясын ұйымдастыруды, табиғи ресурстарды
басқару тәсілдерін сыни қайта ойластыру» және «кәсіпорындардың энергия тиімділігі мен
энергия үнемдеуге, сондай-ақ энергия өндірушілердің өздерінің экологиялық және жұмысының
тиімділігіне қойылатын талаптарды арттыруға» шақырды. Ол «осы және басқа да шаралар
заңнаманы, оның ішінде Экологиялық кодексті өзектілендіруді талап етеді» деп мәлімдеді. Осы
тапсырманы орындау үшін 2018 жылдың наурыз айында Экологиялық кодексті жан-жақты
қайта қарау жұмыстары басталды.
2018 жылы Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары
қабылданды (Президенттің 2018 жылғы 15 ақпандағы №636 Жарлығы). Ол 2020 жылға дейінгі
стратегиялық даму жоспарының орнына келді
«Жасыл экономика» және қоршаған орта жаңа стратегиялық жоспар саясатының жеті
бағытының бірі болып табылады. Бұл бағыт келесі міндеттерді қамтиды:
- Париж келісімі шеңберінде міндеттемелерді орындау;
- қаржыландыру көздерін анықтау, жасыл қаржыны есепке алу және инвестицияларды
тарту;
1
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ - ҰЛТ КӨШБАСШЫСЫ Н. А. НАЗАРБАЕВТЫҢ
ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА ЖОЛДАУЫ. «Қазақстан-2050» СТРАТЕГИЯСЫ
Қазақстан Республикасының «жасыл экономикаға» көшу тұжырымдамасы. Қазақстан Республикасы
Президентінің 2013 жылғы 30 мамырдағы № 577 Жарлығымен бекітілген.
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- «жасыл» технологияларға инвестицияларды ынталандыру;
- экономиканы декарбонизациялау; су ресурстарын пайдалану және қорғау тиімділігін
арттыру;
- ЖЭК дамыту және дәстүрлі энергия көздерін жетілдіру;
- биоалуантүрлілікті сақтау; қалдығы аз экономиканы дамыту; және қалдықтарды басқару,
бұл «Жасыл экономикаға» көшу жөніндегі тұжырымдамаға толық сәйкес келеді.
«Цифрлық Қазақстан» жаңа мемлекеттік бағдарламасының мақсаты (Үкіметтің 2017 жылғы
12 желтоқсандағы №827 Қаулысы) экономиканың негізгі секторларын цифрландыру болып
табылады. Оның с-шаралар жоспары қоршаған орта мен табиғи ресурстар мониторингінің
бірыңғай мемлекеттік ақпараттық жүйесін құруға қолдау көрсетуді көздейді. Осы Мемлекеттік
бағдарлама балық ресурстарының, биоалуантүрліліктің, ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың,
су қорының және су шаруашылығы құрылыстарының автоматтандырылған мониторингін енгізу
жөніндегі іс-шараларды көздейді, бірақ олар оның іс-шаралар жоспарында айтылмаған.
Бағдарламаның басым бағыттарының бірі «ақылды» қалалардың тұжырымдамасы болып
табылады, ол бұдан басқа, жылумен жабдықтау жүйелерін автоматтандыруды көздейді, бұл
сондай-ақ «Жасыл экономикаға» көшу жөніндегі тұжырымдамаға толық сәйкес келеді.
Ең маңызды халықаралық іс-шаралардың ішінде БҰҰ Ассамблеясының қоршаған орта
жөніндегі төртінші сессиясы 2019 жылғы 11 - 15 наурыз аралығында «экологиялық
проблемаларды инновациялық шешу және тұрақты тұтыну және өндіріс» тақырыбында өткенін
атап өту қажет. Қарауда тұтыну мен өндірістің орнықты модельдерін күшейтуге, теңіз ортасын
пластикпен ластанудан қорғауға, тамақ қалдықтары санын қысқартуға және климаттың өзгеруіне,
ресурстарды пайдаланудың қысқаруына және биоалуантүрліліктің жоғалуына қарсы күреске
ықпал ететін технологиялық инновацияларды жылжытуға бағытталған шешімдер болды.
БҰҰ-дың Қоршаған орта жөніндегі ассамблеясы барлық қатысушы мемлекеттер жиналатын
Бас Ассамблеядан басқа, барлық секторлардың өкілдерін біріктіру мүмкіндігімен толықтырылған
БҰҰ-дың жалғыз органы болып табылады, бұл дәл осы жерде қоршаған ортаны қорғау
саласындағы жаһандық күн тәртібі қалыптасатынын білдіреді.
БҰҰ-дың Ассамблея үшін қоршаған орта жөніндегі анықтамалық баяндамасы
проблемаларды анықтау және іс-қимылдың жаңа салаларын айқындау үшін негіз болып
табылады, шұғыл іс-қимылдар үшін дәлелді негіз береді. Бұл баяндама «Экологиялық
проблемаларды инновациялық шешу және тұрақты тұтыну мен өндіріс» деп аталады және онда
экологиялық проблемаларды шешу үшін өнертапқыштықты көтермелейтін мәдениет ретінде
инновациялар қарастырылады.
Баяндамада бес негізгі болжанатын мәселе қарастырылады: синтетикалық биологиядағы
жаңа әзірлемелер; өзара байланысты ландшафттардың сыни артықшылықтары; мәңгілік мұзда
шымтезектің өзара іс-қимылы мен осалдығы; азотпен кеңінен таралған ластанудың қатерлері;
әлемнің климаттың өзгеруіне тиісті бейімделмеуінің қауіптері. Сондай-ақ, баяндамада
мыналардың құнын бағалау келтірілген: 1995 - 2011 жылдар кезеңінде жоғалған экожүйелік
қызметтер (4 - 20 трлн. АҚШ доллары), ауыл шаруашылығын жүргізуден қоршаған ортаға
қысымның үдемелі өсуі (3 трлн. АҚШ долл.), сондай-ақ ластануға байланысты шығындар (4,6
трлн. АҚШ долл. жыл сайын) 3.
2018 жылы БҰҰ Еуропалық экономикалық комиссиясының (БҰҰ ЕЭК) сарапшылары
Қазақстан бойынша экологиялық қызметтің нәтижелілігіне Үшінші Шолуды (ЭҚНШ)
аяқтады. Осы Шолудың ұсыныстары қоршаған ортаны қорғаудың және табиғи ресурстарды
пайдаланудың проблемалық салаларын айқындау кезінде және одан әрі қызметтің жоспарланған
бағыттарын айқындау барысында осы баяндаманы жасау кезінде кеңінен қолданылды.
- ТДО-ны іске асыру және мониторингілеу жөніндегі барлық ұйымдық құрылымның
тұрақты және ашық жұмысын қамтамасыз ету;
3

Innovative solutions for environmental challenges and sustainable consumption and production. United Nations
Environment Assembly of the United Nations Environment Programm Fourth session Nairobi, 11-15 March 2019
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- ТДО туралы хабардар болуыд және олардың Қазақстан үшін мемлекеттік органдардың
лауазымды тұлғалары мен жұртшылық арасында маңыздылығын арттыру;
- Қазіргі ұлттық мақсатты міндеттер мен ТДО арасындағы синергизмді түсіндіру және
осындай міндеттер белгіленбеген салаларда ТДО негізінде қосымша ұлттық мақсатты
міндеттерді анықтау бойынша жұмысты бастау;
- Стратегиялық жоспарлаудың барлық болашақ құжаттарында ТДО-ның нақты көрсетілуін
қамтамасыз ету;
- ТДМ-ды іске асыру туралы есептерді тұрақты дайындауды қамтамасыз ету.
«Жасыл экономика» орнықты дамуға қол жеткізу үшін дамудың жаңа парадигмасына
айналуға тиіс екенін ескере отырып, осы баяндамада «жасыл экономикаға» көшу процесінде
тұрақты даму мақсаттарын (ТДМ) іске асыру мәселелеріне көбірек көңіл бөлу туралы шешім
қабылданды.
2017 жылы ҚР Президентінің 31 қаңтардағы №415 Жарлығымен «Қазақстан
Республикасының дамуға ресми көмек саласындағы мемлекеттік саясатының 2017 - 2020
жылдарға арналған негізгі бағыттары» қабылданды, онда ТДМ-ға қол жеткізу міндеті қойылды,
ал 2018 жылы ҚР Премьер-Министрі орынбасарының басшылығымен ТДМ-ды іске асыру мен
мониторингілеуді үйлестіру үшін тоқсанына бір рет жиналатын, Қазақстанда тиісті ТДМ-ға қол
жеткізу бойынша пікірмен алмасут және ұсынымдар әзірлеу үшін жауапты Үйлестіру кеңесі мен
бес ведомствоаралық жұмыс тобы (Әлем; Адамдар; Планета; Гүлдену; Әріптестік) құрылды.
ТДМ-ға қол жеткізу бойынша Қазақстанның ерікті ұлттық шолуы 2019 жылы БҰҰ
сайтында жарияланды4.
Энергетика министрі, ал қазіргі уақытта Экология, геология және табиғи ресурстар
министрі басқаратын «Планета» жұмыс тобы құрылды және ол өзінің алғашқы отырысын 2018
жылдың қазан айында өткізді. Бұл жұмыс тобы 5 ТДМ, 46 міндет және 56 көрсеткіш бойынша
құрлықтың экожүйелерді және су ресурстарын ұтымды пайдалану және климаттың өзгеруі
мәселелері үшін жауап береді. ТДМ деректерін іске асырудағы проблемалар осы есепте көрініс
табады. Осы жұмыс шеңберінде ТДМ-ға қол жеткізу бойынша арнайы ақпарат жинау жүзеге
асырылған жоқ. ТДМ бойынша ақпарат мемлекеттік органдардың есептік деректерінен, басқа да
қолжетімді көздерден және статистика комитетінің ресми сайтынан алынды.
Ұлттық және салалық жоспарлардағы ТДМ міндеттерінің жеткілікті толық қамтылуына
қарамастан, бүгінгі күні ТДМ-ды салалық бағдарламалар мен жоспарларға тікелей қосу үшін
ешқандай жүйелі күш-жігер жұмсалмады. Ұлттық экономика министрлігі Статистика
комитетінің басшылығымен ТДМ индикаторларының ұлттық құрылымының жобасы
дайындалды. Комитеттің веб-сайтында ТДМ бойынша есептілік үшін Ұлттық
платформаны/парақты іске қосу бойынша жұмыс жүргізілуде. Дегенмен, мемлекеттік биліктің
орталық органдарының лауазымды тұлғалары арасында және қосалқы ұлттық деңгейде ТДМ
туралы хабардар болу деңгейі төмен болып табылады.
Сондай-ақ, ауқымды сараптамалық материалды 2015 жылы қол қойылған ҚР Үкіметі мен
ЭЫДҰ арасындағы меморандумға сәйкес екі жылдық елдік бағдарлама шеңберінде ЭЫДҰ
сарапшылары дайындады. Талдамалық зерттеулер деректерінің алдын ала материалдары осы
есепті дайындау шеңберінде да пайдаланылды.
2016 жылы Қазақстан ЭЫДҰ-ның «жасыл өсім» туралы Декларациясына5 және
қорғасынмен байланысты тәуекелдерді қысқарту туралы декларацияға қосылды, оған сәйкес
оларға қол қойған елдер «жасыл өсу» стратегияларын іске асыру, «жасыл» инвестицияларды
көтермелеу және табиғи ресурстарды тұрақты басқару, сондай-ақ отынның қазба түрлеріне
арналған субсидиялар сияқты экологиялық зиянды шараларды жою мақсатында ішкі саясатты
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23453KAZAKHSTAN_VNR_Kazkahstan_web_site_2019.pdf
OECD. Declaration on Green Growth Adopted at the Meeting of the Council at Ministerial Level on 25 June 2009
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реформалау жөніндегі өздерінің күш-жігері туралы мәлімдейді. Ел ЭЫДҰ-ның Экологиялық
саясат жөніндегі комитеті мен оның қосалқы органдарының жұмысына белсенді қатысуға, озық
тәжірибемен алмасуға және «жасыл өсудің» жеке саясатын нығайту мақсатында ЭЫДҰ-ның
әдістемелік ұсынымдарын пайдалануға ұмтылады.
Жоғарыда келтірілген барлық материалдар осы баяндаманы жасау кезінде Қазақстан
Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің, Қазақстан Республикасы Энергетика
министрлігінің, Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар
министрлігінің, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің, Қазақстан
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің, Қазақстан Республикасы Индустрия және
инфрақұрылымдық даму министрлігінің, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің,
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитетінің, облыстар,
республикалық маңызы бар қалалар мен астана әкімдіктерінің, «Қазгидромет» республикалық
мемлекеттік кәсіпорнының, «Жасыл даму» АҚ, басқа мемлекеттік органдардың, халықаралық
және қоғамдық ұйымдардың, БАҚ - тың және өзге де жарияланған ақпарат көздерінің
материалдарымен бірге кеңінен пайдаланылады.
Осы баяндама «Жасыл экономикаға» көшу жөніндегі тұжырымдаманы іске асыру жөніндегі
екінші Ұлттық баяндама болып табылады және тұтастай алғанда ол бірінші баяндаманың
мазмұнын қайталайды, алайда Тұжырымдаманың әрбір бағыты бойынша келтірілген тұрақты
даму мақсаттарына (ТДМ) қол жеткізу проблемаларын талдау маңызды толықтыру болып
табылады.
Келтірілген болашаққа арналған жоспарлар қолданыстағы, оның ішінде 2017 - 2018 және
2019 жылдардың басында қабылданған стратегиялық және бағдарламалық құжаттармен тығыз
байланысты, ал ұсынымдар негізінен халықаралық ұйымдар жүзеге асырған Қазақстан бойынша
халықаралық тәжірибе мен шолуларды талдаудан туындайды. Сонымен қатар, БАҚ және ғылыми
басылымдарда жарияланған Ұлттық ғалымдар мен практиктердің материалдары пайдаланылды.
Бұрынғыдай Тұңғыш Президент – Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың жолдауы мен жарияланымдары
кеңінен қолданылады.
Есептеу және талдау үшін Статистика комитетінің деректеріне сәйкес Қазақстан бойынша
мынадай жалпы көрсеткіштер пайдаланылды.
Халық саны (жыл соңына), 2017 жылы млн.адам – 18157,3 мың адам, 2018 жылы – 18395,7
мың адам.
Жалпы ішкі өнім (ЖІӨ) 2017 жылы – 54378857,8 млн.теңге, 2018 жылы – 61819536,4 млн.
теңге.
Ауыл шаруашылығы өнімдерінің (қызметтерінің) жалпы шығарылымы 2017 жылы 4070916,8 млн.теңге, 2018 жылы - 4474088,1 млн. теңге.
Өнеркәсіп өнімін өндіру көлемі 2017 жылы - 22790,2 млрд. теңге, 2018 жылы - 27218,1 млрд.
теңге.
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1. Қазақстан Республикасының «жасыл экономикаға» көшуінің іс-шараларын іске асыру
және көрсеткіштеріне қол жеткізу
1.1. Су ресурстарын тұрақты пайдалану

Ағымдағы жағдай және нысаналы көрсеткіштерге қол жеткізу.
«Жасыл экономикаға» көшу жөніндегі тұжырымдамада су тапшылығының қаупі және су
ресурстарын тиімсіз басқару Қазақстанның тұрақты экономикалық өсуі мен әлеуметтік дамуы
үшін негізгі кедергі болу мүмкіндігі атап өтіледі. Су ресурстарының өсіп келе жатқан
тапшылығының проблемаларын ауыл шаруашылығында, өнеркәсіпте және тұрғын үйкоммуналдық шаруашылығында суды пайдаланудың тиімділігін арттыру жолымен, сондай-ақ
трансшекаралық өзендер ағынының сенімділігін арттыру жөніндегі халықаралық іс-шаралар
есебінен шешу болжанып отыр.
Қазақстанның тұщы суының жалпы қоры 429 км3 бағаланады, оның ішінде:
80 км3 мұздықтарға тиесілі;
190 км3 көлдерде шоғырланған;
101 км3 - өзен ресурстары;
58 км3 - жер асты суларының болжамды қоры.
1.1.1-кесте Тұщы судың жаңартылатын ресурстары млн. м3

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Ішкі ағын

43710

94590

61200

71400

105000

64000

66500

Көрші мемлекеттерден келетін ағын

34710

36750

46900

44200

55000

58100

42600

Тұщы судың жалпы жаңармалы
ресурстары

78420 131340 108100 115600

160000

122100

109100

Дереккөз: http://stat.gov.kz
ҚР АШМ Су ресурстары жөніндегі комитеті Қазақстан Республикасы өзендерінің орташа
көпжылдық ағысы 100,5 км3 мөлшерінде белгіленеді. Олардың 44 км3 шектес мемлекеттерден
келіп түседі, 56,5 км3 Қазақстан аумағында қалыптасады, 42,4 км3 шектес мемлекеттерге
ауысады, 15,5 км3 сүзуге және булануға жұмсалады. Алайда, бұл сандар тұрақты болып
табылмайды және жыл сайын жылдың сулығына және климаттық өзгерістерге байланысты
өзгереді (1.1.1-кесте, 1.1.1- сурет). Мәселен, соңғы жылдары судың біршама ұлғаюы байқалады
(орташа көпжылдық мәндермен салыстырғанда), бұл климаттың жылынуына және тау
мұздықтарының еруінің жылдамдауына байланысты сулықтың қысқамерзімді ұлғаю мүмкіндігі
туралы климаттық болжаммен сәйкес келеді.
Тұщы судың қосымша көздері қорлары пайдалануға бекітілген 15,4 км3 құрайтын (оның
ішінде қазіргі уақытта жылына 1,2 км3 өндіріледі) жерасты сулары, тұщыланған теңіз сулары
және басқа да көздерболып табылады.
Жер асты сулары кен орындарының қорларын түгендеу жыл сайын жер асты сулары
қорларының мемлекеттік балансын жасау жолымен жүргізіледі. 2018 жылға мемлекеттік
теңгеріммен әулігіне 42,6 млн. м3 қоры бар 3544 кен орны есепке алынды, оның ішінде:
- шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау - тәулігіне 15,5 млн. м3;
- өндірістік-техникалық сумен жабдықтау - тәулігіне 2,1 млн. м3;
- жерді суландыру - тәулігіне 18,7 млн. м3;
- шаруашылық-ауыз су және өндірістік-техникалық сумен жабдықтау - тәулігіне 1,2 млн.
3
м;
- шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау және жерді суландыру - тәулігіне 4,3 млн. м3;
- кешенді пайдалану үшін – тәулігіне 0,7 млн. м3.
Жер асты суларының аумақтық ресурстары біркелкі емес бөлінген, бұл елдің жекелеген
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өңірлерінің қорларымен қамтамасыз етілуіне әсер етеді: ресурстардың шамамен 50% елдің
оңтүстігінде, 30% орталық, солтүстік және шығыс өңірлерде және 20% батыста шоғырланған.
Жерасты сулары ресурстарымен (млн. м3/тәулік) : Алматы (16,7), Шығыс Қазақстан (6,5),
Жамбыл (4,7), Павлодар (3,9), Қарағанды (2,8), Оңтүстік Қазақстан (2,1), Ақтөбе (1,9), Қостанай
(1,1), Қызылорда (1,5) облыстары қамтамасыз етілген.
Жерасты сулары ресурстарымен шектелген (тәулігіне млн. м3): Солтүстік Қазақстан (0,2),
Атырау (0,3), Батыс Қазақстан (0,3), Маңғыстау (0,4) және Ақмола (0,5) облыстары.
Қазіргі уақытта 1454 кен орны пайдаланылуда, өндіру көлемі тәулігіне 3,1 млн.м3
(қорлардың 7%) құрайды. Алматы (1,1) және Оңтүстік Қазақстан (0,3) облыстарында жер асты
сулары ең алынады (млн.м3/тәулік), ең азы - Атырау (0,001) облысында.
ҚР АШМ Су ресурстары комитетінің деректері бойынша су ресурстарын пайдалану үшін
кепілдік берілген жалпы көлемі табиғат қорғау мақсатында пайдалану және шектес
мемлекеттерге міндетті ағындарды қамтамасыз ету үшін қажетті суды есепке алмағанда жылына
23,2 км3 құрайды.
Су ресурстары тапшылығының проблемасы судың уақыт пен кеңістікте біркелкі
бөлінбеуіне байланысты, жер бетіндегі судың 90%-ға дейін көктемгі айларға келеді және су
ресурстары елдің шығысы мен оңтүстік-шығысының тау бөктеріндегі және таулы облыстарында
шоғырланған. Қуаң жылдары сумен қамтамасыз ету деңгейі 60%, ал жекелеген өңірлер (Орталық
Қазақстан) бойынша барлығы 5 - 10% құрайды, бұл ретте тапшылық негізінен суармалы
егіншілікке келеді. Ерекше қиын жағдай мына трансшекаралық өзендер бассейндерінде
қалыптасады: Сырдария (тапшылық - 1,2 - 3,5 км3), Орал (тапшылық - 1,7 км3 дейін), Іле, Шу,
Талас.
Қолайсыз климаттық және трансшекаралық гидрологиялық жағдайлар кезінде
перспективада 2040 жылға қарай Қазақстан бойынша жер үсті ағынының жылына 11,4 км 3-ке
азаюы болжануда.
Су ресурстарының сапалық жай-күйі туралы ақпарат тоқсан сайын және жыл сайын
Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетеньдерде
жарияланады.
2018 жылы 139 су объектілеріне таратылған 389 гидрохимиялық өлшеуіштер бойынша
гидрохимиялық көрсеткіштер бойынша жер үсті суларының сапасын бақылау жүргізілді: 90 өзен,
14 су қоймасы, 31 көл, 3 канал, 1 теңіз.6
Барлығы тексерілген су объектілерінің жалпы санынан бөлінгендер:
– «ластанудың жоғары деңгейі» - 16 өзен, 14 көл: Брекса, Тихая, Үлбі, Глубочанка, Елек
(Ақтөбе), Ақтасты, қара Қобда, Желқуар, Обаған, Сілеті, Жабай, Қара Кеңгір, Сарысу, соқыр,
Шерубайнура, Ырғайты, Шалқар көлдері (БҚО), Қопа, Бурабай, Үлкен Шабақты, Щучье, Кіші
Шабақты, Жөкей, Текекөл, Қарасу, Қатаркөл, Теңіз, Балқаш (Алматы), Алакөл, Жалаңашкөл,
Жалаңашкөл (Алматы) өзендері;
- «ластанудың өте жоғары деңгейі» - 4 өзен және 1 көл: Красноярка, Ақсу (Ақмола),
қылшықты, Шағалалы өзендері, Майбалық көлі.
Салыстыру үшін 2016 жылы «ластанудың жоғары деңгейіндегі» 33 өзен, 13 көл, 3 су
қоймасы, 1 арна, ал «ластанудың өте жоғары деңгейіндегі» 1 Майбалық көлі (ҚР ЭМ КЭРК
деректері бойынша, көл шаруашылық-тұрмыстық қызметтен ластанбайды) атап көрсетілді.7
2017 жылы «ластанудың жоғары деңгейіндегі» 23 өзен, 8 көл, 1 су қоймасы атап көрсетілді:
өзендері Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Елек (Ақтөбе), Қарғалы, Қосестек, Орь,
Ырғыз, Темір, Тобыл, Айет, Обаған, Сарыбұлақ, Жабай, Қара Кеңгір, соқыр, Шерубайнура,
Қорғас, Емел (Алматы), Қарабалық, Келес өзендері, көлдер: Үлкен Шабақты, Щучье, Кіші
Шабақты, Қарасье, Лебяжье, Балқаш, Алакөл, Жалаңашкөл, су қоймасы. Қаратомар; «ластанудың өте жоғары деңгейіндегі» 2 өзен және 1 көл: Қылшақты, Шағалалы өзендері,
6
7

2018 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетень.
2016 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетень.
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Майбалық көлі.
Осылайша, су ресурстарының ластануы жағдайы тұрақсыз болып қалады.
Қазақстан Республикасында тұщы суды жалпы тұтыну тұрақты түрде 2013 жылы 22,5 км3
бастап 2017 жылы 25,3 км3-ге дейін, 2018 жылы 23,5 км3-ге дейін өсуде, ал 2016 жылы жалпы алу
су ресурстарын пайдалану үшін кепілдік берілген көлемнен асып түсті. Сондай-ақ тасымалдау
кезінде ысыраптар 2013 жылы 2,5 км3-тен 2017 жылы 3 км3-ге дейін, 2018 жылы 3,3 км3-ге дейін
өсуде (1.1.2-кесте және 1.1.2-сурет).
1.1.2-кесте. Тұщы суды алу8

Көрсеткіштер

Бірлік

Жылдар
2016

2017

2018

млн м3
млн м3

21837
1051

23045
1032

22522
1020

млн м3
одан суды алу жүзеге асырылған
Үй шаруашылықтарымен
млн м3
ауыл шаруашылығы, орман шаруашылығы және балық
млн м3
аулау
оның ішінде ауыл шаруашылығы ирригациясы
млн м3
мақсатында пайдаланылды

24623

22077

23542

888

929

172

15186

16272

14968

11946

713

11974

өңдеуші өнеркәсіпте

млн м3

5412

5421

5536

Электр энергетикасы кәсіпорындары

млн м3

-

-

-

1285
2517

521
2993

2866
3719

Жер үсті және жер асты суларын алу
Жер үсті суларын алу*
Жер асты суларын алу**
Тұщы суды алу
Тұщы суды алу (барлығы)

Экономикалық қызметтің басқа да түрлері
млн м3
Тасымалдау кезіндегі су шығыны
млн м3
* Теңіз суы есепке алынбайды .
** Шахталық және коллекторлық-дренаждық суды ескере отырып.

25000

млн м³

20000

15000
10000
5000
0

2016 год

2017 год

2018 год

Забор поверхностных вод

21837

23045

22522

Забор подземных вод

1051

1032

1020

1.1.2-сурет 2016-2018 жылдары жер үсті және жер асты көздерінен су алу
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Жалпы ел бойынша соңғы 5 жылда экономиканың барлық салаларында жыл сайынғы су
тұтыну көлемі орташа 22,1 км3 құрады, бұл ретте жер үсті сулары есебінен - 95%. Суды
пайдаланудың негізгі үлесі ауыл шаруашылығы өндірісіне тиесілі — елдегі су тұтынудың жалпы
көлемінің 60% астамы.
Табиғи көздерден ең көп су алу Қызылорда, Түркістан (оның ішінде Шымкент қаласында)
және Алматы облыстарында байқалады.
Статистика комитетінің деректері бойынша 2018 жылы Қазақстан кәсіпорындары желіге
2359,8 млн. текше метр су берді, су көлемінің төрттен бір бөлігі тазарту құрылыстары арқылы
өткізілген. Тұтынушыларға жіберілген су көлемі 1168,3 млн. текше метрді құрады, оның ішінде
тұрғындарға - 44,2%. Су құбырларының жалпы ұзындығы 26,3 мың км; көше су құбыры желілері
- 40,7 мың км; орамішілік және аула ішілік су құбырлары - 11,9 мың км.
Электр энергетикасы және өңдеу өнеркәсібі саласындағы қызметті жүзеге асыратын
кәсіпорындар есебінен желіге берілген барлық судың 41,2% кәсіпорындардың өз мұқтаждарына
жұмсалды. Ағу кезіндегі су шығыны 217,8 млн текше метрді құрады.
2018 жылы ауыл шаруашылығы қажеттіліктеріне су тарту 15,8 км3 құрады, оның 12 км3
тұрақты суару қажеттіліктеріне пайдаланылды, ал қалған 3,8 км3 көлбеу суару, шабындық және
жайылымдарды суландыру қажеттіліктеріне пайдаланылды. Бұл ретте су жинаудың осы
көлемінен бірінші кезекте суару жүйелерінің төмен техникалық жай-күйімен байланысты
шығындар 3 км3 құрайды.
2018 жылы айналма және қайта пайдаланылған су көлемі 9540,0 млн. м3 құрады. 1.1.3кестеде 2015 - 2018 жылдардағы айналма9 және қайта пайдаланылған судың салыстырмалы
деректері келтірілген.
1.1.3-кесте. Тұщы суды қайта және айналма пайдалану

Негізгі көрсеткіштер

2015 ж.

2016 ж.

Айналма сумен жабдықтау
7 813,9
7 423
Қайта сумен жабдықтау
746,3
834
ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметтері бойынша

2017 ж.

2018 ж.

8 145,2
788,5

8753,0
787,0

Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау кезінде суға ұсыныс пен сұранысты
басқару мақсатында су пайдаланудың ұзақ мерзімді лимиттері белгіленген, олар республика
бойынша тұтастай алғанда жыл сайын 28,3 км3 құрайды. Су ресурстарын ықтимал пайдаланудың
осы көлемдері су жүйелерінің тозуына жол бермеуді ескере отырып айқындалған.
Су үнемдеу шаралары ретінде су пайдалануды нормалау жөніндегі ережелер енгізілді.
Экономиканың жекелеген салалары үшін су тұтынудың ірілендірілген нормалары әзірленді, олар
ел бөлінісінде су ресурстарын пайдалануды жоспарлау жөніндегі міндеттерді шешуге арналған.
Су тұтынудың ірілендірілген нормалары негізінде су пайдаланушылар су тұтынудың үлестік
нормаларын әзірлейді,олардың негізінде оларға су ресурстарын пайдалануға рұқсат беріледі.
2019 жылдың 1 қаңтарына су үнемдеу технологияларымен қамтылған алқап 215,6 мың га
құрады (оның ішінде тамшылатып суару – 93,64 мың га, жаңбырлатып суару – 121,95 мың га),
бұл пайдаланылатын суармалы жерлердің 14,5% құрайды. 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап
Субсидиялау қағидаларында тамшылатып және жаңбырлатып суару жүйелері мен
жабдықтарын сатып алуға жұмсалатын шығындардың 50% өтеу көзделген. Бұл 2021 жылға
қарай су үнемдеу технологияларын енгізу алаңын 260 мың гектарға дейін жеткізуге мүмкіндік
береді.
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Өнеркәсіп секторы орта есеппен 5,8 – 6,2 км3 су жинағыштан 5,1 – 5,5 км3 суды немесе
жалпы су жинағыштың шамамен 20 - 25% тұтынады. Қайтарымсыз тұтыну көлемі жылына 1,0 –
1,5 км3 немесе жалпы бас тоғанның үштен бір бөлігін құрайды. Бас тоғанда ең үлкен үлес
салмағын жылу энергетикасы, түсті металлургия, мұнай өнеркәсібі кәсіпорындары алып жатыр.
Сонымен қатар, көптеген салалар мен кәсіпорындар бойынша өнім бірлігіне таза су шығыны
жоғары болып қалуда. Сондай-ақ, айналма (0,7 км3) және қайта сумен жабдықтауды (7,3 км3)
пайдаланудың төмен деңгейі байқалады.
Шаруашылық – ауыз су қажеттілігіне жыл сайын 0,7 – 0,9 км3 су немесе жалпы су
жинағыштың 4 - 6% пайдаланылады. Осы көлемнен қалаларда тұтыну – 55%, ауылдық елді
мекендерде – 11%, ал тұтынушыларға суды тасымалдау және жеткізу кезіндегі шығындар барлық
су тартқыштың 17% - ға жуығын құрайды. Сумен жабдықтаудың коммуналдық жүйелеріндегі
судың үлкен шығыны су құбыры жабдықтарының қатты тозуына, ауыз суды өңдеудің ескірген
технологияларын қолдануға, үйлердегі санитарлық-техникалық құралдардың төмен деңгейіне, су
шаруашылығы желілерінің жеткіліксіз дамымауына байланысты. Бұл ретте бір тұрғынға судың
үлестік шығынының азаю үрдісі байқалады, бұл суды есепке алу бойынша пәтерлік
есептеуіштерді енгізуге байланысты.
Жалпы республика бойынша соңғы 5 жылда су жинау нүктесінен тұтынушыларға
берілгенге дейін тасымалдау кезінде су шығыны орташа 2,7 км3 құрайды. Бұл ретте су
шығынының 80% ауыл шаруашылығы тұтынушыларының, 5% жуығы - өнеркәсіп
тұтынушыларының және 5% - коммуналдық шаруашылықтардың суды тұтынуына тиесілі.
Қалған 10% - бұл басқа қажеттіліктер кезіндегі технологиялық шығындар.
Халық санының ұлғаюымен және біртіндеп экономикалық өсумен суға деген қажеттілік те
артады.
Перспективада экономика салаларын сумен қамтамасыз ету жер үсті өзен сулары есебінен
84% – ға, қалған көлемі -жер асты және шахта-кеніш, теңіз, көл және сарқынды сулар есебінен
жүзеге асырылатын болады.
Ішкі су ресурстарының қысқаруы климаттық өзгерістерге байланысты болады. Осылайша,
сараптамалық деректер бойынша Қазақстанның батыс, оңтүстік және оңтүстік-шығыс
облыстарының аумағында ауа температурасы 35оС–тан жоғары күндер саны әр 10 жыл сайын 48 күнге артып келеді (талдау 1976 - 2016 жылдар аралығы үшін жүргізілді). Сондайақ,Республиканың барлық аумағында дерлік жылу толқындарының ұзақтығы ұлғайғаны (10 - 15
жылда 1 - 3 күнге) және аязды күндердің қайталануының азаюы (оңтүстікте әр 10 жылда 5 - 6
күнге) байқалады.
Сондай-ақ мемлекет пен халыққа үлкен материалдық залал келтіретін күшті желдер,
көктайғақ құбылыстары, шаңды дауылдар мен дала өрттері санының өсуі байқалады. Болжам
бойынша, қыс жылы және ылғалды болады. Әсіресе бұл солтүстік, тау бөктеріндегі және таулы
өңірлерге тән. Жылдың жылы кезеңінің көптеген айларында да айтарлықтай жылы , бірақ құрғақ
болады. Бұл жағымсыз үрдіс Қазақстанның оңтүстік, оңтүстік-батыс және батыс өңірлерінде
неғұрлым айқын көрінеді. Мұндай трендте шөлді экожүйелердің республиканың солтүстігіне
қарай жылжуын, орташа қуаң және орманды-дала экожүйелері ауданының азаюын, сондай-ақ
дала және шөл аймақтарда су экожүйелерінің ауданының азаюын және жоғалуын күту керек.
Биоалуантүрлілік зардап шегеді.
Нәтижесінде жазық өзендерінің суының азаюы, таулы өзендерде ағынның жылдық
бөлінуінің өзгеруі – көктемде және жаздың басында көбеюі және қалған жаз айларында едәуір
азаюы байқалатын болады.
Ластаушы заттардың берілген лимиттерінің (нормативтік төгінділерінің) көлемі: 2018
жылдың қорытындысы бойынша, ЭГТРМ деректері бойынша шығарындылар көлемі бойынша
2,4 млн. тоннаны, жоспар 2,8 млн. тоннаны құрады (1.1.3-кесте).
ЭГТРМ деректері бойынша зиянды заттардың нақты төгінділері 2017 және 2018 жылдары
1,1 млн.тоннаны құрады (1.1.4-кесте). Ең көп төгінділер Қарағанды, Қостанай және Алматы
облыстарында жүргізілді.
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1.1.4-кесте. Зиянды заттардың лимиттері мен нақты төгінділері, мың тонна

Атауы
атауы
Ақмола
Ақтөбе
Атырау
Алматы
ШҚО
Жамбыл
БҚО
Қарағанды
Қызылорда
Қостанай
Маңғыстау
Павлодар
СҚО
ОҚО
Астана қаласы
Алматы қ.
Түркістан
Шымкент қаласы
Барлығы
Дереккөз: ЭГТРМ

2017

2018

лимит
66
91
68
360
54
23
88
1043
62
365
106
76
95
158
190
0

факт
38
19
16
155
28
17
37
458
8
122
11
27
30
32
107
0

лимит
79
48
73
340
46
24
146
429
87
545
109
75
36
158
204
1

факт
34
20
40
172
28
17
46
428
9
105
5
28
10
30
126
0

2845

1104

2396

1097

Қазақстанда суды пайдаланудың тиімділігі ЖІӨ бірлігіне тұщы суды пайдалану ретінде
айқындалады. Бұл көрсеткіш динамикасы өсуде: мәселен, егер 2000 жылы Қазақстанға
статистикалық деректер бойынша ЖІӨ 1000 долларына 91,1 м3 су талап етілсе, 2013 жылы - 50,3
м3, ал 2016 жылы – 46,3 м3, бұл су сыйымдылыңыныі төмендеуін және су ресурстарын пайдалану
тиімділігінің артуын куәландырады10.
Ауыл, орман шаруашылықтарында және балық аулауда су пайдаланудың тиімділігі 2010
жылы 11,9 м3/мың теңгеден 2017 жылы 5,7 м3/мың теңгеге дейін, өңдеу өнеркәсібінде - 2 м3/мың
теңгеден 0,3 м3/мың теңгеге дейін өсті, электр энергетикасында — 1,9 м3/мың теңгеден 2,6
м3/мың теңгеге дейін төмендеді.
Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді ынталандыру мақсатында су үнемдеу
технологияларын енгізу үшін инвестициялық субсидиялау бойынша мемлекеттік қолдау
көзделген. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2017 жылғы 1 ақпандағы
№48 бұйрығымен Инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркәсіптік кешен субъектісі шеккен
шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша субсидиялау қағидалары бекітілді (қазіргі уақытта –
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің м.а. 2018 жылғы 23 шілдедегі №317
бұйрығы).
Қалалық сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінде сараланған тарифтерді енгізу
көптеген сарапшылардың пікірінше, бюджет және коммерциялық кәсіпорындардың суды
пайдалану тиімділігін арттыруда айтарлықтай рөл атқарды,оларға арналған тариф халық үшін
қолданылатын тарифтен бірнеше есе артық.
Қабылданған шаралар нәтижесінде, статистикалық мәліметтер бойынша, ауыл, орман
және балық шаруашылықтарындағы су ресурстарының өнімділігі 2010 жылы 63,9 теңге/м3 ден 2017 жылы 150,9 теңге/м 3-ге дейін, өнеркәсіпте 1056,7-ден 1447,7-ге дейін өсті.
2050 Стратегиясы негізінде «Жасыл экономикаға» көшу жөніндегі тұжырымдамамен
халықты (2020 жылға қарай) және ауыл шаруашылығын (2040 жылға қарай) тұрақты сумен
жабдықтауды қамтамасыз ету жөніндегі мақсаттар белгіленген, ал 2050 жылға қарай су
ресурстарымен байланысты барлық проблемаларды шешу қажет.
10 Қазақстан Республикасының «жасыл экономикаға» көшуі жөніндегі тұжырымдаманы іске асыру жөніндегі
ұлттық есеп http://energo.gov.kz/index.php?id=11860
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Бассейндер деңгейінде су ресурстары тапшылығы проблемасы тұтастай алғанда 2025
жылға қарай, ал әрбір бассейн бойынша жеке-жеке 2030 жылға қарай шешілуге тиіс. Бұл ретте
су ресурстарының экологиялық құрамдас бөлігі - экожүйелердің тұрақтылығы, балық
шаруашылығын дамыту, экотуризм және бірегей табиғи байлықтарды сақтау - индустриялық
дамудың пайдасына қысым жасамауға тиіс.
Осы мақсаттарға қол жеткізу 1.1.5-кестеде көрсетілген.
1.1.5-кесте. Сумен қамтамасыз ету және су бұру бойынша нысаналы көрсеткіштерге қол
жеткізу.

Нысаналы көрсеткіштер

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2020
(мақсат)

Орталық ауыз сумен жабдықтау
жүйесіне тұрақты рұқсаты бар су
пайдаланушылардың
үлесі
%:
қалаларда

55

86

87

88

93,8

94,5

100

ауылдық елді мекендерде

11

50,3

51,5

52,3

57,4

84,4

80

81

82,0

84,0

88,0

68,7

100

-

-

20-дан
астам

-

8,6

20

Су бұру жүйелеріне рұқсаты бар су 50-ден
пайдаланушылардың
үлесі
%:
кем
қалаларда
ауылдық елді мекендерде
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Дереккөз: ҚР ИИДМ

Халықты сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету, бірінші кезекте, орталықтандырылған
сумен жабдықтауға қол жеткізу арқылы жүзеге асырылады.
2011 - 2018 жылдары Өңірлерді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде сумен
жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға республикалық бюджеттен 589 млрд. теңге, оның
ішінде қалалар бойынша - 323,7 млрд. теңге және ауылдар бойынша - 265,3 млрд. теңге бөлінді.
2015 жоба іске асырылды.
2018 жылдың қорытындысы бойынша қалалық жерлерде орталықтандырылған сумен 10,0
млн.адам (10,6 млн. адамнан) немесе қала халқының 94,5% қамтамасыз етілді.
Ауылдық сумен жабдықтау бойынша 6499 ауылдың 3892-і немесе барлық ауылдардың
59,9% қамтамасыз етілді. Бұл ретте, көрсетілген ауылдарда 6,5 млн. адам немесе халықтың 84,4%
қамтамасыз етілген.
Осылайша, ел бойынша барлық халықтың 90,2% немесе 16,5 млн. адам
орталықтандырылған сумен жабдықтауға қол жеткізе алады.
Қалаларда орталық сумен жабдықтаумен қамтамасыз етудің жоғары деңгейі Ақтөбе
(100%), Атырау (100%) және Солтүстік Қазақстан (100%) облыстарында, сондай-ақ Астана (95%)
және Алматы (95%) қалаларында байқалады, ал сумен қамтамасыз етудің төмен деңгейі Жамбыл
(85%) және Ақмола (86%) облыстарында байқалады.
Ауылдық елді мекендерге (АЕМ) келетін болсақ, орталықтандырылған сумен жабдықтауға
тұрақты рұқсаты бар су пайдаланушылардың неғұрлым жоғары үлесі Алматы (87%), Атырау
(78%) және Қызылорда (75%) облыстарында байқалады, төмен деңгей Павлодар (29,7%),
Қостанай (30%) және Батыс Қазақстан (40%) облыстарында байқалады.
2607 АЕМ тұрғындарында орталықтандырылмаған сумен жабдықтау орындары
(ұңғымалар, құдықтар) бар. Тұратындар саны - 1,2 млн. адам.
Сонымен қатар, республикада орталықтандырылмаған сумен жабдықталған 1333 АЕМ
(114978 адам) бар, ондаңы халықтың тығыздығы 1-ден 200 адамға дейін, орташа алғада, 1 АЕМге 86 адамды құрайды.
126 АЕМ тұрғындары тасымалданатын суды пайдаланады (30700 адам), оның ішінде 36
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АЕМ-де (15924 адам) халық саны 200 адамнан асады.
Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде (бұрын «Ақ бұлақ»
бағдарл
амасы) 2017 жылы республикалық бюджеттен 164 жобаны іске асыруға 55,8 млрд. теңге бөлінді
(оның ішінде қалаларда 30 жобаны іске асыруға 20,7 млрд. теңге, ауылдарда 134 жобаны іске
асыруға 35,1 млрд. теңге). 2686 км сумен жабдықтау желілері салынды және қайта жаңартылды.
Орталықтандырылған сумен жабдықтауға қол жеткізу қалаларда – 93,8% (жоспар 90%),
ауылдарда – 57,4% (жоспар 55%) құрады.
2018 жылы Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы
шеңберінде республикалық бюджеттен 331 сумен жабдықтау және су бұру жобасын іске
асыруға 95,1 млрд. теңге, оның ішінде қалалар бойынша – 49 жобаға 25,5 млрд. теңге, ауылдар
бойынша – 282 жобаға 69,6 млрд. теңге бөлінді. «Нұрлы жол» мемлекеттік бағдарламасы
бойынша бюджеттік кредиттеу тетігі бойынша 28 жобаны іске асыруға 10,6 млрд. теңге бөлінді.
Сумен жабдықтаудың баламасыз жүйелерінен ауыз судың құнын субсидиялауға барлығы
7,7 млрд. теңге бөлінді, оның ішінде «2017 - 2019 жылдарға арналған жалпы сипаттағы
трансферттер көлемі туралы» ҚР Заңы шеңберінде - 6,2 млрд. теңге, республикалық бюджеттен
нысаналы трансферттер - 1,5 млрд. теңге.
2018 жылы сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға республикалық
бюджеттен барлығы 113,4 млрд. теңге бөлінді.
87 қаланың 58-де кәріздік тазарту құрылыстары бар (Байқоңыр қаласын есепке алғанда).
Көптеген тазарту құрылыстарының жағдайы қанағаттанарлықсыз, тек механикалық жолмен
тазартылады.
2018 жылы республика аумағында 573 кәріз құрылыстары мен 301 жеке кәріз желілері
жұмыс істеп тұрды.
Бас коллекторлардың ұзындығы 4,6 мың км. құрады. Көше канализациялық желісі 6,3 мың
км қашықтыққа созылды.
1,2 млн. адам халқы бар 29 қалада кәріздік тазарту құрылыстары жоқ немесе олар қатты
тозуына байланысты жұмыс істемейді, ағынды сулар жинағыш тоғандарға ағызылады, бұл
қоршаған ортаға теріс әсер етеді. 58 ауылда кәріздік тазарту құрылғылары бар, оның ішінде 22
АЕМ-де биологиялық тазалау жүргізіледі. Тазарту құрылыстарының жағдайы қанағаттанарлық.
Тазарту құрылыстарының белгіленген өткізу қабілеті 2018 жылы тәулігіне 3828,4 мың
текше метрді құрады. Тазарту құрылыстары арқылы 580,7 млн. текше метр сарқынды су өткізілді,
осылайша жалпы өткізілген сарқынды су көлеміндегі тазартылған сарқынды судың үлесі 86,8%
құрады. Оның ішінде толық биологиялық тазарту жолымен 532,9 млн. текше метр тазартылды,
оның ішінде қосымша тазартумен 5,7 млн. текше метр, нормативтік тазартылған – 472,6 млн.
текше метр, жеткілікті тазартылмаған – 43,5 млн. текше метр.
2018 жылдың қорытындысы бойынша кәрізге қол жеткізу көрсеткіші қалаларда –
68,7%, ауылдарда – 8,6% құрады. Жалпы көрсеткіш 43,4% құрайды. 2019 жылдың қорытындысы
бойынша ағынды суларды тазартумен қалаларда – 70,5%, ауылдарда – 8,8% халықты қамтуға қол
жеткізу жоспарлануда.
Қазақстанда сумен жабдықтау проблемаларын шешу 2002 жылдан бастап «Ауыз су»,
«Ақ бұлақ» бағдарламаларын және Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасын
іске асырумен дәйекті түрде шешілді.
2017 жылы парламенттік тыңдау үшін дайындалған осы бағдарламаларды әзірлеудің және
іске асырудың институционалдық ерекшеліктері бойынша талдаудың қорытындысы бойынша
мыналар анықталды:11
1. «Ауыз су» бағдарламасы мемлекет тарапынан қаржылық қолдау болмаған кезеңде
(тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуы кезеңінде) қолданыстағы сумен жабдықтау жүйелерін
қалпына келтіруге көбірек бағытталды. Бұл ретте даму бағыттарының көп саны «Ақ бұлақ»
бағдарламасын әзірлеу кезінде ескерілді.
11 «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЕЛДІ МЕКЕНДЕРІН САПАЛЫ АУЫЗ СУМЕН ҚАМТАМАСЫЗ
ЕТУДІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ» ТАЛДАМАЛЫ АНЫҚТАМАСЫ. 2017 жылғы 24 қараша.
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2. «Ақ бұлақ» бағдарламасы ауыз сумен жабдықтау секторының барлық проблемалық
мәселелерін кешенді қамтиды. Заңнаманы жетілдіру, сектордың инвестициялық
тартымдылығын арттыру, жобалау, жүйелі тәсілді енгізу бойынша жағдайлар жасау жөніндегі
іс-шаралар бүгінгі күні орындалды. Осы іс-шараларды іске асырудан болатын нәтижені
бағдарламаның екінші кезеңін іске асыру кезінде алу көзделіп отыр.
3. Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы экономиканың барлық
салалары бойынша өңірлерді дамытуды көздейді. Сумен жабдықтау саласында осы секторды
дамытудың кешенді саясаты ұмыт қалған.
Қазіргі уақытта сумен жабдықтау проблемасы Мемлекет басшысының 2014 жылғы 6
сәуірдегі №1030 Жарлығымен бекітілген «Нұрлы жол» инфрақұрылымды дамытудың
мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жолымен шешілуде. Бұл мемлекеттік бағдарлама
бюджеттік кредиттеу және субсидиялау тетіктерін қолдана отырып, тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық инфрақұрылымын жедел жаңғыртуды көздейді. 2020 жылға дейінгі мемлекеттік
бағдарлама бойынша инвестициялық жобаларды іске асыру қорытындысы бойынша келесі
көрсеткіштерге қол жеткізу жоспарлануда:
- жылу, сумен жабдықтау, су бұру желілерінің тозуын 67% - дан 53% - ға дейін төмендету
және тұтынушыларға ұсынылатын қызметтердің сапасын жақсарту;
- шекті тарифтер қағидаттарын қолдану және нысаналы инвестициялық трансферттерді
бюджеттік кредиттермен және жеке капиталмен алмастыру есебінен саланы
коммерцияландыру процесін іске қосу;
- саланың бірыңғай техникалық стандарттарға көшуі.
Мемлекеттік бағдарламаны іске асыру шеңберінде, сондай-ақ бюджетке түсетін
жүктемені төмендету мақсатында бюджеттік кредиттеу және субсидиялау тетігі көзделген.
Бюджеттік кредиттер жергілікті атқарушы органдарға (ЖАО) кейіннен табиғи монополиялар
субъектілеріне (ТМС) кредит бере отырып, республикалық бюджеттен бөлінеді. Осы тетіктің
негізгі міндеті бөлінетін трансферттерді қайтару болып табылады. Бюджеттік кредиттеу
шарттары:
- ЖАО үшін сыйақы мөлшерлемесі - жылдық 0,01% ;
- ТМС үшін сыйақы мөлшерлемесі - жылдық 0,02% ;
- несиелеу мерзімі 20 жылға дейін;
- қаржыландыру валютасы - теңге;
- жеңілдікті кезең – несие беру мерзімінің 1/3.
Инвестициялық жобаларды іске асыру нәтижесінде 2009 жылдан бастап су құбыры
желілерінің тозуы 64%-дан 38,3%-ға дейін, кәріз желілерінің тозуы 72%-дан 53,1%-ға дейін
төмендеді; сумен жабдықтау желілеріндегі нақты шығындар 33,9%-дан 16,78%-ға дейін
төмендеді.
Республикалық меншіктегі гидротехникалық құрылыстарды тұрақты пайдалануды
қамтамасыз ету үшін жыл сайын пайдалану іс-шаралары, ағымдағы жөндеу, су тасқынына қарсы
және су қорғау іс-шаралары жүргізіледі.
2019 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша республикада 1705 гидротехникалық
құрылыстар (ГТҚ) бар, оның ішінде республикалық меншікте - 516 ГТҚ, коммуналдық меншікте
- 962 ГТҚ, жеке меншікте - 201 ГТҚ, иесіз - 26 ГТҚ. Барлық иесіз ғимараттар бойынша жергілікті
атқарушы органдар оларды мемлекеттік меншікке ауыстыру бойынша жұмыстар жүргізуде.
Республикалық су шаруашылығы құрылыстарының баланс ұстаушысы «Қазсушар» РМК
болып табылады. «Қазсушар» РМК балансында 87 су қоймасы, 88 су торабы, 36 бөгет, 93 сорғы
станциясы, 24 бас құрылыс, 33 топтық су таратқыш, 4348 арна және басқа да су шаруашылығы
объектілері бар.
Сонымен қатар, су шаруашылығы құрылыстарының басым көпшілігі кеңес замамнында
құрылды және қазіргі уақытта олар физикалық және моральдық тұрғыдан да тозған. Бөгеттердің
тозуы орта есеппен 40% құрайды. Арналардың физикалық тозуы 60%- 80% құрайды, соның
нәтижесінде олардың пайдалы әсер коэффициенті 0,45 – 0,62 дейін төмендеді. Коммуналдық
меншіктен
республикалық
меншікке
қабылданатын
шаруашылықаралық
және
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шаруашылықішілік арналардың жай-күйі да ұзақ уақыт тиісті деңгейде пайдаланылмауына
байланысты қанағаттанарлық емес. Тік дренаж ұңғымалары 75%-ға дейін тозған.
ҚР ІІМ мәліметі бойынша, 1705 гидротехникалық ғимараттың 436-ы қауіпсіз жұмыс
режиміне жөндеуді талап етеді.
Осының нәтижесінде суды арналар арқылы жеткізу кезінде өнімсіз шығындар бар,
суармалы жерлерде агромелиоративтік іс-шаралардың тиімділігі төмендейді, сондай-ақ
бөгеттердің жарылу қаупі артады.
Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың 2017 - 2021 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарында 41 авариялық
су қоймасын қайта жаңарту көзделген, оның негізгі мақсаты су шаруашылығы құрылыстарын
қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету болып табылады.
Бірінші кезеңде жалпы сомасы 15 млрд. теңгеге жуық 15 апатты су қоймасын қалпына
келтіру көзделген, оның ішінде:
- 2016 жылы 710 млн. теңге игерілді;
- 2017 жылы 767,5 млн. теңге игерілді;
2017 жылы 7 апатты су қоймасын қайта жаңарту аяқталды:
1. Алматы облысы Панфилов ауданындағы магистралды арнасы бар Тышқан өзеніндегі су
торабын қайта жаңарту – 147 млн. теңге.
2. Ақтөбе облысындағы Сазды өзеніндегі Сазды су қоймасын қайта жаңарту - 88 млн. теңге.
3. Жамбыл облысы Қордай ауданы Қақпатас магистральды арнасын салумен бас су тарту
торабын қайта жаңарту – 399 млн. теңге.
4. Қарағанды облысының Самарқанд су қоймасының ескі су торабын күрделі жөндеумен
жағалық сорғы станцияларында автоматтандырылған су есептегішін жаңғырту және орнату - 78
млн теңге.
5. Қызылорда облысы Жаңақорған ауданында автоматтандырылған су беру жүйесін
енгізумен Бесарық су қоймасын қайта жаңарту және жаңғырту 341 млн. теңге.
6. ОҚО Тоғыс су қоймасын қайта жаңарту - 276 млн. теңге.
7. ОҚО-ның Түркістан ауданындағы Жаңақорған өзеніндегі бөгеті бар Сасықбұлақ су
қоймасының бас су тоғанын қайта жаңарту - 54 млн. теңге.
2018 жылы ШҚО екі су торабын қайта жаңарту жұмыстары жүргізілді.
Жоспардың екінші кезеңінде 2019 - 2021 жылдар аралығында 26 апатты су қоймасын қайта
жаңарту көзделуде.
Төтенше жағдайлардың туындауының алдын алу және су қоймаларының қауіпсіз жұмыс
режиміне қол жеткізу мақсатында 2018 жылы Шығыс Қазақстан облысында 2 объект қалпына
келтірілді. 6 апатты су қоймасын қайта жаңарту 2019 жылы аяқталады, 5 апатты су қоймасы
бойынша құрылыс жұмыстары басталды, қалған 21 объект бойынша ЖСҚ әзірленуде. 3
Гидротехникалық құрылыстарды қайта жаңарту және 1 аса авариялық объектіні күрделі жөндеу
аяқталды, бұл Батыс Қазақстан облысында халқының саны 61 мың адам болатын 16 ауылдық елді
мекенді шаруашылық-тұрмыстық мұқтаждар үшін сумен кепілді қамтамасыз етуге, 180,0 мың га
жайылымдарды суландыруға су беру үшін қосымша су шаруашылығы инфрақұрылымын құруға
мүмкіндік берді. Сонымен қатар, бұл Қызылорда облысында 48,5 мың га, Түркістан облысында
5,0 мың га, Жамбыл облысында 6,8 мың га суармалы жерлерді сумен қамтамасыз етуге кепілдік
берді.
Республиканың 7 облысында (Алматы, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Батыс Қазақстан,
Қызылорда, Ақтөбе және Түркістан облыстарында) орналасқан 22 жаңа су қоймасының
құрылысы бойынша ТЭН әзірлеу жалғасуда.
Сонымен қатар, 2017 жылдан бастап Елбасының тапсырмасына сәйкес 2017 - 2025
жылдарға арналған тасқын суды жинақтау жоспары іске асырылуда. Жалпы 296 жобаны іске
асыру жоспарланған, оның ішінде 30 жоба (10 млн. м3 астам) республикалық бюджет есебінен,
266 жоба (10 млн. м3 кем) жергілікті бюджет есебінен қаржыландырылады. Шоғырланатын
судың жалпы көлемі 1,3 км3 құрауға тиіс.
Көкарал бөгеті. «Сырдария өзенінің арнасын реттеу және Арал теңізінің солтүстік бөлігін
сақтау» (САРАТС-1) жобасын іске асыру 1994 жылғы 11 қаңтарда Нүкіс қаласында Орталық
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Азия мемлекеттерінің басшылары бекіткен Өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуын ескере
отырып, Арал теңізі мен Арал өңірінің бассейніндегі экологиялық жағдайды жақсарту жөніндегі
нақты іс-қимылдар бағдарламасы шеңберінде жүзеге асырылды.
САРАТС-1 жобасы аясында негізгі құрылыстардың бірі ретінде Солтүстік Арал теңізін
құру үшін Көкарал бөгеті салынды. Нәтижесінде Арал теңізінің солтүстік бөлігі географиялық
және климат түзуші объект ретінде сақталған, теңіздегі су көлемі 11,5 км3-ке (15,6-дан 27,1 км3ге дейін) ұлғайды. Өңір мен Арал өңірі халқының экологиялық және әлеуметтік-экономикалық
жағдайы жақсарды:
- жергілікті балық түрлерінің популяциясы артты және бекіре тұқымдас балықтарды өсіру
үшін қолайлы жағдайлар жасалды;
- балық аулау көлемі саланы 11,0 мың тоннаға дейін ұлғайту песпективасымен 0,4-тен 2,5
мың тоннаға дейін артты.
САРАТС-1 жобасының жалпы құны 85,79 млн. АҚШ долларын құрады. Оның 64,5 млн.
АҚШ доллары - ХҚДБ қарызы, 21,29 млн. АҚ доллары - республикалық бюджеттен қосымша
қаржыландыру.
САРАТС-1 жобасының жалғасы САРАТС-2 жобасы болуға тиіс.
Алайда, Өзбекстан жоба бойынша теріс қорытынды бергеніне байланысты ХҚДБ оны іске
асыруды тоқтатты.
Қазіргі уақытта Сырдария өзенінен су тартудың өсуіне әсер етпейтін жобалардың
басымдығын негізге ала отырып, ҚР Үкіметі САРАТС-2 жобасының ТЭН-ін декомпозициялау
және 2018 жылдан бастап тек РБ қаражаты есебінен 4 компонентті іске асыру бойынша шешім
қабылдады, оның ішінде:
- Қызылорда су торабын қайта жаңарту;
- Сырдария өзенінің арнасын түзету;
- Су тасқынына қарсы қорғаныс бөгеттерін салу;
- Қазалы ауданы Бірлік кент маңындағы көпір құрылысы
Сонымен қатар, Дүниежүзілік банк САРАТС-2 жобасы бойынша бұрын жүргізілген
консультациялар негізінде Арал теңізі бассейнін кешенді өңірлік және экономикалық дамытуға
бағытталған Сырдария өзені мен Солтүстік Арал теңізі бассейнінің қазақстандық бөлігін кешенді
дамыту бойынша «Арал теңізі бассейнін өңірлік дамыту және қалпына келтіру бағдарламасы»
қайта өңделген тәсілін ұсынды.
Қазіргі уақытта жоба бойынша ескертулер мен ұсыныстарды ескере отырып, Дүниежүзілік
банк сарапшыларымен консультациялар мен талқылаулар жүргізілуде.
Қазіргі уақытта ұзындығы 13 шақырым Көкарал бөгеті Арал теңізін Солтүстік және
Оңтүстік екі бөлікке бөледі. 2017 жылы СРК гидротехникалық құрылыстардың жай-күйін
зерттеу жөніндегі комиссиясы бөгеттің су ағызу құрылысының оң жағында жағажайлық еңіс
сумен шайылғанын анықтады. Зақымданудың ұзындығы 135 метрді құрайды. Көкарал бөгеті
бұзылған жағдайда, 27 млрд.м3 су көлемімен Солтүстік Арал теңізінің жоғалу қаупі бар. Одан
әрі бұзылуды болдырмау үшін және ҚР Тұңғыш Президентінің 2018 жылғы 11 желтоқсандағы
тапсырмасын орындау мақсатында Қызылорда облысының әкімдігі «Көкарал бөгетін сақтау
және Сырдария өзенінің сағасын қалпына келтіру» ТЭН әзірледі, оған мемлекеттік сараптаманың
оң қорытындысы алынды. Жобаның жалпы құны 4,6 млрд. теңгені құрайды. Қазіргі уақытта
АШМ жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуге 100,5 млн. теңге Ішкі қайта бөлу бойынша
бюджеттік өтінім дайындады.
Табиғи экожүйелерді сумен қамтамасыз ету. Су ресурстарының тапшылығына жол
бермеуге бағытталған іс-шаралардан басқа, Павлодар облысы Шідерті өзенінің төменгі
сағасындағы деградация және шөлейттену процестерін жою, Қызылорда облысының көл
жүйелерін толтыру және толықтыру, Ақмола облысы Қорғалжын мемлекеттік қорығы көлдерінің
Теңіз-Қорғалжын жүйесінің экологиялық жай-күйін жақсарту, Ақтөбе облысы Елек
трансшекаралық өзенінің тепе-теңдігін сақтау және экологиялық жай-күйін жақсарту, мал
жайылымын жақсарту, Жамбыл облысы Мойынқұм, Сарысу аудандарының аумағындағы Шу
өзені алқабының және Оңтүстік Қазақстан облысы Созақ ауданының флорасы мен фаунасын
сақтау үшін жыл сайын табиғатты қорғау мақсатында 1,431 км3 көлемінде су жіберіледі.
17

Сонымен қатар су қоймаларының су режимін реттеу табиғатты қорғау үшін қажетті су
жіберуді ескере отырып жүзеге асырылады. Атап айтқанда, 2018 жылғы 12 сәуір мен 11 мамыр
аралығында Ертіс өзені бойынша 6,0 км3 көлемінде жалпы жайылма су басу аумағы 297,4 мың
га болатын табиғатты қорғау мақсатында су жіберілді.
Қазақстан Республикасының Су ресурстарын басқару жөніндегі бірыңғай ақпараттықталдау жүйесі (СРББЖ, Портал) су ресурстарын басқару жүйесін жетілдіру және су
пайдаланудың тиімділігін арттыру мақсатында құрылды. Ол бірыңғай ақпараттық кеңістіктің
ұйымдастырушы буыны ретінде әзірленген, су шаруашылығы ақпаратымен алмасу және басқару
процестерін жақсартуға ықпал етуге бағытталған.
СРБББЖ қаражатымен бірыңғай ақпараттық кеңістікке бастапқы су пайдаланушыдан
бастап мемлекеттік басқару деңгейіне (ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің Су ресурстары
комитеті) дейін су ресурстарын пайдалану процесіне қатысушылардың көп саны біріктіріледі .
Жүйе ГИС-технологияларды қолдану арқылы жасалған.
СРББС су ресурстарының жай-күйін есепке алу, олардың пайдаланылуын бақылау, су
ресурстары мен гидротехникалық құрылыстардың мониторингі, су шаруашылығы баланстарын
есептеу сияқты басқару міндеттерін шешу кезінде пайдаланылатын әртүрлі деңгейдегі
ақпаратпен жүйелі түрде қамтамасыз ету мақсатында деректерді жинау, өңдеу, талдау, сақтау,
беру және ұсынуға арналған.
Жүйе бірыңғай WEB-қосымша ретінде орындалған, бірақ жүйенің ресурстарына әр түрлі
кіруді ұйымдастыру арқылы үш блокқа бөлінген. Әрбір блок пайдаланушылардың белгілі бір
тобын арналған:
- Су ресурстары комитетінің (СРК) пайдаланушылар блогы ;
- бассейндік инспекциялардың (БИ) пайдаланушылар блогы ;
- сыртқы пайдаланушылар блогы.
Сондай-ақ су қатынастары саласындағы халықаралық ынтымақтастық жалғасуда.
Айталық, 2017 жылғы қыркүйекте Ташкент қаласында (Өзбекстан) Тараптар Қазақстан
Республикасы мен Өзбекстан Республикасы арасындағы су қатынастары саласындағы
ынтымақтастық мәселелері бойынша Жол картасына қол қойды.
ҚР СІМ ақпараты бойынша 2017 жылы трансшекаралық өзендер бойынша келесі
отырыстар өтті:
- ҚР-ҚХР қоршаған ортаны қорғау саласындағы ынтымақтастық жөніндегі комиссиясының
6-отырысы және ҚР-ҚХР трансшекаралық өзендерін пайдалану және қорғау жөніндегі бірлескен
комиссияның 15-отырысы;
- 2017 жылдың қазан айында Алматы қаласында трансшекаралық су объектілерін бірлесіп
пайдалану және қорғау жөніндегі бірлескен Қазақстан-Ресей комиссиясының 7-отырысы өтті;
- 2017 жылғы 21 сәуірде Тараз қаласында Қырғыз Республикасы мен Қазақстан
Республикасы Шу және Талас өзендерінде мемлекетаралық пайдаланудағы су шаруашылығы
құрылыстарын пайдалану жөніндегі комиссиясының 23-отырысы өтті;
- су қатынастарының барлық бағыттары бойынша ынтымақтастықты тереңдету бойынша
ұсыныстарды әзірлеу бойынша ҚР-РУ бірлескен жұмыс тобының 2, 3 және 4- отырысы
өткізілді.
2001 ж. бастап Қазақстан трансшекаралық су ағындары мен халықаралық көлдерді қорғау
және пайдалану жөніндегі ЕЭК Конвенциясының (Трансшекаралық су бойынша конвенция)
қатысушысы болып табылады. 2018 жылы Қазақстанда Конвенция Тараптарының сегізінші
кеңесі өтті. 2017 жылдан бастап Қазақстанда Трансшекаралық сулар жөніндегі конвенцияның
аясында Халықаралық суды бағалау орталығы (ҚСБО) жұмыс істейді. ҚСБО мақсаты
Трансшекаралық сулар жөніндегі конвенцияны, осы Конвенцияға су мен денсаулық
проблемалары жөніндегі хаттаманы және Орталық Азия елдерінде және одан тыс жерлерде тиісті
жұмыс бағдарламаларын жүзеге асыруға және қолдануға жәрдемдесуден тұрады.
2013 жылдан бастап Қазақстанда ЕО Су бастамасы шеңберінде су ресурстарын
интеграцияланған басқару саласында ұлттық диалог іске асырылуда. Осы жұмыстың
нәтижелеріне Су және денсаулық мәселелері жөніндегі хаттамаға елдің қосылуына дайындық,
оның ішінде су және денсаулық бойынша мақсатты көрсеткіштерді әзірлеу жолымен, сондай-ақ
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Жайық және Қиғаш өзендері (Волга өзенінің ағысы) бойынша бірлескен Қазақстан-Ресей
бағалауын жасау жатады.
Қазақстанда 2017 жылдан бастап Германия халықаралық ынтымақтастық жөніндегі қоғамы
(GIZ) ҚР-дағы ХАҚҚ Атқарушы Дирекциясының көмегімен Арал-Сырдария су шаруашылығы
ауданының бассейндік кеңесінің отырыстарын ұйымдастыруға жәрдемдеседі, Арал өңірінің
шалғай ауылдық елді мекендерінің таза ауыз суға қолжетімділігін арттырады, халықтың осал
топтарына мақсатты әлеуметтік-экономикалық көмек кзрсетеді. Бүгінгі таңда Арал-Сырдария су
шаруашылығы аймағының бассейндік кеңесінің отырыстары Қазақстанның басқа бассейндік
кеңестері үшін үлгі болды, сонымен қатар, Өзбекстанның су шаруашылығы өкілдері де осы
тәжірибені қабылдауда.
2019 жылы GIZ «Орталық Азиядағы су ресурстарын трансшекаралық басқару» жобасы
аясында ҚР-дағы МФСА Атқарушы дирекциясымен, Балық шаруашылығы ҚазҒЗИ,
«Қазгипроводхоз» ӨК және «Қазсушар» РМК Қызылорда филиалымен бірлесіп, Солтүстік Арал
теңізінің Көкарал бөгетінде балық қорғау құрылғысын жобалау бойынша ірі инвестициялық
жоба жүзеге асырылуда.
Трансшекаралық сулар бойынша ынтымақтастықтың маңызды элементі трансшекаралық
су ресурстарының саны мен сапасына бірлескен мониторинг жүргізу болып табылады.
Қазгидромет трансшекаралық өзендерде гидрологиялық мониторинг жүргізеді: гидрологиялық
бақылау Ресей Федерациясымен шекарадағы 21 бекетте, Қытай Халық Республикасымен
шекарадағы 6 бекетте, Өзбекстанмен шекарадағы бір бекетте және Қырғызстанмен шекарадағы
тоғыз бекетте жүргізіледі. Елдер арасында гидрологиялық деректермен алмасу
ұйымдастырылған.
Дегенмен, Қазақстанның су ресурстары саласындағы екіжақты ынтымақтастығы
трансшекаралық жерасты суларын қамтымайтынын атап өту қажет. Тағы бір ерекше мәселе Ертіс өзенінің тұтас бассейні бойынша үшжақты ынтымақтастықтың болмауы.
2018 жылғы 15 - 16 қарашада Мәскеу қаласында (РФ) трансшекаралық Жайық өзені
бассейнінің экожүйесін сақтау жөніндегі Қазақстан-Ресей комиссиясының бірінші отырысы өтті.
Бұл отырыс 2016 жылғы 5 қазанда Астанада өңіраралық және шекара маңы ынтымақтастығы
форумы барысында қабылданған «РФ мен ҚР арасындағы Орал өзені бассейнінің экожүйесін
сақтау туралы келісімді» жүзеге асыру аясында өткізілді.
2018 жылғы 3 - 7 желтоқсан аралығында Пекинде қоршаған ортаны қорғау саласындағы
ынтымақтастық жөніндегі Қазақстан-Қытай комиссиясының 2018 жылға арналған жұмыс
жоспары шеңберінде төтенше жағдайларға жедел ден қою және трансшекаралық өзендердің
ластануының алдын алу жөніндегі жұмыс тобының 7-отырысы өткізілді.
Каспий теңізінің теңіз ортасын қорғау жөніндегі Негіздемелік конвенцияға (Тегеран
конвенциясына) төрт халықаралық Хаттамаға қол қою барлық Каспий маңы мемлекеттерінің,
оның ішінде Қазақстанның да елеулі ұлттық үлесі болып табылады.
- Мұнаймен ластануға әкелетін оқыс оқиғалар жағдайына аймақтық дайындық, ден қою
және ынтымақтастық туралы хаттама (Ақтау хаттамасы);
- Каспий теңізін жер үсті көздерінен ластанудан қорғау туралы хаттама (Мәскеу
хаттамасы);
- Каспий теңізінің биологиялық әртүрлілігін сақтау туралы хаттама (Ашхабад хаттамасы);
- Қоршаған ортаға әсерді бағалау бойынша хаттама (Мәскеу хаттамасы).
Ақтау хаттамасын Каспий маңы мемлекеттері ратификациялады және 2017 жылы күшіне
енді.
Халықаралық тәжірибе.
2019 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымының су ресурстарының жай-күйі туралы
«Ешкімді шетте қалдырмай» дүниежүзілік баяндамасы жарыққа шықты12. Онда тағы бір рет
1980 жылдан бастап су ресурстарын жалпы әлемдік пайдалану демографиялық өсу, әлеуметтік12 Біріккен Ұлттар Ұйымының су ресурстарының жай-күйі туралы дүниежүзілік баяндамасы, 2019 ж. «Ешкімді
шетте қалдырмай».
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экономикалық даму және тұтынудың өзгермелі үлгілері сияқты факторлардың жиынтық
әсерінің нәтижесінде жылына шамамен 1%-ға өсетіні көрсетіледі. Су ресурстарына деген
жаһандық қажеттілік бұдан әрі де 2050 жылға дейін шамамен осындай қарқынмен ұлғаяды деп
күтілуде, бұл су тұтыну деңгейінің бүгінгі жылмен салыстырғанда, негізінен өнеркәсіптік және
тұрмыстық қажеттіліктердің өсуіне байланысты 20 - 30%-ға артуына алып келеді. Су
ресурстары жоғары жүктемеге ұшыраған елдерде екі миллиардтан астам адам тұрып жатыр
және жылына кем дегенде бір ай су тапшылығына төрт миллиардтан астамы тап болады.
БҰҰ ЕЭК аймағында Шығыс Еуропадағы, Кавказдағы және Орталық Азиядағы халықтың
едәуір бөлігі аса ауыр жағдайда тұр.
Сумен жабдықтау және санитария проблемаларын шешу бойынша баяндамада тұрғындар
көп қоныстанған қалалық аудандарда пайдаланушылардың контингенттеріне қызмет көрсету
үшін ресурстарды бірлесіп пайдалану және жаппай үнемдеу есебінен үнемдеуге қол жеткізу
үшін ірі ауқымды инфрақұрылым мен қызметтерді тарту орынды деп айтылған, бірақ екінші
жағынан, шағын қалалық елді мекендер мен ауылдық аудандарда сумен жабдықтау және
санитарияның орталықсыздандырылған жүйелерінің шығыны азырақ болып табылады.
Халықтың тығыздығы аз ауылдық аудандарда басты міндеттердің бірі тиісті құрылымдарды
тікелей адам тұратын жерге жақындату болып табылады. Осылайша, қызмет көрсетудің
технологиялық тәсілін таңдаудың негізі озық тәжірибе принципі емес, тұрған міндеттерге
барынша сәйкес келетін, яғни халықты сумен жабдықтау, санитария және гигиена
қызметтерімен қамтамасыз ету болып табылады.
2019 жылы ДДҰ санитарияны және денсаулықты қорғауды қамтамасыз ету бойынша
өзінің алғашқы кешенді нұсқаулығын шығарды. Бұл Нұсқаулықта практикалық шараларды
қабылдау қажеттілігі айқын көрсетілген және ол үшін қажетті әдістемелік құралдар мен
ақпараттық ресурстар ұсынылады, сондай-ақ онда санитарияның басты қолдаушысы ретіндегі
Денсаулық сақтау органдарының рөлі жаңа басымдықпен атап өтіледі13. Нұсқаулықта
санитарияның қауіпсіз жүйелері оның миссиясын орындауда ДДҰ үшін тірек болып табылады,
оның стратегиялық басымдықтары мен бүкіл әлемдегі денсаулық сақтау министрліктерінің
жарғылық міндеттерінің негізінде жатыр деп танылады. Бұл Нұсқаулық министрліктер,
денсаулық сақтау органдары мен практикалық қызметкерлер үшін үлкен практикалық
құндылыққа ие болады. Нұсқаулықта жалпыланған түрде санитария мен денсаулық арасындағы
байланысты растайтын қазіргі нақты деректер баяндалады, дәлелді негізде ұсынымдар беріледі
және санитария саласында халықаралық, ұлттық және жергілікті стратегияларды қабылдауға
және қоғамдық денсаулықты сақтауға бағытталған шараларды жүзеге асыруға қатысты жалпы
әдістемелік нұсқаулар ұсынылады. Онда, сондай-ақ, денсаулық үшін санитариямен байланысты
қауіп-қатерлерді анықтау және табысты басқару жөніндегі санитария саласындағы саясат пен
бағдарламалардағы басқа да жұмыс істейтін субъектілермен қатар денсаулық сақтау секторының
рөлі негізделеді және тұжырымдалады.
2017 жылы су шаруашылығы инфрақұрылымын басқару бойынша ЭЫДҰ шолуы
шықты.14 Гидротехникалық және гидроэнергетикалық объектілерді салу мен басқарудың
күрделілігіне байланысты осы шолуда мемлекеттік-жекешелік меншік әріптестік және осындай
ынтымақтастықтың басқа да құралдары арқылы мемлекет пен инвесторлар арасындағы
тәуекелдерді табысты бөлу мысалдары келтіріледі, бұл Орталық Азия елдерінде қолдануға
ұсынылады.
Бұл Шолуда көпмақсатты су шаруашылығы инфрақұрылымын (КМСШИ) басқару
жобаларына арналған «ең жақсы» бизнес-модельдер жоқ екендігі атап көрсетіледі. КМСШИ
бизнес-моделін таңдау оңай емес, өйткені оны таңдауға көптеген факторлар әсер етеді.
Ықтимал бизнес-модельдің қандай нұсқасы нақты КМСШИ жобасында оңтайлы болып
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы. Халықтың санитариясын және денсаулығын қорғауды қамтамасыз ету
жөніндегі нұсқаулық [Guidelines on sanitation and health]. 2018.
14 КӨП МАҚСАТТЫ СУ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫН БАСҚАРУ: ХАЛЫҚАРАЛЫҚ
ТӘЖІРИБЕГЕ ШОЛУ - № 115 ЭКОЛОГИЯ МӘСЕЛЕЛЕРІ БОЙЫНША ЖҰМЫС ҚҰЖАТЫ. Мелиса Нотон
(1), Николь ДеСантис (1) және Александр Мартусевич (2)
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табылатыны туралы шешім қабылдауда шешім қабылдаудың ағаш тәріздес схемасы сияқты
құрал көмектесе алады, бұл ретте үш негізгі нұсқа болуы мүмкін: 1) жеке жоба, 2) мемлекеттікжекешелік әріптестік (МЖӘ) жобасы және 3) мемлекеттік сектор жобасы. Бір мақсатты су
шаруашылығы инфрақұрылымы, мысалы, гидроэнергетикада, тәуекелдердің неғұрлым төмен
болуына және өндірілетін электр энергиясынан қаржылық пайда алудың неғұрлым жоғары
кепілдігіне байланысты жеке инвесторлар үшін неғұрлым тартымды болуы мүмкін.
Мысалы, Филиппиндегі Сан Рок көп мақсатты жобасы бастапқыда жеткілікті
қаржыландыруды тартумен қиындықтарға тап болды. Жоба айтарлықтай экономикалық құнды
жасайды деп күтілгенімен, пакет оның ирригациялық функциясының төмен табысына
байланысты қаржылық тұрғыдан әлсіз болды. КМСШИ жобасына қатысу мемлекеттік және
жеке бөліктерге бөлінді, оның энергетикалық кешені коммерциялық тұрғыдан жеке құрылыс,
иелену, пайдалану, беру жобасы ретінде жұмыс істеді. Энергетикалық кешен жеке серіктестер
жүзеге асыратын жоба ретінде коммерциялық несиелермен үйлескен экспорттық кредит
есебінен қаржыландырылды. Мұндай көптеген қатысу қаржылық өміршеңдікті арттырды және
жеке секторды тартудың мақсатты тетігіне айналды.
ТДМ-ға қол жеткізудің проблемалары.
Сумен байланысты проблемаларды шешу негізінен ТДМ 3.9 міндеті мен 2030 жылға
дейінгі кезеңге арналған орнықты даму саласындағы күн тәртібінің 6-мақсаты бойынша
жекелеген міндеттерге қатысты (1.1.6-кесте).
3.9-міндет бойынша статистикалық байқаулар су арқылы берілетін сырқаттанушылық
көрсеткіштері бойынша жүргізіледі (тырысқақ, іш сүзегі, жіті ішек инфекциялары). ЭҚНШ-3
талдауы бойынша су арқылы берілетін ішек инфекцияларының жиілігі Қазақстанда көп емес.
2010 ж., 2012 ж. және 2013 ж. су арқылы жұғатын жіті ішек жұқпасының бір таралуы тіркелді,
ал 2011 жылы А вирусты гепатит сырқатының бір жағдайы тіркелді. 2017 жылы жіті ішек
жұқпалары оқиғаларының 1,0%-да инфекция көзі ауыз су болды. Судың химиялық құрамы мен
несеп шығару жүйесі ауруларының таралуы арасындағы себеп-салдарлық байланыс Солтүстік
Қазақстан, Павлодар және Оңтүстік Қазақстан облыстарында расталды. Алматы қ.және Астана
қ. уролитиаздың едәуір өсуі басқа себептермен қатар ауыз судың жоғары минералдануымен
және қатқылдығымен байланысты болуы мүмкін. 15
Қазақстанның су және денсаулық проблемалары жөніндегі хаттамаға қосылуға
дайындығы шеңберінде елде 30 мақсатты көрсеткіштер, оның ішінде су арқылы берілетін
аурулар санының қысқаруына байланысты көрсеткіштер әзірленді. Ұсынылған көрсеткіштер
арасында 5 - 9 көрсеткіштер мыналармен сырқаттану деңгейінің төмендеуін өлшеуге арналған:
тырысқақ пен іш сүзек, жіті вирусты гепатит (6), дизентерия (7) және жіті ішек инфекциялары
(8), сондай-ақ тарау ауқымы мен сумен байланысты аурулар (9) жағдайларының қысқаруын
өлшеуге арналған.
2017 жылы Қазақстан Трансшекаралық сулар жөніндегі конвенция шеңберінде
баяндамалар ұсынудың бірінші раундына қатысып, Конвенцияны жүзеге асыру туралы Ұлттық
баяндаманы және ТДМ 6.5.2 көрсеткішін ұсынды. Қазақстан 2017 жылы берген ақпаратқа
сәйкес Трансшекаралық су ағындары мен халықаралық көлдерді қорғау және пайдалану
жөніндегі Конвенцияға сәйкес және 6.5.2 жаһандық көрсеткіш үшін есептілік шеңберінде (су
пайдалану саласындағы ынтымақтастық туралы қолданыстағы уағдаластықтармен қамтылған
трансшекаралық су бассейндерінің үлесі) Қазақстанда су ынтымақтастығы туралы
қолданыстағы уағдаластықтармен қамтылған трансшекаралық бассейндер алаңының үлесі 73%
құрайды. Қазақстанның басқа елдермен бөлетін барлық жер үсті сулары трансшекаралық сулар
туралы келісімдермен қамтылған, бірақ 15 трансшекаралық су тұтқыш қабаттардың ешқайсысы
қандай да бір келісіммен қамтылмаған.
ТДМ 6 бойынша қазіргі уақытта Қазақстанда 6.3.1, 6.4.2, 6.5.1, 6.6.1 және 6.b.1
көрсеткіштеріне ұқсас бірқатар көрсеткіштер бақыланбайды. Бұл осындай көрсеткіштер үшін
бекітілген әдіснаманың болмауына байланысты. Бұл көрсеткіштер Қазақстан үшін өте маңызды
15 Қазақстанның экологиялық қызметінің нәтижелілігіне үшінші Шолу. БҰҰ ЕЭК. 2018 ж.
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болып саналады.
6,1 (2030 жылға қарай барлығы үшін қауіпсіз және қымбат емес ауыз суға жалпыға бірдей
және тең құқықты қол жеткізуді қамтамасыз ету) және 6,2 (2030 жылға қарай тиісті санитарлықгигиеналық құралдарға жалпыға бірдей және тең құқықты қол жеткізуді қамтамасыз ету және
әйелдер мен қыздар мен жағдайы нашар тұлғалардың қажеттіліктеріне ерекше назар аудара
отырып, ашық дефекацияны жою) міндеттері бойынша Қазақстанда ақпарат жеткілікті көлемде
жиналады, бірақ ЭҚНШ - 3 Қазақстанға судың сапасы туралы мәліметтер жинауды кеңейту
және су мен санитарияға қол жетімділіктің гендерлік өлшемдері бойынша зерттеулер жүргізуді
ұсынады. Сонымен қатар, ЭҚНШ-3-те капитал салымдарының қазіргі деңгейінде 2025 жылға
дейінгі стратегиялық даму жоспарында қойылған нысаналы көрсеткіштердің орындалуы
мүмкін екендігіне күмән келтірілген (2025 жылға қарай қалаларда 100% деңгейінде және
ауылдық аудандарда 80% деңгейінде орталықт 16андырылған сумен қамтамасыз етуге қол
жеткізу).
30.01.2019 - 5.02.2019 жылдар аралығында Қазақстанда тұрақты даму мақсаттары бойынша,
оның ішінде су ресурстарына тікелей қатысты 6-мақсат бойынша жауапты орындаушылар мемлекеттік органдармен жұмыс кездесулері өткізілді. Аталған жұмыс кездесуіне мүдделі
мемлекеттік органдар мен ұйымдардың (ҰЭМ, АШМ, КС, ҚКХК, ТКШ ҚБК, СРК, БҰҰДБ,
Экономикалық зерттеу институты, Қазгидромет және т.б.) өкілдері қатысты.
Орындалмау қаупі бар индикаторлармен мыналар белгіленді:
- 6.1.1. Қазақстан Республикасында орталықтандырылған сумен жабдықтаумен
қамтамасыз етілу;
- 6.2.1. Қазақстан Республикасы бойынша сарқынды суларды тазартумен қамтылған
халықтың үлесі;
- 6.3.2. Су сапасы жақсы су объектілерінің үлесі;
Мониторинг үшін индикаторлар ретінде мыналар анықталды:
- 6.4.1. Экономикалық қызмет түрлері бойынша су пайдалану тиімділігінің өзгеру
динамикасы;
- 6.4.2. Су ресурстарына жүктеме деңгейі: қолда бар ауыз су қорына ауыз суды алудың
пайыздық қатынасы;
- 6.6.1. Сумен байланысты экожүйелер ауданының өзгеру динамикасы.
- 6a.1. Үйлестірілетін шығыстардың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде сумен
жабдықтау мен санитарияға бөлінген даму мақсатындағы ресми көмектің көлемі.
1.1.6-кесте. Суға байланысты ТДМ қол жеткізу проблемалары

ТДМ мақсаттары мен
міндеттері

Халықаралық
көрсеткіштер

Қазақстандағы
көрсеткіш

Жетістіктің
Көрсеткіштерді
проблемаларыны жүргізу қажеттілігі
ң болуы
ТДМ 3 Салауатты өмір салтын қамтамасыз ету және кез келген жаста жаппай қолайлы жағдай жасау
3.9ю
міндеті
2030 3.9.2
(қауіпсіз Тікелей
Тырысқақпен
Қауіпті
химиялық
жылға қарай қауіпті судың,
қауіпсіз көрсеткіштер
және
іш заттардың әсері және
химиялық заттардың санитарияның және жоқ.
сүзегімен, жіті ауаның, судың және
әсері
мен
ауаның, гигиенаның
вирустық
топырақтың
судың
және болмауынан
Су
арқылы гепатитпен,
ластануы мен улануы
топырақтың ластануы болатын өлім-жітім берілетін
дизентериямен
нәтижесінде қайтыс
мен
улануы (сумен жабдықтау, (тырысқақ,
іш және жіті ішек болу
және
ауру
нәтижесінде өлім мен санитария
және сүзегі, жіті ішек инфекцияларым жағдайларының саны
ауру жағдайларының гигиена саласында инфекциялары)
ен
санын
айтарлықтай қауіпсіз
сырқаттанушыл
сырқаттанушыл
қысқарту
қызметтердің
ық көрсеткіштері ық
деңгейін
болмауынан))
қадағаланады)
төмендету,
сондай-ақ
16 Қазақстанның экологиялық қызметінің нәтижелілігіне үшінші Шолу. БҰҰ ЕЭК. 2018 ж.
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тұтану ауқымын
және
сумен
байланысты
аурулар
жағдайларын
азайту қажет.
ТДМ 6. Су ресурстарының бар болуын және ұтымды пайдалануды және барлық адамдар үшін
санитарияны қамтамасыз ету
6.1-міндет. 2030 жылға
қарай барлық адамдар
үшін қауіпсіз және
қымбат емес ауыз суға
жалпыға бірдей және
тең
құқықты
қол
жеткізуді қамтамасыз
ету
6,2-міндет. 2030 жылға
қарай
тиісті
санитарлықгигиеналық құралдарға
жалпыға бірдей және
тең
құқықты
қол
жеткізуді қамтамасыз
ету және әйелдер мен
қыздар мен нашар
жағдайдағы
адамдардың
қажеттіліктеріне
ерекше назар аудара
отырып,
ашық
дефекацияны жою.
6.3-міндет. 2030 жылға
қарай
ластануды
азайту,
қалдықтарды
төгуді жою және қауіпті
химиялық заттар мен
материалдар
шығарындыларын
барынша
азайту,
тазартылмаған
сарқынды
сулардың
үлесін екі есе қысқарту
және бүкіл әлемде
сарқынды
суларды
рециркуляциялау және
қауіпсіз
қайта
пайдалану
ауқымын
едәуір ұлғайту арқылы
судың сапасын арттыру
6.4-міндет. 2030 жылға
қарай
барлық
секторларда
су
пайдаланудың
тиімділігін
айтарлықтай арттыру
және судың жетіспеуі
мен судың жетіспеу
проблемасын
шешу
үшін
тұщы
суды
тұрақты алу мен беруді
қамтамасыз ету және су
тапшылығынан зардап

6.1.1
Қауіпсіздік
талаптарын сақтай
отырып
ұйымдастырылған
сумен
жабдықтау
қызметтерін
пайдаланатын
халықтың үлесі
6.2.1
Сабынмен
және сумен қол
жууға
арналған
құрылғыларды қоса
алғанда, қауіпсіздік
талаптарын сақтай
отырып
ұйымдастырылған
санитария
қызметтерін
пайдаланатын
халықтың үлесі

Қазақстан
Республикасынд
а қалалар мен
ауылдарды
орталықтандыры
лған
сумен
жабдықтаумен
қамтамасыз ету
Қалалар
мен
ауылдық
жерлердегі кәріз
желілерінің
ұзындығы

Қаржыландыруд
ы ұлғайту керек

Гендерлік аспектіде
орталықтандырылған
сумен қамтамасыз ету

Қаржыландыруд
ы ұлғайту керек

Қалалар
мен
ауылдардағы
кәріз
қызметтеріне, оның
ішінде
гендерлік
аспектіде халықтың
қол жетімділігі

6.3.1
қауіпсіз
тазартылатын
ағынды судың үлесі

Қалалар
мен
ауылдық
жерлердегі
сарқынды суың
саны,
оның
ішінде
тазартылған
сарқынды судың
саны
Суының сапасы
жақсы
су
айдындарының
үлесі

Қаржыландыруд
ы ұлғайту керек

Халықаралық
өлшемдерге сәйкес
суының
сапасы
жақсы
су
қоймаларының үлесі

Экономикалық
қызмет түрлері
бойынша
су
пайдалану
тиімділігінің
өзгеру
динамикасы
Сала бойынша
тұщы су алу

Мониторинг
қажет

Жоқ

6.3.2
Суының
сапасы жақсы су
айдындарының
үлесі

6.4.1 Су пайдалану
тиімділігінің өзгеру
динамикасы
6.4.2
Су
ресурстарына
жүктеме
деңгейі:
тұщы суды қолда
бар
тұщы
су
қорларына
пайыздық қатынаста
алу
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шегетін
адамдар
санының
едәуір
қысқаруы
6.5-міндет. 2030 жылға
қарай
барлық
деңгейлерде,
оның
ішінде қажет болған
жағдайда
трансшекаралық
ынтымақтастық
негізінде
су
ресурстарын кешенді
басқаруды қамтамасыз
ету

6.6-міндет. 2020 жылға
қарай
сумен
байланысты
экожүйелерді,
оның
ішінде
тауларды,
ормандарды,
сулыбатпақты алқаптарды,
өзендерді,
сулы
қабаттар мен көлдерді
күзетуді және қалпына
келтіруді қамтамасыз
ету
6.a-міндет. 2030 жылға
қарай жер үсті ағынын
жинауды,
суды
тұщыландыруды, суды
пайдаланудың
тиімділігін арттыруды,
сарқынды
суларды
тазартуды
және
рециркуляция
және
қайта
пайдалану
технологияларын
қолдануды
қоса
алғанда,
сумен
жабдықтау
және
санитария саласындағы
қызмет
пен
бағдарламаларды
жүзеге
асыруда
дамушы
елдердің
әлеуетін нығайту ісінде
халықаралық
ынтымақтастықты және
қолдауды кеңейту
6.b-міндет.
Су
шаруашылығы
мен
санитарияны
жақсартуға жергілікті
қауымдастықтардың
қатысуын қолдау және
нығайту

6.5.1
Су
ресурстарын
кешенді басқаруды
енгізу дәрежесі (0ден 100-ге дейін)
6.5.2 Су пайдалану
саласындағы
ынтымақтастық
туралы
қолданыстағы
уағдаластықтармен
қамтылған
трансшекаралық су
бассейндерінің үлесі

6.6.1
Сумен
байланысты
экожүйелер
ауданының өзгеру
динамикасы

Қазақстанда
қазірдің өзінде
бассейндік
басқару
енгізілген.
Су
пайдалану
саласындағы
ынтымақтастық
туралы
қолданыстағы
уағдаластықтарм
ен
қамтылған
трансшекаралық
су
бассейндерінің
үлесі
Су
қоры
жерлерінің
алаңы

Жоқ

Жоқ

Мониторинг
қажет

Жоқ

6.a.1 Үйлестірілетін
шығыстардың
мемлекеттік
бағдарламасы
шеңберінде сумен
жабдықтау
мен
санитарияға
бөлінген
даму
мақсатындағы
ресми
көмектің
көлемі

Қазақстан
бойынша алушы
ретінде
және
донор
ретінде
деректер
бақыланады

Мониторинг
қажет

Жоқ

6.b.1 Су ресурстары
мен
санитарияны
басқаруға
азаматтардың
қатысу
ережелері
мен
рәсімдері
қолданылатын

Қазақстанның
барлық
аумағында
азаматтар
мен
қоғамдық
ұйымдарды тарта
отырып,
бассейндік

Жоқ

Жоқ
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жергілікті әкімшілік
бірліктердің үлесі

кеңестер жұмыс
істейді

Көптеген халықаралық сарапшылардың пікірінше, Қазақстан бұрынғысынша тұрақты су
пайдаланудың бірқатар проблемаларына тап болып отыр. Switzerland Global баяндамасына
сәйкес Қазақстанда су ресурстарын басқарудағы негізгі проблемалар мыналар болып табылады:
- Ресеймен немесе АҚШ-пен салыстырғанда ЖІӨ-ге судың үш еседен артық
пайдаланылатынын және Австралияға қарағанда алты еседен артық пайдаланылатынын ескере
отырып, Қазақстанда су ресурстарын пайдалану басқа елдермен салыстырғанда төмен
тиімділікке ие;
- ағымдағы тарифтік жүйе мен бекітілген тарифтер, әсіресе ауыл шаруашылығында талап
етілетін пайдалану шығыстары мен амортизациялық аударымдарды жаппайды;
- барлық секторларда, әсіресе ауыл шаруашылығында суды үнемдеудің жеткіліксіз
ынталандырылуы, ондағы ысырап 66%-ға жетеді ;
- суға қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін жаңа объектілердің құрылысында, сондай-ақ
қолданыстағы инфрақұрылым объектілеріне қызмет көрсетуде инфрақұрылымға
инвестициялардың болмауы;
- жеткілікті инвестициялаудан және қолдаудың жоқтығынан су ресурстарын басқарудың
ескірген инфрақұрылымы;
- су объектілері бойынша ақпараттық деректер базасының болмауы (мемлекеттік су
кадастры).17
Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары жаңа
орта мерзімді стратегиялық құжат болып табылады, ол «Барлық өңірлерде базалық өмір сүру
сапасын қамтамасыз ету» басымдығы шеңберінде халықтың өмір сүру сапасын арттыру және
әрбір өңірде неғұрлым тең жағдайлар жасау үшін қолжетімді сапалы білім мен денсаулық
сақтауды қоса алғанда, базалық әлеуметтік қызметтер қамтамасыз етілуге, азаматтардың
қауіпсіздігі қамтамасыз етілуге, судың қолжетімділігі, сондай-ақ қоршаған ортаның сапасы
арттырылуға тиіс.18 Сондай-ақ 5.15 «Ауыз суға қол жеткізуді қамтамасыз ету» нақты бастамасы
қарастырылған. Халықты тиісті сапалы және толық көлемде ауыз сумен, сондай-ақ сарқынды
суларды тазартудың қажетті деңгейін қамтамасыз ету үшін сумен жабдықтаудың және су
бұрудың жаңа объектілерін салу және жұмыс істеп тұрған объектілерді қайта жаңарту
жалғастырылады. Осы мақсаттарға бюджет қаражатын бөлу ұлғаяды. Нәтижесінде 2025 жылға
қарай барлық қалалар орталықтандырылған сумен қамтамасыз етіледі, ал ауылдарда
орталықтандырылған сумен қамтамасыз ету деңгейі 80% құрайды.
Алайда, коммуналдық және ауыл шаруашылығында су ресурстарын пайдаланудың
ағымдағы жағдайы сақталған, өнеркәсіпте тиімділіктің орташа артуы 2040 жылға дейін су
тартудың өсуі жылына 29,7 км3 дейін күтілуде, яғни су ресурстарының тапшылығы 20%-дан
асуы мүмкін, ал су аз жылдары қажеттіліктің 40%-ына жетуі мүмкін.
БҰҰ ЕЭК сарапшылары сумен жабдықтаудағы кейбір жақсы көрсеткіштерге қарамастан,
осы салада бірқатар проблемалар бар екенін атап өтті. Атап айтқанда, сумен жабдықтаудың жаңа
объектілерін оларды тапсырғаннан кейін пайдалану және оларға техникалық қызмет көрсету
проблемасы сақталуда. Тек аудандық деңгейдегі объектілер ғана материалдық және еңбек
ресурстарымен қамтамасыз етілген. Ауылдық аудандарда сумен жабдықтау жүйелерін басқару
және қызмет көрсетумен ауылдық әкімдіктер айналысады, олар осындай объектілерді пайдалану
және оларға техникалық қызмет көрсету немесе оларға мамандардың қызмет көрсетуі үшін
қажетті ең төменгі құралдармен қамтамасыз етілмеген.19

Дүниежүзілік банк. Жасыл экономика: Қазақстандағы шындық пен перспективалар. 2018 жыл.
18 Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 15 ақпандағы № 636 Жарлығымен бекітілген Қазақстан
Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары.
19 Қазақстанның экологиялық қызметінің нәтижелілігіне үшінші Шолу. БҰҰ ЕЭК. 2018 ж.
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Қол жеткізілген прогреске қарамастан, сумен жабдықтау жағдайы ауылдық жерлерде
қазіргі уақытта әлі де әлдеқайда нашар қалаларда (тұрғысынан техникалық жай-күйі мен
жабдықтар, басқару нысандарын, білікті мамандардың болуын және т. б.). Ірі қалаларды
қоспағанда, ауыз су қауіпсіздігіне тұрақты мониторинг жүргізу үшін ұйымдастырылған
зертханалар жоқ. Көптеген елді мекендерде ауыз сумен жабдықтау көздерінің айналасында
санитарлық-қорғау аймақтары орнатылмаған және сақталмайды. Су тарту құрылыстарында және
ауылдық аймақтардың сумен жабдықтау желілерінде хлоринаторлар мен дезинфекциялауға
арналған құралдар жеткіліксіз орнатылған. Халықты (оның ішінде ауыл халқын) ауыз сумен
қамтамасыз ету үшін жер асты суларының әлеуетін жеткіліксіз пайдалану тағы бір маңызды
аспект болып табылады.
Ауыз су ресурстарының ластануын қысқарту су ресурстарын басқарудың маңызды
проблемаларының бірі болып табылады. Өнеркәсіптік ағынды сулардың сапалы
сипаттамаларымен байланысты бірқатар шешілмеген мәселелер бар. Өнеркәсіптік
кәсіпорындардың сарқынды суларының едәуір көлемі өнеркәсіптік сарқынды суларды
тазалауға арналмаған қалалық тазарту құрылыстарына тікелей келіп түседі. Ірі өнеркәсіп
кәсіпорындары ағызатын сарқынды сулардың 50%-ға жуығы талаптарға сәйкес келмейді.
Өнеркәсіптік кәсіпорындардың көпшілігінде ҚОҚ жоқтың қасы немесе алдын ала тазалау
қағидалары сақталмайды. Компанияларды су шаруашылығы кәсіпорындарымен ағынды
суларды қосымша тазалауға шарт жасауға міндеттейтін заңнама ережелері жоқ.
Су шығыны Қазақстан үшін, әсіресе ауыл шаруашылығында маңызды проблема болып
табылады. Судың орташа шығыны ауыл шаруашылығы тұтынушыларының суды тұтынуының
жалпы көлемінің 60%-ға жуығын құрайды. Ирригациялық инфрақұрылымның қанағаттанғысыз
(ал кейде қиын) жай-күйі судың едәуір шығынының себептерінің бірі болып табылады. Жеке
меншік иелерінің иелігіне берілген ауыл шаруашылығы арналарының басым көпшілігі алынып
тасталған және тозуына байланысты олар пайдалануға жарамсыз. Бұл тарату желісінің төмен
тиімділігіне, судың көп шығындалуына және жер асты суларының деңгейін арттыруға және
іргелес жатқан жерлердің тұздануына әкеледі.
Сектордың негізгі проблемалары мемлекеттік коммуналдық кәсіпорындардағы
инвестициялардың жеткіліксіздігі мен қанағаттанғысыз менеджменттің проблемалары болып
табылады: мемлекет бөлетін қаржы ресурстарының және өңірлер тартатын инвестициялардың
тиімділігі инвестициялардың қайтарымдылығын қамтамасыз етпейтін төмен тарифтермен,
сектордың ашық еместігімен, корпоративтік басқарудың жоқтығымен бетпе-бет келеді.
Бұл проблемаларды шешу тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) секторында
мемлекеттік-жеке меншік әріптестікті (МЖӘ) енгізу болып табылады. Осындай міндетті
Мемлекет басшысы 2017 жылғы 31 қаңтардағы «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық
бәсекеге қабілеттілік» атты Қазақстан халқына жолдауында қойды. Қойылған міндеттерді іске
асыру мақсатында Мемлекет басшысының Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі
жалпыұлттық іс-шаралар жоспарының (ЖҰЖ) 35-тармағымен ТКШ объектілерін басқаруға
немесе концессияға беру жөнінде тапсырма берілді. Осы тармақ бойынша жауапты
орындаушылар болып Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму, Ұлттық
экономика, энергетика, қаржы министрліктері мен облыстардың, Астана және Алматы
қалаларының әкімдері белгіленді.
Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің ведомстволық
бағынысты ұйымы «ТКШ ҚазОрталығы» АҚ сайтында ТКШ секторында МЖӘ өзекті
мәселелері бойынша ақпарат орналастырылған және МЖӘ жобаларын жоспарлау, дайындау
және іске асыру мәселелері бойынша call-орталықтың жұмысы ұйымдастырылған. Жүргізілген
жұмыс нәтижесінде 39 жобадан, оның ішінде сумен жабдықтау секторы бойынша 15 жобадан
(сенімгерлік басқару бойынша 5 жоба) тұратын МЖӘ пилоттық жобаларының тізбесі
қалыптастырылды. Ең маңызды жобалар Қызылорда және Ақтөбе қалаларының су арналарын
сенімді басқаруға беру болып табылады. Бұл жобаларды іске асыру ЕҚДБ-мен ынтымақтастық
кезінде жүзеге асырылатын болады.
Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы секторда МЖӘ-ні
дамыту үшін барлық құқықтық жағдайлар жасалған. Қазақстан Республикасының Су кодексіне
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өзгерістер енгізілді, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен Ерекше
стратегиялық маңызы бар су шаруашылығы құрылыстарын жалға, сенімгерлік басқаруға және
концессияға беруге рұқсат етілген мемлекеттік-жекешелік әріптестікті іске асыру үшін, оның
ішінде концессияға беруге жатпайтын объектілердің тізбесі бекітілді.
2019 жылғы 15 ақпанда ҚР Парламенті Сенатында Д. Н. Назарбаеваның төрағалық
етуімен азаматтық қорғау, су қауіпсіздігін қамтамасыз ету және көктемгі су тасқынына
дайындық мәселелері бойынша дөңгелек үстел өткізілді. Дөңгелек үстелде бірқатар мәселелер
талқыланды: бұл уәкілетті орган кадрларының аздығы және жинақталмауы,
гидрометеорологиялық қызметтердің толық қаржыландырылмауы, гидротехникалық
құрылыстардың құрылысын дұрыс жобаламау, су басу қаупі бар учаскелерде елді мекендерді
заңсыз салу, гидротехникалық құрылыстарды пайдалану қауіпсіздігі саласындағы әртүрлі
ведомстволардың құқықтық актілерінің келіспеуі, көп факторлы талдау жүргізу мерзімдерін
қайта қарау шешілмеген мәселе болып қала береді.
Талқылау барысында қазіргі уақытта Қазақстан аумағында 26 гидротехникалық құрылыс
(ГТҚ) әлі күнге дейін иесіз объектілер болып табылатыны анықталды. Бірқатар ГТҚ 40-50
жылдан астам пайдаланылуда, осыған байланысты ГТҚ-ның 30%-дан астамы қайта жаңартуды
және күрделі жөндеуді қажет етеді.
Дөңгелек үстел қорытындысы бойынша кездесуге қатысушылар ҚР Үкіметіне, оның
ішінде құқықтық реттеу, қызметті үйлестіру, қадағалау және бақылау бойынша тиісті
өкілеттіліктерімен су ресурстары жөніндегі бірыңғай мемлекеттік органды құру бойынша
ұсыныстар берді. Бұл ұсыныстар Қазақстан Республикасының экология, геология және табиғи
ресурстар министрлігін құру кезінде ескерілді.
2019 жылғы маусымда өткен ҚР Үкіметі отырысында Ауыл шаруашылығы министрі өз
сөзінде Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде
топтық су құбырларын пайдалану, салу және қайта жаңарту «Қазсушар» РМК-ға жүктелгенін,
оның қарамағында ұзындығы 12 мың км астам 33 топтық су құбыры бар екенін атап өтті. Бірақ
көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыру үшін сумен жабдықтау және су бұрудың жаңа
жүйелерін қайта жаңарту немесе салу жеткілікті емес, сондай-ақ оларды тиісінше пайдалануды
қамтамасыз ету маңызды, бұл ретте пайдаланушы ұйымдардың ұйымдық, басқарушылық,
техникалық және қаржылық әлеуетін арттыру қажет. Бұл проблеманың оңтайлы шешімі
«Қазсушар» РМК базасында бірыңғай оператордың жұмыс істеуі болып табылады. Ол оларға
ілінген кентішілік желілері бар барлық топтық су құбырларын пайдалануды жүзеге асыратын
болады. Осы мәселені шешу бюджет қаражатын тиімді пайдалануға мүмкіндік береді, сумен
жабдықтау және су бұру жөніндегі қызметтердің сапасын жақсартады, сондай-ақ сумен
жабдықтау және су бұру секторын дамытуға инвестициялар тартуға мүмкіндік береді.
Бұдан басқа, егер ауылдардағы барлық топтық су құбырлары мен кентішілік желілерді салу
және қайта жаңарту бойынша Тапсырыс берушінің функцияларын бірыңғай операторға бекітсе,
онда мұндай схема ең ұтымды болып табылады, өйткені ол бірқатар артықшылықтарға ие:
- тиісті қызмет түріне қажетті рұқсат беру құжаттары мен лицензиясы болған жағдайда,
Тапсырыс беруші мен мердігердің функцияларын біріктіре отырып, құрылысты өз күшімен
жүргізуге болады, бұл жобаларды іске асыру мерзімін қысқартуға мүмкіндік береді;
- Бір оператор, бір өзі тапсырыс беруші және пайдалану ұйымы бола отырып, объектінің
сапалы құрылысына мүдделі болады;
- объектілерді жобалау мен техникалық қадағалауды бірыңғай оператордың аттестатталған
мамандары жүзеге асырады, бұл тағы да бюджет қаражатын үнемдеуге мүмкіндік береді.
Сумен жабдықтау және су бұру жергілікті жүйелерін салу мен қайта жаңартудың тапсырыс
берушісі болып ЖАО қалсын.
Нәтижесінде сумен жабдықтау көзінен соңғы тұтынушыға дейін су беру субсидияланған
тариф бойынша топтық су құбырларынан суды сатып ала отырып, халыққа үстеме құны бар
тариф бойынша сататын делдалдарды алып тастайды.
2019 жылы РБ-дан 417 сумен жабдықтау және су бұру жобасын іске асыруға 143,1 млрд.
теңге , оның ішінде Өңірлерді дамыту бағдарламасы бойынша 126,5 млрд. теңге 411 жобаны іске
асыруға (қалаларда 55 млрд. теңге сомасына 86 жоба, ауылдарда 71,5 млрд. теңге сомасына 325
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жоба), «Нұрлы Жол» бағдарламасы бойынша 16,6 млрд. теңге 6 жобаны іске асыруға көзделген.
2019 жылы ауылдарда орталықтандырылған сумен жабдықтауға қолжетімділікті 62%-ға дейін
арттыру (халықтың 88%), ал қалаларда халықтың 97% қамтамасыз ету жоспарлануда.
2019 жылғы 4 маусымда ҚР Үкіметі отырысында министрліктің ауылдарды ауыз сумен
және су бұру қызметтерімен қамтамасыз ету жөніндегі функцияларды АШМ-ге беру; санитарлық
нормаларға сәйкес сумен жабдықтау қызметтерімен қамтамасыз етілген халықтың үлесі
бойынша есеп жүргізу; МЖӘ жобалары есебінен қалаларда КЖҚ жаңғырту жөніндегі Бірыңғай
бағдарлама әзірлеу жөніндегі ұсыныстары мақұлданды.
Аталған ұсыныстар «Нұрлы жер» жаңа мемлекеттік бағдарламасында 2025 жылға дейін
қарастырылатын болады, оған Өңірлерді дамыту мен «Нұрлы жол» мемлекеттік бағдарламалары
іс-шаралар өтетін болады.
2023 жылға қарай қалалар мен ауылдарда «Санитарлық нормаларға сәйкес келетін сумен
жабдықтау қызметтерімен қамтамасыз етілген халықтың үлесі» көрсеткішін 100% жеткізу
көзделіп отыр.
22 жаңа су қоймасының құрылысына қатысты.
Құрылыс Алматы, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Батыс Қазақстан, Қызылорда, Ақтөбе және
Оңтүстік Қазақстан облыстарында жоспарлануда. Осы жобаларды іске асыруға барлығы 57,0
млрд.теңге қажет болады.
Қазіргі уақытта мынадай 11 объект бойынша ТЭН әзірлеу жүргізілуде:
Жамбыл облысында:
- Қорай ауданындағы Ргайты өзенінде - 2,5 млрд. теңге;
- Қордай ауданындағы Қалғұты өзенінде - 1,5 млрд. теңге;
– Талас және Байзақ аудандары шекарасындағы Талас өзенінде - 1,9 млрд. теңге;
Шығыс-Қазақстан облысында:
– Тарбағатай ауданындағы Орта Ласты өзенінде - 1,2 млрд. теңге;
– Тарбағатай ауданындағы Құсты өзенінде - 0,9 млрд. теңге;
- Үржар ауданындағы Қарабұта өзенінде - 3,8 млрд. теңге;
– ГЭС бар Зайсан ауданындағы Кендірлік өзенінде - 5,0 млрд.теңге;
- Тарбағатай ауданындағы Қарғыба өзенінде - 1,8 млрд. теңге;
Батыс Қазақстан облысында:
- Казталов ауданының Үлкен өзенінде - 1,2 млрд. теңге;
Қызылорда облысында:
– Қараөзқ тармағында суды шоғырландыру үшін - 1,6 млрд. теңге;
– Жаңақорған ауданы Тайпақкөл және Қандыарал көлдер жүйесін қалпына келтіру - 2,4
млрд. теңге.
Сонымен қатар, 11 объект бойынша ТЭН әзірлеу үшін қосымша қаржыландыру қажет.
ҚР Үкіметінің 2019 жылғы 15 шілдедегі кеңейтілген отырысында сөйлеген сөзінде ҚР
Президенті Қ.Қ.Тоқаев сумен қамтамасыз ету және су бұру мәселесі ерекше назар аударуды талап
ететінін атап өтті. «Біз су ресурстары мен су шаруашылығы құрылыстарын толық көлемде
паспорттауды жүргізбейміз. Үкіметтің мұндай құрылыстардың саны мен жай-күйі туралы
шынайы ұғымы жоқ. Жеке су шаруашылығы құрылыстарын есепке алу іс жүзінде жүргізілмейді.
Сондықтан Үкіметке жыл соңына дейін су ресурстарына, ирригациялық жүйелерге, сумен
қамтамасыз етудің барлық инфрақұрылымдарына толық аудит жүргізуді тапсырамын. Бұл бізге
толық және объективті көрініс береді. Оның негізінде Үкімет пен әкімдерге оларды жөндеу,
жаңғырту, оның ішінде айналымға жаңа суармалы алаңдарды енгізу жөнінде нақты шаралар
әзірлеу міндеті тұр.»20
1.2. Тұрақты және өнімділігі жоғары Ауыл шаруашылығын дамыту
Ағымдағы жағдай және нысаналы көрсеткіштерге қол жеткізу.
20

ҚР Президенті К.Қ. Тоқаевтың 2019 жылғы 15 шілдедегі ҚР Үкіметінің кеңейтілген отырысында сөйлеген сөзі.
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Ауыл шаруашылығы министрінің айтуынша (moa.gov.kz), бүгінде агроөнеркәсіп кешені
экономиканың тұрақты дамып келе жатқан секторларының бірі ғана емес, бизнес үшін
экономикалық тартымды сала болып табылады.
Статистика комитетінің мәліметі бойынша, 2018 жылдың қорытындысы бойынша ауыл
шаруашылығының жалпы өнімінің көлемі 2017 жылға қарай 3,5% артып, 4474,1 млрд.теңгеге
жетті (2016 жылы - 3684,4 млрд. теңге). Ауыл шаруашылығына негізгі капиталға инвестициялар
ағыны 5,4%-ға, азық-түлік өндірісіне инвестиция - 29,9%-ға өсті.
Ауыл шаруашылығының негізі егіншілік болып табылады (55%), мал шаруашылығы да
маңызды рөл атқарады (45%). Қазақстан әлемде Австралиядан кейін халықтың жан басына
шаққанда жыртылатын жерлер ауданы бойынша (бір адамға 1,675 га, ал әлемдік орташа
көрсеткіш бір адамға 0,194 га құрайды) екінші орында тұр және астық пен ұнды ірі
экспорттаушылардың бірі болып табылады.
Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің жалпы көлемі негізінен 2018 жылы 96,7
млн. га құраған және 2010 жылмен салыстырғанда (111,8 млн. га) 13,5% азайған қордағы жерлер
есебінен 11,4%-ға, 2010 жылғы 93,3 млн.гектардан 2017 жылы 104,1 млн. гектарға дейін және
2018 жылы 105,4 млн. гектарға дейін өсті.
2017 жылы егістік алқабы 25,2 млн. га құрады, 2010 жылмен салыстырғанда (24,2 млн. га)
4,4%-ға өсті, ал 2018 жылы 25,8 млн.га өсті. Оның ішінде суармалы егістік алаңы 2017 жылы 1,5
млн.га және 2018 жылы 1,6 млн. га құрады.
Жайылымдар алаңы 2017 жылы 186,4 млн. га құрады, бұл 2010 жылмен салыстырғанда
1,02%-ға аз (188,3 млн. га), ал 2018 жылы 180,6 млн.га дейін азайды, оның ішінде суланған
жайылымдар 105,1 млн. га.
Қазіргі уақытта агроөнеркәсіптік сектордың бәсекеге қабілеттілігін арттыруға, ұсақ және
орта шаруашылықтарды ауыл шаруашылығы кооперациясына кеңінен тартуға, ауыл
шаруашылығы өнімдерінің экспортын арттыруға және су және жер ресурстарын тиімді
пайдалануға бағытталған АӨК дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасы іске асырылуда21. Тұтастай алғанда, аталған бағдарлама «Жасыл экономикаға»
көшу жөніндегі тұжырымдамада белгіленген міндеттерді іске асыруды және көрсеткіштерге
қол жеткізуді жалғастырады. Атап айтқанда, онда мыналар белгіленген:
1) суармалы алқаптың 1 гектарына суармалы су шығынын 2015 жылғы деңгейге қарағанда
20%-ға төмендету (2015 жылы 9180 м3-ден 7348 м3-ге дейін төмендеу);
2) өнеркәсіптегі қайта және айналмалы сумен жабдықтау жүйелеріндегі су көлемі:
- қайта 0,69 км3-тен 2015 жылы 0,77 км3-ге дейін;
- айналым 7,3 км3 2015 жылы 7,62 км3 дейін.
Жоғарыда көрсетілген индикаторлар мен көрсеткіштерге қол жеткізу үшін келесі ісшаралар жоспарланған:
- тұрақты суару жерлерінің 610,0 мың га алаңында ирригациялық инфрақұрылымды
қалпына келтіру;
- 368 мың га алқапта көлбеу суару жерлерінің инфрақұрылымын қалпына келтіру;
- 41 авариялық су қоймасын қайта жаңарту;
- коллекторлық-дренаж желісін (250 км) және тік дренаж ұңғымаларын қалпына келтіру
(519 бірлік);
- 260 мың га алқапта суарудың су үнемдеу әдістерін енгізу (тамшылатып суару,
жаңбырлату).
Бұдан басқа, ҚР АШМ 2018-2020 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында мынадай
нысаналы индикаторларға қол жеткізу көзделген:
- 2018 жылы тұрақты суарылатын сумен қамтамасыз етілген жерлердің көлемі - 1480 мың
га;
21 ҚР Президентінің 2017 жылғы 14 ақпандағы №420 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының
агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың 2017 - 2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы.
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- су бөлу жөніндегі келісімдерге сәйкес трансшекаралық өзендердің ағысы шектес елдерден
келіп түсу көлемі 2018 жылы - 45,19 км3.
«Жасыл экономикаға» көшу жөніндегі тұжырымдамада қойылған нысаналы көрсеткіштер
және оларға қол жеткізу 1.2.1-кестеде көрсетілген.
1.2.1-кесте. 2013-2018 жылдары нысаналы көрсеткіштерге қол жеткізу

Мақсаттың
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2020 ж
сипаттамасы
(мақсаты)
Ауыл
28% ұлғаю
1,7 есе
2 есе
2,3 есе ұлғаю
2,8 есе
3,4 есе
3 есе ұлғаю
шаруашылығында (781,9 мың
ұлғаю
ұлғаю
(1401,9 мың
ұлғаю
ұлғаю
ғы еңбек
теңге/адам.) (1070,2 мың (1242,3
теңге/адам)
(1735,9
(2076,6 мың
өнімділігі (2012
теңге /
мың
мың
теңге/адам)
жылдың деңгейіне
адам)
теңге/адам
теңге/адам)
қарағанда %-бен )
612,2 мың
теңге/адам)
Бидайдың
1,08
1,09
1,19
1,21
1,24
1,23
1,4
өнімділігі (т/га)
Суармалы су
9180
7126
8209
7348
шығыны (м3/га)
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Сонымен қатар, ауыл шаруашылығындағы еңбек өнімділігі экономиканың басқа
секторларынан алыс қалып отыр, ал негізгі дақылдардың түсімділігі дамыған мемлекеттердің
көрсеткіштерімен салыстырылмайды (мысалы, 2015 жылы бидайдың түсімділігінің орташа
әлемдік көрсеткіші 3,75 т/га болғанда 1,33 т/га құрады). 23 Сонымен қатар, ауыл шаруашылығы
тасымалдау және пайдалану кезінде судың ең көп шығыны болатын су көлемі үлкен сектор
болып табылады. Нәтижесінде Қазақстандағы ауыл шаруашылығы инвестициялар үшін
тартымсыз болып табылады және қаржыландыруда қиындықтарға әкеп соғады, бұл бар
проблемаларды одан әрі қиындатады.
Ауыл шаруашылығындағы еңбек өнімділігі 2012 жылмен салыстырғанда 2017 жылы
2,8 есе, ал 2018 жылы 3,4 есе артып, 2020 жылдың жоспарлы көрсеткішінен асып түсті (1.2.1кесте.).
Еңбек өнімділігін арттыру үшін өндірісті әртараптандыру қолданылады. Өсімдік
шаруашылығында әртараптандыру шеңберінде 2018 жылы май тұқымдарын жинау 2,7
млн.тоннаны құрады. Бұл ретте зығыр өндірісі бойынша Қазақстан әлемде бірінші рет 1-орынға
ие болды, оның көлемін 930 мың тоннаға дейін жеткізді (ҚР АШМ министрінің баяндамасы,
moa.gov.kz, 2018 жылғы 18 маусым). Жиналған астық дақылдарының 20,3 млн.тонна
көлеміндегі (өнімділігі 13,5 ц/га) ұнды есепке алғанда, экспортқа 11,7 млн. тонна астық
жіберілді, бұл 2017 жылғы деңгейден 33%-ға артық. Бұл Қазақстанның тәуелсіздік
жылдарындағы рекордтық экспорт. 2018 жылы АӨК өнімінің жалпы экспорты 24,5%-ға артты,
оның ішінде қайта өңдеу өнімінің экспорты 3,5%-ға өсті.
ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің деректері бойынша бидайдың өнімділігі 2012 жылғы 7,9
ц/га қарағанда 2017 жылы 12,4 ц/га және 2018 жылы 12,3 ц/га (жалпы астық дақылдары -13,5 ц/га)
дейін өсті, алайда бұл көрсеткіштің өсу қарқыны 2020 жылы оның жоспарлы мәндеріне қол
жеткізу үшін жеткіліксіз. Бидайдың ең көп өнімділігі 2018 жылы Жамбыл және Алматы
облыстарында, ең азы – БҚО-да орын алған (1.2.2-кесте.).
Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың 2017 - 2021 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасын іске асыру туралы есеп
23 Қазақстанның экологиялық қызметінің нәтижелілігіне үшінші Шолу. БҰҰ ЕЭК. 2018 ж.
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1.2.2-кесте. Қазақстанның өңірлері бойынша бидайдың өнімділігі.

Қазақстан Республикасы,
Оѕтїстік Қазақстан
Ақмола
Ақтөбе
Алматы
Атырау
Батыс Қазақстан
Жамбыл
Қарағанды
Қостанай
Қызылорда
Оңтүстік Қазақстан
Түркістан
Павлодар
Солтүстік Қазақстан
Шығыс Қазақстан

2016

2017

2018

12,1
11,1
11,7
20,0
15,6
21,3
11,9
10,5
14,9
21,1
10,1
14,8
12,7

12,4
10,9
12,7
20,1
16,2
21,1
9,6
11,3
15,1
16,4
10,0
16,7
11,3

12,3
11,1
11,0
20,3
7,7
22,5
11,9
11,4
16,8
14,9
11,2
15,4
14,4

2018 жылы суаруға жұмсалатын су шығыны гектарына 8209 м3 құрады, бұл жоспарлы
мәндерден 1 гектарға 8223 м3 төмен (1.2.1-кесте.).
ҚР-да суармалы жерлердің жалпы көлемі 1991 жылы 2379,5 мың га, 2000 жылы - 2228,3
мың га, 2017 жылы - 2181,0 мың га, 2018 жылы - 2203,1 мың га құрады.24 1991 - 2017 жылдардағы
суармалы жерлер алқаптарының динамикасын қарай отырып, Алматы, Атырау, Жамбыл,
Қызылорда, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан, Павлодар және Солтүстік Қазақстан облыстарында
суармалы жерлер алқаптарының барынша қысқару үрдісі байқалады. Сонымен қатар Оңтүстік
Қазақстан облысында суармалы жерлердің жыл сайынғы өсімі байқалады.
Агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде жүргізілген талдауға сәйкес, қазіргі уақытта суару үшін
пайдаланылатын судың құны негізгі ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру құнының 1%–нан
кем (бидай үшін 0,9%, мақта үшін 0,1%) құрайды, бұл басқа елдермен салыстырғанда
айтарлықтай төмен (Австралия, Қытай Халық Республикасы, Үндістан, Израиль, Оңтүстік
Африка және Америка Құрама Штаттары сияқты елдерде бидай үшін 4-13%, мақта үшін 2-10%).
Абсолюттік мәнде суару үшін пайдаланылатын судың қолданыстағы тарифтері әлемдегі ең
төмендердің бірі болып табылады: Австралия, Қытай Халық Республикасы, Грекия және
Ұлыбритания сияқты елдерге қарағанда 2-10 есе төмен және Израильге қарағанда 20 есе төмен.
Соңғы тұтынушы үшін суға арналған өте төмен тарифтерді (орташа тариф 0,5 теңге/м3 құрайды)
ескере отырып, олар тиімді су тұтынуды тіптен ынталандырмайды.
Су және өзге де ресурстарды тұтынуды азайту міндетін шешу ауыл шаруашылығы
алқаптарының басым бөлігінде су және ресурс үнемдеуші технологияларды енгізу арқылы
жүзеге асырылады.
Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді суарудың су үнемдеу технологиясын енгізу
үшін ынталандыру мақсатында ҚР Премьер-Министрінің орынбасары – ҚР Ауыл шаруашылығы
министрінің 2017 жылғы 1 ақпандағы №48 бұйрығымен 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап
пайдалануға берілген тамшылатып және жаңбырлатып суаруға арналған жүйелер мен
жабдықтарды сатып алуға ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің 30% шығындарының
өтемақысы енгізілді. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
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2018 жылғы қазақстан республикасы жерлерінің жай-күйі мен пайдаланылуы туралы жиынтық талдамалы есеп.
ҚР АШМ. Жер ресурстарын басқару комитеті. 2019 ж.
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м.а. 2018 жылғы 23 шілдедегі №317 бұйрығына сәйкес мұндай субсидиялар 50% - ға дейін
ұлғайтылды. Осы бұйрыққа сәйкес жайылымдарды суландыру инфрақұрылымын құруға және
мал шаруашылығы шаруашылықтарын сумен қамтамасыз етуге (құдықтар, ұңғымалар),
жылыжай кешенін салуға және кеңейтуге – 25%, сондай-ақ жылыжайларда ауыл шаруашылығы
өнімдерін өндіруге-80% - ға дейін субсидия қарастырылған. (Ауыл шаруашылығы министрінің
м.а. 2015 жылғы №4-3/177 бұйрығы).
Тамшылатып суаруды енгізу ауыл шаруашылығы дақылдарын тамшылатып суару арқылы
суару суын 20-дан 40%-ға дейін үнемдейді (суарудың басқа әдістерімен салыстырғанда),
тыңайтқыш санын шамамен 50%-ға қысқартады, өйткені олар тікелей тамыр аймағына суарумен
бірге енгізіледі, ауыл шаруашылығы дақылдарының түсімділігі 1,5-3 есе артады.
Бұдан басқа, жаңбырлатқыш машиналарды қолдану суару суын 20-дан 40%-ға дейін
үнемдеуге және ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігін 1,5-2 есеге арттыруға мүмкіндік
береді.
2018 жылы АӨК дамыту бағдарламасын іске асыру жөніндегі есепте су үнемдеу
технологиялары (тамшылатып суару, жаңбырлату) пайдаланылатын суармалы жерлердің алаңы
216,9 мың га жетті. Су үнемдеу технологияларымен қамтылған жерлердің жыл сайынғы өсімі
20,0 мың гектарды құрады. 2022 жылға дейін су үнемдеу технологиялары қолданылатын
суармалы жерлердің көлемін 260 мың га дейін жеткізу жоспарлануда.
610 мың га. тұрақты суару жерлерін қалпына келтіру бойынша
2017-2018 жылдары гидромелиорациялық жүйелерді қайта жаңарту есебінен 80 мың га
тұрақты суару жерлері айналымға енгізілді (Алматы облысы - 20,6 мың га, Ақтөбе - 8,9 мың га,
Жамбыл - 21,5 мың га, Шығыс Қазақстан - 26,9 мың га, Қарағанды – 0,6 мың га, Солтүстік
Қазақстан - 1,6 мың га).
2019 жылы 124 мың га суармалы жерді айналымға енгізу жоспарлануда (Ақмола облысында
– 10,4 мың га, Алматы облысында – 17,3 мың га, Ақтөбе облысында – 10,6 мың га, Жамбыл
облысында – 51,0 мың га, Павлодар облысында – 15,2 мың га, Түркістан қаласында – 20,7 мың
га).
Ислам Даму Банкінің (ИДБ) және Еуропа Қайта Құру және Даму Банкінің (ЕҚДБ)
халықаралық қарыздарын тарту есебінен 128 мың га алаңда гидромелиоративтік жүйелерді
қалпына келтіру жөніндегі жобалар іске асырылуда (Алматы, Ақтөбе, Жамбыл және Түркістан
облыстары).
Бұдан басқа, АШМ Азия Даму Банкімен (АДБ) бірлесіп «Ирригациялық жүйелерді қалпына
келтіру және жаңғырту» жобасы бойынша мәселелерді пысықтады, онда 74,1 млрд. теңге
көлемінде қарыз қаражаты есебінен 174,0 мың алаңда суармалы жерлерді қалпына келтіру
көзделеді.
Жайылма суландыру 368 мың га жерді қалпына келтіру бойынша.
2017 жылы Ақмола облысында 10 мың га жайылма суару жерлері қалпына келтірілді. 2019
жылы Алматы, Ақтөбе, Жамбыл және Түркістан облыстарында 65 мың га жайылма суару
жерлерін қалпына келтіру жоспарланған.
2019 жылы Ислам Даму Банкінің (ИДБ) қарызы аясында Түркістан облысындағы тік
дренажды 510 ұңғыманы қалпына келтіру жұмыстары басталды.
«Ирригациялық және дренаждық жүйелерді жетілдіру, 2-фаза» жобасы бойынша
(ПУИД-2).
Жоба 2015 жылдан бастап Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкінің (ХҚДБ) қарызын
тарту арқылы жүзеге асырылады.
Жобаның мақсаты Сырдария, Талас, Шу және Іле трансшекаралық өзендерінің
бассейндерінде республикалық меншіктің тозған ирригациялық және дренаждық жүйелерін
қайта жаңарту жолымен суармалы жерлердің сумен қамтамасыз етілуі мен мелиоративтік жайкүйін жақсарту болып табылады.
Жоба 113 мың гектарды қамтиды, оның ішінде Алматы облысында - 12,5 мың га, Жамбыл
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облысында - 15,0 мың га, Түркістан қаласында - 70,4 мың га және Қызылорда облысында - 15,1
мың га. Іске асыру кезеңі 2015 - 2021 жылдар. Жобаның құны 106,9 млрд. теңгені құрайды, оның
ішінде қарыз үлесі – 32,1 млрд. теңге (30%), республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру
сомасы – 74,8 млрд. теңге (70%).
2018 жылы барлық 11 объект бойынша жұмыс жобалары әзірленді. Халықаралық
конкурстық сауда-саттық өтті және 6 нысан бойынша құрылыс-монтаж жұмыстарына
келісімшарттар жасалды. Қалған 5 нысан бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстарына
келісімшартқа қол қою 2019 жылға жоспарланған.
Ауыл шаруашылығы жерлерінің тозуының негізгі себептері топырақтың эрозиясы мен
дефляциясы болып табылады. Эрозия жерді дұрыс емес пайдаланудан, малды біркелкі емес
жаюдан, дұрыс емес агротехникадан, Шөп және орман өсімдіктерін жоюдан пайда болады.
Статистикалық деректер мен АШМ деректері бойынша Қазақстанда жел эрозиясына
ұшыраған (дефлирленген) 24,2 млн.га немесе ауыл шаруашылығы алқаптарының 11,3% бар.
Эрозияға ұшыраған жердің жалпы көлеміндегі су эрозиясына ұшыраған (жуылған) жер 4,9 млн.га
жерді немесе ауыл шаруашылығы алқаптарының 2,3% алып жатыр (1.2.2-кесте.).
1.2.2-кесте. Эрозияға ұшыраған жерлердің динамикасы.

Су эрозиясына ұшыраған жерлердің ауданы, мың га
Ауыл шаруашылығы алқаптарының жалпы алаңындағы су
эрозиясына ұшыраған топырақтың үлесі, пайызбен
Жел эрозиясына ұшыраған жерлердің ауданы, мың га
Ауыл шаруашылығы алқаптарының жалпы алаңындағы жел
эрозиясына ұшыраған топырақтың үлесі, пайызбен
Дереккөз: http://stat.gov.kz, ал 2017 жылы - ҚР АШМ
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Қызылқұм, Мұюнқұм, Үлкен және Кіші борсықтар құмдарының кең алқаптарында, сондайақ жеңіл механикалық құрамның топырақтарындағы дала аймағында жел эрозиясы ерекше
белсенді байқалады.
Ең көп жуылған жерлер Түркістан (1,0 млн. га), Алматы, Маңғыстау (0,8 млн. га) және
Ақмола (0,6 млн. га) облыстарында.
Эрозия проблемаларынан басқа, жер сапасының нашарлау үрдісі байқалады, 28 жыл ішінде
топырақты пайдалану кезінде егістік жерлердегі орташа алынған гумустың мөлшері 0,52%
төмендеді. Гумустың барынша төмендеуі Солтүстік Қазақстан облысында байқалады - 6,03%дан 4,14%- ға дейін. Гумус құрамының ең аз төмендеуі – 1,88%-дан 1,73%-ға дейін Қызылорда
облысының Батпақты топырақтарында байқалады.
Жайылымдық жерлердің теріс белгілері олардың бұлғанғаны бойынша сипатталады.
Орташа және күшті дәрежеде бұлғанған жалпы 180,6 млн. га жайылымдардың ішінен
республикада 27,1 млн. га жайылым бар. Жайылымдардың ең көп алқаптары Атырау (4,1 млн.га),
Ақтөбе (3,9 млн. га), Алматы (3,0 млн. га), Батыс Қазақстан (2,5 млн. га), Қызылорда (2,0 млн.
га), Ақмола (1,9 млн. га) облыстарында орналасққан25
Жер теңгерімінің деректері бойынша 2018 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша
республикада 248,42 мың га бүлінген жерлер бар, оларда аршыма және тау жыныстарының
үйінділері, қалдық қоймалар, күл үйінділері, көмір және тау-кен жұмыстары карьерлері, мұнай
алаңдары мен амбарлар орналасқан. Бұзылған жерлердің ең көп саны Қарағанды, Қостанай,
Маңғыстау, Ақмола, Шығыс Қазақстан, Ақтөбе, Павлодар облыстарында орналасқан. Барлық
өнеркәсіптік аймақтарда экологиялық қауіпті әсер ету аймақтары бар: үйінділер, қоқыстар,
карьерлер, ұңғымалар, топырақты үнемі ластайтын жалпы алаңы 60 мың гектардан асатын 146
25
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тау-кен жұмыстарының қалдықтары. Тек түсті металлургия кәсіпорындары қызметінің
нәтижесінде 22 млрд.т астам қалдықтар, оның ішінде тау - кен өндірісінің 4 млрд. т жуық
қалдықтары, уытты қалдықтардан - 1,1 млрд. т астам байыту қалдықтары және 105 млн. т.
металлургиялық қайта бөлу қалдықтары жинақталған. Түсті металлургия қалдықтарын
жинаушылар алатын алаңдар шамамен 15 мың га құрайды, оның ішінде тау жыныстарының
үйінділері 8 мың га, байыту фабрикаларының қалдықтары – шамамен 6 мың га және металлургия
зауыттарының үйінділері – 500 га. Сондай-ақ қара металлургия мен химия өнеркәсібіндегі
қалдықтардың көлемі де осындай.26
Жердің тозуын болдырмау үшін мынадай шаралар қолданылады:
- топырақ параметрлерінің өзгеруін бақылайтын 1168 пункттен тұратын мемлекеттік
аумақтық-аймақтық желі қалыптастырылды;
- жыл сайын топыраққа зерттеу жүргізіледі (жыл сайын 2 млн. га алаңда, АӨК мемлекеттік
бағдарламасы аясында 2017 жылдан бастап-7 млн. га жерде жүргізілді),
- ауыл шаруашылығы алқаптарының сапалы жай-күйін көрсететін электрондық топырақ
карталары мен халыққа ашық қолжетімді жерлерді тиімді пайдалану үшін ұсынымдар
дайындалады;
- зерттеу нәтижелері бойынша әкімдіктер үшін жерді ұтымды пайдалану бойынша
ұсынымдар әзірленеді;
- бақылауды күшейту және тиімділігін арттыру мақсатында аудандық әкімдіктерге 2018
жылдан бастап ауыл шаруашылығы жерлерін пайдалануды бақылау өкілеттіктері қосымша
берілген.
2017 жылғы «Жайылымдар туралы» Заң Қазақстан үшін түбегейлі жаңа болып табылады.
2003 жылғы Жер кодексі жайылымдарды басқару мәселелерін егжей-тегжейлі реттеген емес.
Жайылымдарды пайдалану тегін негізде жүзеге асырылады (тек жер салығы төленеді). Аудандар
деңгейінде жергілікті атқарушы билік органдары жайылымдарды басқару және оларды
пайдалану жөніндегі жоспарларды әзірлейді, ал жергілікті өкілді органдар оны бекітеді.
Жайылым пайдаланушылардың қатысуы осындай жоспарларды әзірлеудің маңызды аспектісі
болып табылады. Жайылымдарды басқару жөніндегі 2018 - 2019 жылдарға арналған жоспарлар
іс жүзінде барлық аудандарда қабылданды. Жайылымдық инфрақұрылым объектілерін дамыту
және қайта жаңарту облыстық деңгейдегі атқарушы органдардың құзырында. Жайылымдарды
суландыру жайылымдарды тиімді пайдалану үшін негізгі шара болып табылады.
Жайылымдардың азып-тозуына және шөлейттенуіне қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды
жүргізу әдістемесінде (Ауыл шаруашылығы министрінің м.а. 2017 жылғы №185 бұйрығы)
жайылымдардың азып-тозуының индикаторлары анықталды және азып-тозған жайылымдарды
қалпына келтіру және азып-тозуды және шөлейттенуді болдырмау жөніндегі іс-шаралар тізбесі
бар.
2018 жылы БҰҰДБ-ГЭФ-ҚР Үкіметінің «Қорғалатын аумақтардың ішінде және
айналасында биоалуантүрлілікпен үйлесімді тыныс-тіршілікті қамтамасыз ету көздерін дамыту
арқылы шөлді аймақтардағы ерекше қорғалатын аумақтар жүйесінің тұрақтылығын арттыру»
жобасы аяқталды. Осы жоба шеңберінде қуаңшылық аумақтарда ауыл шаруашылығын
жүргізудің тұрақты тәжірибесін енгізу үшін үш жобалық аумақтарда 40 пилоттық жоба іске
асырылды, ол ауылдық аймақтарда жақсартылған ауыл шаруашылығы практикалары мен
баламалы қызмет түрлерін , мынадай нәтижелермен көрсетеді:
- пилоттық учаскелерде еліміздің 3 шөлді аймақтарында 180 га жоғары өнімді мал азығы
алқаптары құрылды, олар су тұтынуды 60%-ға төмендету кезінде мал азығының өнімділігін 2
есе арттыруға мүмкіндік беретін әдістерді көрсетеді;
- 40 мың гектардан астам тозған жайылымдар алаңында маусымдық жайылым айналым
26
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практикасы енгізілді, жайылымдарды басқару бойынша 6 Кеңес құрылды, 6 жайылымдық
учаскелерде 3000-нан астам мал басын сумен қамтамасыз ету үшін 8 суат пункті қалпына
келтірілді, энергияның баламалы көздері (күн панельдері және жел қондырғылары) орнатылды,
шалғайдағы жайылымдарда 60 фермерлер мен олардың отбасыларының өмір сүру жағдайы
жақсарды. Жайылымдарды тұрақты басқару мәселелері бойынша 250 фермердің білім деңгейі
артты;
- Маңғыстау облысының әкімдігімен бірлесіп Үстірт аймағында 10 мың га алқаптағы 8
жайылымдық учаскелерді суландыру бойынша жұмыстар жүргізілді және 2000 бас үй малын
сумен қамтамасыз етілді;
- Қызылорда облысында 2 га алқапта күріш пен көкөніс-бақша дақылдарын суару үшін
тамшылатып суару тәжірибесі көрсетілді. Күріш суару кезінде суды үнемдеу 23 мың м 3/га ,
көкөніс-бақша дақылдарын суару кезінде - 2500 м3/га құрады;
- іске асырылған жобалар туралы ақпарат жүйелендірілген және ашық ақпараттық
ресурсында
жарияланды
(http://www.kz.undp.org/content/kazakhstan/en/home/operations/projects/environment_and_energy.
html).
Органикалық ауыл шаруашылығы саласында 2015 жылдың қараша айында
«Органикалық өнім өндіру туралы» ҚР Заңы қабылданды. Көптеген сарапшылар бүгінде
Қазақстанның органикалық ауыл шаруашылығы саласында айтарлықтай әлеуеті бар деп
санайды. 2018 жылдың басында үш ұлттық стандарт әзірленді, олар әлі бекітілуге тиіс
(органикалық өнімді сертификаттау рәсімі, органикалық өнімге қойылатын талаптар және
ұлттық сәйкестік белгісінің графикалық бейнесі туралы). Келесі қадам ретінде сертификаттау
жөніндегі органдарды құру және органикалық өнім өндірушілерді қолдау схемаларын әзірлеу
жоспарлануда. Органикалық өнімді өндіру және оның айналымы қағидалары (Ауыл
шаруашылығы министрінің 2016 жылғы № 230 бұйрығы) басқалардың арасында әртүрлі өнім
үшін өтпелі кезеңдерді айқындайды: егіс алқаптары үшін – егіс алдындағы бір жылдан кем емес;
ет және сүт өнімдері үшін – алты ай; балық үшін – екі ай; құс еті үшін - алты апта.
Елдің барлық аумағында, негізінен, органикалық ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруді
көтермелеуге бағытталған бірнеше бастама, атап айтқанда, жергілікті немесе өңірлік ҮЕҰ жүзеге
асырылады, бұл ұлттық стандарттар болмаған жағдайда минералдық тыңайтқыштарды,
пестицидтерді және ветеринариялық препараттарды пайдаланбай ауыл шаруашылығы өнімдерін
өндіруді білдіреді. Сонымен қатар, осы бастамалар жергілікті азық-түлік өндірісін дамытуға
ықпал етеді және дұрыс тамақтануды насихаттайтын жергілікті «эко» брендтерді құрады. Қазіргі
уақытта «Green Food KZ» маркасын енгізген Жасыл экономика және «G-Global» дамыту
коалициясы (ҮЕҰ ретінде жұмыс істейтін) басқаратын бастама ең маңыздысы болып табылады.
БҰҰДБ органикалық өнімдерді сертификаттау мәселелерінде ҚР Үкіметіне ҚХР-да
қазақстандық балды сертификаттауда және оны сыртқы нарықтарға шығаруда айтарлықтай
қолдау көрсетті. Қазақстандағы БҰҰ даму бағдарламасы ауыл шаруашылығы министрлігімен
бірлесіп, қазақстандық органкалық өнімдер үшін «Organic Food» брендінің бірыңғай логотипін
әзірледі.
13 - 16 ақпан аралығында Нюрнбергте (Германия) әлемдегі ең ірі органикалық азық-түлік
«Biofach 2019» көрмесі өтті. «Қазақстан-Германия аграрлық-саяси диалогы» жобасының (АСД)
шақыруы бойынша оған Қазақстанның органикалық өнімдерін өндірушілер одағының өкілдері
келді. Көрме аясында Қазақстанның органикалық өнімдерін өндірушілер одағының басшысы,
«Атамекен» ҰКП құзыреттер орталығының директоры Арсен Керімбеков органикалық
сертификаттаумен айналысатын еуропалық компаниялар – Control Union, EKOagros, Ecoglobe
және т.б. өкілдерімен кездесулер өткізді. Мақсаты - ұлттық сертификаттау органын құру
жөніндегі жобаны жүзеге асыруға болатын серіктес табу. Өз сертификаттау органын құру Қазақстанда органикалық ауыл шаруашылығын дамыту үшін басты мәселе. Сондай-ақ, өнімді
қауіпті заттардың бар-жоғына талдау жүргізе алатын зертхана ашу керек. Әзірге ол жоқ, сол
35

себепті 27фермерлер шетелдік мамандарды шақыруға және сынамаларды шетелдік зертханаларға
жіберуге үлкен қаражат жұмсауға мәжбүр.
Қазақстанның басқа сарапшысының (Бердібек Қабкенұлы Булашев, ауыл шаруашылығы
ғылымдарының кандидаты, доцент) пікірінше, жақын арада Қазақстанның аккредиттеу
субъектілерінің тізілімінде органикалық өндіріс пен органикалық өнімдерді сертификаттау
жөніндегі ұлттық органдар пайда болады. Сертификаттау жөніндегі ұлттық органдардың қызметі
«Сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы» заңмен, заңға тәуелді актілермен және
мынадай ұлттық стандарттармен регламенттелетін болады:
- ҚР СТ 3109-2017 - Органикалық өнім. Органикалық өнімнің ұлттық сәйкестік белгісі.
Органикалық өнімді таңбалаудың техникалық талаптары мен тәртібі;
- ҚР СТ 3110-2017 - Сәйкестікті бағалау. Органикалық өнім және органикалық өнім
өндірісінің сәйкестігін растау жөніндегі органдарға қойылатын талаптар;
— ҚР СТ 3111-2017 - органикалық өнім. Өндіріс процесіне қойылатын талаптар.
Алайда, ЕО-да қазіргі уақытта органикалық заңнаманы қайта қарау жүріп жатыр. Жаңа
регламент — 834/2007 орнына, 2021 жылы күшіне енеді. Ең алдымен, онда импортқа қатаң
талаптар қойылатын болады. 2015 жылдан бастап 2018 жылға дейінгі кезеңде әзірленген барлық
құжаттар қазақстандық нарықта органикалық өнім өндірісі мен айналымы үшін ғана қажет.28
Сондықтан сертификаттау жөніндегі қазақстандық органдар IFOAM (Халықаралық
органикалық ауыл шаруашылығы қозғалысы федерациясы) аккредиттеу талаптарына сәйкес
келуі және IFOAM еншілес компаниясы болып табылатын органика саласындағы халықаралық
аккредиттеу қызметінде (IOAS) тіркелуге тиіс.
Топырақтың құнарлылығын төмендету факторларының бірі оларға минералдық және
органикалық тыңайтқыштардың жеткіліксіз жоғары мөлшерін енгізу болып табылады.
ҚР АШМ «Агрохимиялық қызметтің республикалық ғылыми-әдістемелік орталығы» ММ
мәліметтері бойынша 1986 жылы республика алқабына 33,2 млн тонна органикалық
тыңайтқыштар енгізілді. 2000 жылдан бастап органикалық тыңайтқыштарды қолдану көлемі
қысқарды. Соңғы бес жылда (2014 - 2018 жж.) орташа есеппен 750 мың тонна органикалық
тыңайтқыштар енгізілді.
Минералды тыңайтқыштарды қолданудың максимумы әсер етуші затқа қайта есептегенде
1986 жылы - 1,0 млн.тонна (1 гектар ға 29 кг енгізілді). 2014 жылдан бастап 2018 жылға дейінгі
кезеңде минералдық тыңайтқыштарды енгізу көлемі қолданыстағы затта 113,8 – 162,6 мың тонна
шегінде өзгереді. Тыңайтқыштарды енгізудің ең үлкен көлемі 2017 жылы29 – 162,6 мың тоннаны
құрайды (1.2.3-кесте.).
1.2.3-кесте. Минералды және органикалық тыңайтқыштарды енгізу*

Іс-шараның атауы
Минералды тыңайтқыштарды тұтыну
Ауыл шаруашылығы жерлерінің ауданы
Азот тыңайтқыштарын тұтыну
Азот тыңайтқыштарын тұтыну
Фосфатты тыңайтқыштарды тұтыну
Фосфатты тыңайтқыштарды тұтыну
Калий тыңайтқыштарын тұтыну
Калий тыңайтқыштарын тұтыну

Өлшем
бірлігі
Млн. га
мың т N
кг/га
мың т P2O5
кг/га
мың т K20
кг/га

2014
21,2
80,7
3,8
32,4
1,5
3,5
0,2

2015
21,0
91,5
4,4
33,1
1,6
2,5
0,1

Жылдар
2016
21,7
80,1
3,7
31,5
1,5
2,3
0,1

2017
21,8
108,6
5,0
50,3
2,3
3,7
0,17

2018
21,9
81,0
3,7
38,3
1,7
1,3
0,06

https://forbes.kz/finances/markets/kak_organika_pomojet_prevratit_kazahstan_v_aziatskuyu_shveytsariyu
https://kazakh-zerno.net/139482-sistemnye-problemy-prepyatstvuyushchie-razvitiyu-organicheskogo-proizvodstva-vkazakhstane/
27

28

29

2018 ЖЫЛҒЫ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫҢ ЖАЙ-КҮЙІ ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАРДЫ ПАЙДАЛАНУ ТУРАЛЫ
ҰЛТТЫҚ БАЯНДАМА. Нұр-Сұлтан қаласы. 2018 жыл.
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Минералды тыңайтқыштарды
тұтынудың жалпы көлемі

мың т

116,5

Аудан бірлігіне минералды
кг/га
5,5
тыңайтқыштарды тұтыну көлемі
Минералды тыңайтқыштармен өңделген
млн. га
1,6
алаңдар
Ауыл шаруашылығы жерлерінің жалпы
егіс алаңынан минералдық
%
7,4
тыңайтқыштармен өңделген
алқаптардың үлесі
Органикалық тыңайтқыштарды тұтыну
Органикалық тыңайтқыштарды тұтыну
мың т
510,9
Аудан бірлігіне органикалық
кг/га
24,0
тыңайтқыштарды тұтыну
Органикалық тыңайтқыштармен
млн. га
0,06
өңделген алаңдар
А/ш жерлерінің жалпы егіс алаңынан
органикалық тыңайтқыштармен
%
0,3
өңделген алқаптардың үлесі
*ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің деректері бойынша.

127,1

113,8

162,6

120,9

6,0

5,3

7,4

5,5

1,5

1,7

2,0

2,3

6,9

7,6

9,2

10,5

609,2

626,6

1 375,9

633,0

29,0

28,9

63,0

28,9

0,06

0,08

0,12

0,1

0,3

0,4

0,5

0,5

Басқа елдермен салыстырғанда Қазақстанда тыңайтқыштарды қолдану өте төмен деңгейде,
ол Еуропа мен Орталық Азияда 1 гектарға тыңайтқыштардың орташа шығынынан 2 есе төмен
(кіріс деңгейі жоғары елдерді есепке алмағанда, 41 кг/га) және пайдаланудың орташа әлемдік
деңгейімен (141 кг/га) салыстырғанда өте аз.30 Минералдық тыңайтқыштарды енгізудің төмен
деңгейі субсидияға қарамастан, олардың жоғары құнына (ішкі өндірістің төмен көлемін ескере
отырып) байланысты.
Сонымен қатар, пестицидтерді енгізу де 2013 жылы 8738 т-дан 2017 жылы 13001,6 т-ға
дейін, 2018 жылы 13054,95 т-ға дейін, ал гектарға тиісінше 0,41 кг-дан 0,6 кг-ға дейін ұлғаяды.
Бұл ретте Қытай Халық Республикасында бұл көрсеткіш 2008 жылы 13,7 кг/га және 2014 жылы
14,7 кг/га, ал Украинада 2008 жылы 1,6 кг/га және 2014 жылы 2,3 кг/га құрады.
Гербицидтер мен десиканттар елде қолданылатын пестицидтердің 80% дерлік құрайды
(1.2.4-кесте).31
1.2.4-кесте. Пестицидтерді енгізу*

Заттек
Ауыл шаруашылығы жерлерінің жалпы алаңы
Пестицидтерді енгізу
Инсектицидтер - енгізу
Аудан бірлігіне инсектицидтер
Гербицидтер мен десиканттар - енгізу
Аудан бірлігіне гербицидтер мен десиканттар
Фунгицидтер - енгізу
Аудан бірлігіне фунгицидтер
Өсімдіктердің өсуін реттегіштер - енгізу
Аудан бірлігіне өсімдіктердің өсуін реттегіштер
Родентицидтер-енгізу
Аудан бірлігіне родентицидтер
Енгізудің жалпы көлемі (барлық пестицидтер)

Бірлік
мың га
т
кг/га
т
кг/га
т
кг/га
т
кг/га
т
кг/га
кг/га

Жылдар
2017
21 902,6
619,4
0,02
10 764,85
0,49
1 369,5
0,06
247,7
0,01
13 001,46

2018
22 011,2
528,1
0,02
11 050,66
0,5
1 073,45
0,05
401,7
0,02
4,04
0,0002
13 054,95

30 Қазақстанның экологиялық қызметінің нәтижелілігіне үшінші Шолу. БҰҰ ЕЭК. 2018 ж.
31
2018 ЖЫЛҒЫ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫҢ ЖАЙ-КҮЙІ ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАРДЫ ПАЙДАЛАНУ ТУРАЛЫ
ҰЛТТЫҚ БАЯНДАМА. Нұр-Сұлтан қаласы. 2019 жыл.
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Аудан бірлігіне пестицидтерді енгізу
кг/га
*ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің деректері бойынша.

0,6

0,6

Ауыл шаруашылығы зиянкестерімен күрестің биологиялық әдістері елде негізінен
экспортқа арналған органикалық азық-түлік өнімдері өндірілетін алқаптар мен фермаларда
қолданылады. Сонымен қатар, пестицидтерді сатып алу және пайдалану ауыл шаруашылығында
субсидияланады, органикалық егіншілікке субсидиялар жоқ.
Ұсынылып отырған көлемнің 5 т/га ғылыми бағалауының нәтижелеріне негізделе отырып,
елдің жыл сайынғы органикалық тыңайтқыштарға қажеттілігі қазіргі егістік жерлер қоры үшін
(21 - 22 млн. га) шамамен 100 - 110 млн. т. құрайды.
Топырақтың химиялық мелиорациясына қарағанда, бүкіл ел бойынша ресурс үнемдейтін
ауыл шаруашылығы тез тарайды(топырақ жамылғысының ең аз бұзылуы, тұрақты топырақ
қорғау жамылғысы және ауыспалы айналымның ротациясы). Қолда бар бағалаулар бойынша
ауыл шаруашылығы алқаптарының 3 млн. гектары жыртқысыз өңделеді және 9 млн. гектары ең
аз егістік өңдеуден өтеді, ал 5 млн. гектары әдеттегі өңдеуде қалады (мысалы, Қостанай
облысындағы егістік алқаптарының 97%-да ең аз егістік өңдеу технологиясы қолданылады).
Топырақты жыртпай өңдеу алқаптарда өткен жылғы стернийді сақтауды болжайды; бұл жылыну
кезінде топырақтың ылғалдылығын айтарлықтай арттыра отырып және құрғақшылық қаупін
немесе салдарын төмендете отырып, топыраққа ағатын және сіңетін қарды ұстайды. Бұл шаралар
климаттың өзгеруіне бейімделуге ықпал етеді.
«Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабына
сәйкес тіркеу сынақтарын жүргізу үшін қажетті жағдайларды қоспағанда, генетикалық
түрлендірілген объектілерді (ГТО) өндіру (дайындау), әкелу (импорттау) және сату оларды
мемлекеттік тіркегеннен кейін ғана рұқсат етіледі. «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау
жүйесі туралы» Кодекске және «Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы» ҚР Заңына сәйкес ГМО
мемлекеттік тіркеуді ҚР Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті (ҚР
ДСМ) жүзеге асырады. Мемлекеттік тіркеуге алғаш рет өндірілетін (дайындалатын) және
Қазақстан Республикасының аумағына алғаш рет әкелінетін (импортталатын) ГТО жатады. ҚР
аумағында ГТО мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті ҚР ДСМ Қоғамдық денсаулық сақтау
комитеті береді. Тіркелген ГТО тізілімін ҚР ДСМ Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті
жүргізеді. Қазақстан Республикасының биологиялық әртүрлілік туралы конвенцияға
Биологиялық қауіпсіздік жөніндегі Картахен хаттамасынан туындайтын міндеттемелердің
орындалуын қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 26
желтоқсандағы № 1282 «Биологиялық әртүрлілік туралы конвенцияға Биологиялық қауіпсіздік
жөніндегі Картахен хаттамасынан туындайтын міндеттемелерді Қазақстан Республикасының
орындауын қамтамасыз ету жөніндегі шаралар туралы» қаулысымен ҚР Ауыл шаруашылығы
министрлігі Ұлттық үйлестіру орталығы болып тағайындалды, Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігі құзыретті ұлттық орган болып тағайындалды. Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 20 желтоқсандағы №579 бұйрығымен ҚР БҒМ
Ғылым комитетінің «Ұлттық биотехнология орталығы» РМК биологиялық қауіпсіздік
саласындағы делдалдық тетігін іске асыру жөніндегі байланыс пункті (биоқауіпсіздік жөніндегі
делдалдық тетігі жөніндегі үйлестіру орталығы) болып белгіленді. Биоқауіпсіздік бойынша
делдалдық тетігі жөніндегі үйлестіру орталығы өзгертілген тірі организмдерге (ӨТО) және ГТО
қатысты ғылыми, техникалық, табиғатты қорғау және заңдық ақпаратпен және тәжірибемен
алмасуға жәрдемдеседі.
Ауыл шаруашылығын қаржыландыруды жақсарту үшін 2017 жылы көктемгі егіс
жұмыстарына арналған кредиттер бойынша түпкілікті мөлшерлеме соңғы қарыз алушыларға
жылдық 6%-ға дейін төмендетілді, ал 2016 жылы ол 9%-ды құрады. Бұл несие беру тізбегіндегі
буындардың санын қысқарту арқасында қол жеткізілді.
2017 - 2018 жылдары Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың
2017 - 2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар
жоспарына сәйкес мемлекеттік субсидиялардың мынадай түрлері жұмыс істеді:
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- өсімдік шаруашылығы өнімінің шығымдылығы мен сапасын арттыруды субсидиялау;
-жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көпжылдық көшеттерін отырғызу және өсіру (оның
ішінде қалпына келтіру) шығындарының құнын субсидиялау («Апорт» сұрыпты алма);
- минералдық тыңайтқыштардың (органикалық тыңайтқыштарды қоспағанда) құнын
субсидиялау);
- жеке және/немесе заңды тұлғалардың қаражаты есебінен жүзеге асырылатын
зияндылықтың экономикалық шегінен жоғары зиянды, аса қауіпті зиянды организмдерге қарсы
күрес үшін пестицидтерді, биопрепараттарды (биоагенттерді) сатып алуға арналған шығындарды
субсидиялау;
- мақта талшығының, шитті мақтаның сапасын сараптауға арналған шығындардың құнын
субсидиялау;
- тұқым шаруашылығын қолдауды субсидиялау;
- көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізуге АӨК субъектілерін несиелеу;
- асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуға және мал шаруашылығы өнімінің өнімділігі
мен сапасын арттыруға арналған шығындардың құнын субсидиялау;
- АӨК саласындағы дайындаушы ұйымдарға есептелген ҚҚС шегінде бюджетке төленген
ҚҚС сомасын субсидиялау;
- құрғақ сүт, сары май және ірімшік өндіру үшін шикізат сатып алу шығындарын
субсидиялау.
АШМ агробизнесті жүргізу бойынша фермерлердің білімі мен дағдысының деңгейін
арттыру үшін «Атамекен» Ұлттық Кәсіпкерлер палатасының мемлекеттік тапсырмасы
шеңберінде өтеусіз негізде шаруа қожалықтарында ғылыми-тәжірибелік семинарлар мен
консультациялық іс-шаралар өткізіледі.
2017 жылы 3710 адамды қамтыған 188 семинар өткізілді.
Ғылыми-практикалық семинарлардың тақырыптары әлеуетті қызмет алушыларға сұрау
салу нәтижелері бойынша АӨК субъектілерінің қажеттілігінен қалыптасады.
Сонымен қатар, fаrmers.kz ақпараттық-талдамалық порталы арқылы АӨК субъектілеріне
тегін онлайн кеңес беру және онлайн біліктілікті арттыру қызметтері іске қосылды.
Экономиканың ауыл шаруашылығы секторына кредит берумен айналысатын фермерлер
мен жеке қаржы ұйымдары қызметкерлерінің біліктілігін арттыру жөніндегі жұмыс
жалғастырылатын болады.
Халықаралық тәжірибе.
Бүгінде органикалық ауыл шаруашылығы әлемнің 160 елінде қолданылып келеді. 84 елде
органикалық егіншілік туралы өз заңдары бар, ондаған елде мұндай заң жобалары
әзірленуде. Экономистердің бағалауы бойынша, егер қазір (2018 жыл) органикалық ауыл
шаруашылығы саласындағы айналым жылына 85 - 90 миллиард долларды құраса, 2020 жылға
қарай бұл сан 200 - 250 миллиард АҚШ долларына жетеді.(https://greenkaz.org/index.php/presscentr/novosti-v-strane/item/1987-razvitie-organicheskogo-selskogo-khozyajstva-v-kazakhstane).
Экологиялық стандарттарды ескере отырып өндірілген азық-түлік тауарларына сұраныс
үнемі өсуде. Еуропалық Одақ био-өнімдер сатылатын АҚШ-тан кейінгі әлемде көлемі бойынша
екінші ішкі нарық, ал Германия - ЕО ішіндегі ең ірі нарық болып табылады. 2017 жылы Герман
экономикасының бұл саласы жаңа рекорд – тауар айналымы 10 млрд. еуродан астам.
Федералдық
үкімет
«жасыл»
ауыл
шаруашылығын
кеңейтуді
талап
етеді
(https://www.deutschland.de/ru/topic/okruzausaa-sreda/kak-germaniya-rasshiryaet-zelenoe-selskoekhozyaystvo). 2030 жылға қарай Германияда ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің 20%
эко-технологияларды пайдалана отырып өңделуге тиіс. Бұл мақсат Германия Федеративтік
Республикасының тұрақтылық стратегиясының бір бөлігі болып табылады. Коалициялық
шартта, сондай-ақ, ауыл шаруашылығын дигиталдандыру көзделеді, мысалы, өсімдіктердің
зиянкестері мен ауруларына қарсы күреске арналған құралдардың, тыңайтқыштардың, сондайақ малға арналған дәрі-дәрмектердің пайдаланылуын бақылау үшін. Қазіргі уақытта
Экологиялық тамақ өнеркәсібі одағының (BÖLW) деректері бойынша шамамен 30000
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биоферма бар. Бұл шамамен Германиядағы әрбір оныншы кәсіпорын. Алайда, алға қойған
мақсатқа жету үшін бізге «экологиялық рельстерге» тағы 30000 немесе 40000 фермерлік
шаруашылықтарды қою қажет. Бұл стратегия 2015 жылы іске асырыла бастады. Ол кезде
Германияда экологиялық өңделетін ауыл шаруашылығы алқаптарының шамамен 6% , ЕО-ның
бірқатар елдеріне қарағанда айтарлықтай аз болды, ал 2018 жылы алаң 8,2%-ға дейін өсті.
760000 га органикалық егін шаруашылығында жайылымдар ретінде пайдаланылады,
экологиялық егістік алқабы 560000 гектарды құрайды. Қалған алаң - жеміс және көкөніс
дақылдары, сондай-ақ жеміс жазықтары.
Германияның болашақ Экологиялық ауыл шаруашылығы стратегиясының негізінде ісқимылдың бес бағыты жатыр.32 Олар органикалық егіншіліктің неғұрлым күшті өсуі үшін негізгі
ұлттық облыстар болып табылады. Сонымен қатар олар экоиндустрияның маңызды мәселелерін
шешеді:
- құқықтық базаны перспективалы және келісімді ету,
- органикалық ауыл шаруашылығына қол жеткізуді жеңілдету,
- сұраныс әлеуетін толық көлемде пайдалану және әрі қарай жалғастыру,
- экологиялық аграрлық жүйелердің тиімділігін арттыру, сондай-ақ
- экологиялық қызметтерді тиісті түрде құрметтеу;
Сондай-ақ, глифосатты пайдаланумен болған жанжалдар күшеюде. Сан-Францискодағы
сот (Калифорния штаты) Bayer неміс компаниясын Roundup гербицидімен байланысқа түсуінен
қатерлі ісік диагнозы қойылған екі американдыққа $2 млрд астам төлеуге міндеттеді. Бұл
туралы Financial Times хабарлайды. Өтемақы штаттың тұрғындары Элва Пиллиод және оның
жұбайы Альбертаға арналған 33.
Бұған дейін ерлі-зайыптылар АҚШ-тың гербицид өндіретін Monsanto компаниясына
қатысты солармен қарым-қатынасқа түскеннен кейін лимфома пайда болды деп талап арыз
берген. Bayer өткен жылы $63 млрд-қа Monsanto сатып алды. Басылымның хабарлауынша, алқа
билер Монсанто да, Байер де тұтынушыларға Roundup адамдардың қатерлі ісікке шалдықтыруы
мүмкін екендігі туралы дұрыс хабарлаған жоқ деп шешті. Bayer акциялары сот шешімінен кейін
қатерлі ісікпен ауырған садовниктің пайдасына түсіп кетті.
АҚШ-та Monsanto және оның қазіргі иесі Bayerге қарсы жүздеген осындай талап арыз
берілді. Компаниялар глифосат ретінде белгілі гербицидтің канцерогендігі туралы ақпаратты
әдейі жасырады деп айыпталуда. Гербицид деп өсімдіктерді жою үшін пайдаланылатын
химиялық зат аталады.
2017 жылдың қыркүйек айында АҚШ-тың қоршаған ортаны қорғау жөніндегі агенттігі ұзақ
зерттеулерден кейін глифосат қатерлі ісік ауруларын тудырмайды деп шешті. Дегенмен,
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДҰ) құрылымына кіретін Қатерлі ісікті зерттеу
жөніндегі халықаралық агенттік 2015 жылы оны адамға канцерогендік әсер етуі мүмкін зат
ретінде жіктеді.
Қазақстан Ауыл шаруашылығын дамытудың халықаралық қорымен (IFAD International Fund for Agricultural Development) ынтымақтастықты кеңейтуі, онымен келісім
жасауы, оның Қазақстанда өкілдігін ашуы қажет. Бұл азық-түлік өндірісін ұлғайту және дамушы
елдердегі халықтың кедей топтарының тамақтануы жағдайын жақсарту мақсатында қаржы
ресурстарын жұмылдырумен айналысатын БҰҰ мамандандырылған мекемесі.
Ұйым 1974 жылғы Дүниежүзілік азық-түлік конференциясы аясындағы келісімдер
нәтижесінде құрылды. ХФСР басты мақсаты - дамушы елдердегі ауылдық кедейлікті жою.
Қордың алушы елдер арасында кең таралған қаржылық көмек түрі - қарыздар. Әдетте,
өтеуді бастау 10 жылдан кейін 50 жыл мерзімге және жылына 1 пайыз мөлшерінде қызмет
https://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/NachhaltigeLandnutzung/Oekolandbau/_Texte/VeroeffentlichungZukunftsstrategieOekologischerLandbau.html
33 https://www.vedomosti.ru/business/news/2019/05/14/801282gerbitside?utm_source=facebook&utm_campaign=share&utm_medium=social&utm_content=801282gerbitside&fbclid=IwAR0zo_e7U-5Jyz34WbImr42nYxPj0SfLWOXaw_mqyg75j4EqwDn3pVTvQNY
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ақысын төлеумен бөлінеді. Қор, сондай-ақ, жалпы көлемі берілген қарыздар көлемінің 10%-нан
аспайтын өтеусіз гранттар береді. Өз қызметі барысында ИФАД шамамен 14,8 млрд. АҚШ
долларын
әлемнің түрлі елдеріндегі
900-ден астам бағдарламалар мен жобаларға
инвестициялады.
2018 жылы бұл қор институционалдық тиімділікті арттыруға және көмек көрсетілетін
елдерде қатысуға ұмтылды.34
2014 халықаралық отбасылық фермерлік шаруашылықтардың жетістіктеріне сүйене
отырып, Біріккен Ұлттар Ұйымы 2019 – 2028 жылдар аралығын отбасылық фермерлік
шаруашылықтардың онжылдығы деп жариялады. Шағын өндірушілер мен отбасылық
фермерлік шаруашылықтарды қолдау ФАО-ның Еуропа мен Орталық Азиядағы төрт аймақтық
басымдықтарының бірі болып табылады, оларға қол жеткізу үшін ФАО саясатты әзірлеуді
жетілдіруге, ауыл шаруашылығы өндірісінің тұрақтылығын арттыруға және ауылдық аудандарда
өмір сүруге арналған қаражат көздерін кеңейтуге, сонымен бір мезгілде ауыл кедейлігін
қысқартуға ұмтылады.
ФАО әр қауымның нақты қажеттіліктері мен басымдықтарына негізделген гранттар
схемаларын немесе қолдау шараларын ұсыну арқылы шағын фермерлік шаруашылықтарды жеке
қолдаумен кең қатысуға және инклюзивтік тәсілге негізделген қауымдастықтардың кешенді
дамуын қамтамасыз етуге ықпал етеді.35
Дамушы елдерде шағын өндірушілер мен ауылдық кедейлер климаттың өзгеру салдарына
ерекше осал. Климаттың өзгеруі және оның ұсақ фермерлердің табыстарына әсері нәтижесінде
2030 жылға қарай ас кедейлікте өмір сүретіндердің саны 122 млн адамға өсуі мүмкін.
Бүкіл әлем бойынша агроэкологиялық жүйелер мен өмір сүруге қаражат көздерінің
тұрақтылығын төмендететін қарқынды монмәдени жүйелер таралды. Сондықтан да бейімделу
саласындағы маңызды шаралардың бірі ауыл шаруашылығы дақылдары мен жабайы
өсімдіктердің генетикалық ресурстарын сақтау болып табылады.
Топырақтың тозуы көмірқышқыл газының шығарындылары көзіне айналады. Топырақ
көміртегінің құрамының ұлғаюы топырақты тұрақтандырып қана қоймай, олардың қоректік
заттар мен топырақ суларына қатысты буферлік және жинақтау функцияларын нығайта отырып,
сонымен қатар атмосферадағы көмірқышқыл газының құрамын қысқартады. Бұл әлеует
ауқымды: 2030 жылға қарай 200 миллион гектарға дейін жер қалпына келтірілуі мүмкін.36
ТДМ-ға қол жеткізудің проблемалары.
Ауыл шаруашылығы мәселелеріне 2030 жылға дейінгі кезеңге арналған тұрақты даму
саласындағы күн тәртібінің 2.3, 2.4, 2.5, 2a және 5а-міндеттеріне қатысты (1.2.5-кесте).
Агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасында айқындалған параметрлер 2021 жылға қарай фермерлік және шаруа
қожалықтарының өнімділігінің де, кірістерінің де айтарлықтай өсуін болжайды, бұл 2-мақсат пен
2.3-міндетке сәйкес келеді. Осы міндеттерді қадағалау үшін Қазақстанның 2.3.1 көрсеткішіне
ұқсас статистикалық көрсеткіші бар. Сонымен бірге 2.3.2 көрсеткіші бақыланбайды.
2.4-міндеттің шешімі "Ауыл шаруашылығын жүргізудің өнімді және ашық емес әдістері
қолданылатын ауыл шаруашылығы алқаптарының үлесі" көрсеткішінің көмегімен ішінара
бақыланады. Алайда "Ауыл шаруашылығын жүргізудің өнімді және ашық емес әдістері" термині
нақты айқындалмаған, Қазақстанда дәстүрлі технологиялар мен әдістерге қарағанда ауыл
шаруашылығын жүргізудің анағұрлым тұрақты әдістеріне көшу байқалады. Бұдан басқа,
органикалық ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру ауыл шаруашылығын тұрақты жүргізу
саласындағы қызметтің басым түрлерінің бірі болып табылады және таяудағы жылдары оның
IFAD 2018 жылдық есебі Маусым 2019
(https://www.ifad.org/en/web/knowledge/publication/asset/41204194)
34

35
36

http://www.fao.org/europe/news/detail-news/ru/c/1184939/
Климаттың өзгеруіне қатысты фао стратегиясы. Рим. 2017 жыл.
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өсуі болжанып отыр37 . Жинақтау әдістерін (жер қыртысын ұңғысыз өңдеу және топырақты ең аз
өңдеу) қолдана отырып өңделетін ауыл шаруашылығы алқаптарының және органикалық
өндірістің жиынтық үлесін есептеу Қазіргі уақытта шамамен 12,3 млн. өңделетін егістік
жерлердің га (немесе 48%) ауыл шаруашылығын жүргізудің қандай да бір өнімді және
сарқылмайтын технологиялары қолданылады.
Агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың 2017 – 2021 жылдар кезеңіне арналған мемлекеттік
бағдарламасында климаттың өзгеруінің күтілетін салдарлары (елден тыс жерлерден түсетін су
ресурстарымен байланысты жағдайды қоспағанда) ескерілмейді және осы салдарды жеңілдету
жөніндегі шаралар белгіленбеген. 2030 жылға дейінгі кезеңге арналған тұрақты даму
саласындағы күн тәртібінің 2.4-міндетін іске асыру климаттың өзгеруі саласындағы міндеттер
мен шараларды ауыл шаруашылығы секторы үшін тиісті ұлттық стратегиялық құжаттарға
енгізуді және ведомстволар арасында міндеттерді нақты бөлу арқылы олардың іске асырылуын
қамтамасыз етуді талап етеді.
2.5-міндет бойынша Қазақстанда статистикалық көрсеткіштер жоқ. Бұл жұмыс тек ғылыми
зерттеулер деңгейінде жүзеге асырылады. Мұндай жұмыстар туралы толық ақпарат
биоалуантүрлілікті сақтау бойынша 6-шы Ұлттық баяндамада бар.
2.а мақсатты міндетке қол жеткізу агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың 2017 - 2021
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының есептері бойынша қадағаланады. 2017 жылы
мемлекеттік бағдарламаның бюджеті 359,7 млрд. теңгені, ал 2018 жылы – 397,9 млрд. теңгені
құрауы тиіс еді. Инновацияларға екпінді күшейту өнімділіктің тұрақты өсуін қамтамасыз ету
мақсатында Қазақстанның ауыл шаруашылығымен байланысты ТДМ-ға қол жеткізуі үшін
маңызды мәнге ие және өнімді, тұрақты және өмірге төзімді жаһандық азық-түлік жүйесін құру
үшін саясатты жетілдіру туралы 2016 жылғы ЭЫДҰ Декларациясымен насихатталатын саясат
қағидаттарының бірі болып табылады.
5-мақсат пен 5.а міндет ауыл шаруашылығын жанама түрде қозғайды. Қазіргі уақытта (2017
жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша) Қазақстанның ауыл шаруашылығы секторында басшы
әйелдердің болуы ауыл шаруашылығы кәсіпорындары үшін де, шаруа және фермер қожалықтары
үшін де статистикалық бақылануда. Атап айтқанда, ауыл шаруашылығының барлық
қызметкерлері арасындағы әйелдердің үлесі жеткілікті тұрақты болып қала береді және 44 - 46%
құрайды, ал 2008 – 2016 жылдары әйелдер ауыл шаруашылығы кәсіпорындары басшыларының
13%–ын және ұсақ фермерлік шаруашылықтар басшыларының 20%-ын ғана құрады.
1.2.5-кесте. Ауыл шаруашылығы мәселелерімен байланысты ТДМ-ға қол жеткізу
проблемалары

ТДМ
мақсаттары
міндеттері

Жетістіктің
Көрсеткіштерді
проблемалар
жүргізу
ының болуы
қажеттілігі
ТДМ 2. Аштықты жою, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, тамақтануды жақсарту және ауыл
шаруашылығын тұрақты дамытуға жәрдемдесу.
2030 жылға дейін жерді, ауыл 2.3.1
Өнімнің Ауыл
Азық-түлік
шаруашылығы
ресурстарын, өндіріс
көлемі шаруашылығынд
өнімдерін
ұсақ
өнеркәсіптік ресурстарды және бойынша жіктелуі, ағы
еңбек
өндірушілердің
ауыл шаруашылығы өндірісінің, ауыл
өнімділігі
жынысы
мен
білім
берудің,
қаржы шаруашылығы
/
тұрғылықты
қызметтерінің
факторларын мал шаруашылығы
халықтарға
қоса
алғанда,
ауыл /
орман
тиесілігі мәртебесі
шаруашылығының өнімділігі шаруашылығы
бойынша бөлудегі
мен ұсақ тамақ өнімдерін 2.3.2
Орташа
өндірушілердің,
әсіресе табыс, халықтың
әйелдердің,
байырғы жан
басына
37

мен

Халықаралық
көрсеткіштер

Қазақстандағы
көрсеткіш

Қазақстанның экологиялық қызметінің нәтижелілігіне үшінші Шолу. БҰҰ ЕЭК. 2018 ж.
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халықтардың,
фермерлердің,
мал
өсірушілер
мен
балықшылардың
өнімділігі,
қосымша құнға және қаржылық
емес секторларда жұмысқа
орналастыру мүмкіндіктеріне
кепілдік берілген және тең қол
жеткізу санын екі есе көбейту
2.4-міндет.
Климаттың
өзгеруіне,
ауа
райы
құбылыстарына,
құрғақшылыққа,
су
тасқындарына және басқа
да
табиғи
апаттарға
бейімделу үшін бейімдеу
әлеуетін нығайту, бұл 2030
жылға қарай азық-түлік
өндірісінің
орнықты
жүйесін құруға ықпал
ететін және өміршеңдігі
мен өнімділігіне және
өндіріс көлемін ұлғайтуға
ықпал
ететін
болады;
топырақ пен топырақтың
сапасын
біртіндеп
жақсартатын
ауыл
шаруашылығын
жүргізу
әдістерін енгізу.
2.5 2020 жылға қарай тұқымдар
мен тұқымдардың, сондай-ақ
ауыл шаруашылығы мен үй
жануарларының және тиісінше
олардың жабайы түрлерінің
генетикалық әртүрлілігін оларға
әртүрлі
тұқымдар
мен
өсімдіктердің ұлттық, өңірлік
және
халықаралық
деңгейлерінде тиісті күтім
жасауды
қамтамасыз
ете
отырып,
генетикалық
ресурстарға
және
олармен
байланысты дәстүрлі білімге
қол жеткізуді және оларды
пайдаланудың
халықаралық
деңгейінде
келісілген
тиімділігін кеңейту үшін әділ
және тең құқылы негізбен бірге
қолдау

2.a-міндет. Дамушы елдердің,
әсіресе неғұрлым аз дамыған
елдердің ауыл шаруашылығы
өндірісі саласындағы әлеуетін
нығайту
мақсатында
ауыл
инфрақұрылымына,
ауыл
шаруашылығы
зерттеулеріне
және
агроазықтандыруға,
технологияларды
дамытуға
және
өсімдіктер
мен

шаққанда
және
тұрғылықты
халыққа ұсақ азықтүлік
өнімдерін
жіктеу

орташа табысы.

2.4.1
Ауыл
шаруашылығын
жүргізудің тиімді
және
сарқылмайтын
әдістерімен
пайдаланылатын
ауыл
шаруашылығы
алқаптары
алаңының үлесі

Ауыл
шаруашылығын
жүргізудің
өнімді
және
сарқылмайтын
әдістері
қолданылатын
ауыл
шаруашылығы
алқаптарының
үлесі
Су
үнемдеуші
технологиялар
қолданылатын
суармалы
жерлердің
көлемі
(тамшылатып
суару
жаңбырлату)

Климаттың
өзгеруіне
бейімдеу ісшаралары
көзделмеген

Климаттың
өзгеруіне
тиісті
көрсеткіштермен
бейімделу
стратегиясын
әзірлеу.

2.5.1 Арнайы орта
мерзімді
немесе
ұзақ
мерзімді
қоймаларда
сақталатын азықтүлік пен ауыл
шаруашылығы
өнімдерін өндіруге
арналған өсімдік
және зоологиялық
тектік
ресурстардың
саны

Жоқ

Бұл жұмыс
тек ғылыми
зерттеулер
деңгейінде
жүзеге
асырылады.

Тиісті
көрсеткіштер
қажет

ҚР бюджетінде
ауыл
шаруашылығына
арналған
шығыстар үлесі

Көрсеткіште
қысқару
үрдісі бар

Жоқ

2.5.2
Мынадай
санаттарға
жататын
жануарлар
түрлерінің
пайызы:
құрып
кету қаупі төнген,
құрып кету қаупі
төнген;
жоғалту
қаупінің деңгейі
белгісіз
2.a.1 Мемлекеттік
шығыстардың
құрылымы
бойынша
айқындалатын
ауыл
шаруашылығына
бағдарлану
индексі
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жануарлардың
генетикалық
банкін
құруға
инвестиция
салуды,
оның
ішінде
халықаралық ынтымақтастықты
жандандыру арқылы ұлғайту

2.a.2
Ауыл
шаруашылығына
Қаражат ағыны
ресми қаражаттың мен
жиынтық ағыны Қазақстанның
(даму
донорлығы
мақсатындағы
бойынша бөлек
ресми көмек және анықталады
өзге де ресми
қаражат
ағындары)
5-мақсат. Гендерлік теңдікті қамтамасыз ету және барлық әйелдер мен қыз балалардардың құқықтары мен
мүмкіндіктерін кеңейту
5.a-міндет. Ұлттық заңдарға 5.a.1
a)
Ауыл Меншік
Жоқ
Жоқ
сәйкес әйелдерге экономикалық шаруашылығымен нысандары
ресурстарға тең құқық беру, айналысатын
бойынша
сондай-ақ жерді және меншіктің халықтың жалпы бөлінген
ауыл
басқа
да
нысандарын, санындағы ауыл шаруашылығы
қаржылық қызмет көрсетулерді, шаруашылығы
мақсатындағы
мұраға алынатын мүлік пен жерін
иеленетін жерлер берілген
табиғи ресурстарды иелену мен немесе
оны әйелдердің үлесі
билік
етуге
қол
жеткізу пайдалануға
Қолданыстағы
мақсатында
реформалар кепілдік берілген жер заңнамасы
жүргізу
құқығы
бар жер
учаскесін
адамдардың
беру
кезінде
жынысы бойынша субъектілерді
бөле отырып үлесі; жыныстық
және
b)
ауыл белгісі бойынша
шаруашылығы
бөлмейді және
жерін
иеленетін әйелдердің
немесе оны иелену құқықтарын
құқығының иесі шектемейді
болып табылатын
әйелдердің
жер
иелену нысандары
бойынша
бөле
отырып үлесі
5.a.2
Құқықтық
база (оның ішінде
әдеттегі
құқық)
әйелдерге жерді
иелену
және/немесе билік
ету тең құқығына
кепілдік беретін
елдердің үлесі

Болашаққа арналған жоспарлар.
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің деректері бойынша 2018
жылы 2175 мың га суармалы жерлердің жалпы көлемінен 681,2 мың га немесе 31,3%
пайдаланылмады.38 Қазіргі уақытта пайдаланылмайтын суармалы жерлердің негізгі алқаптары
Шығыс Қазақстан (137,2 мың га) 16,1%, Алматы (109,6 мың га) 16,1%, Жамбыл (104,9 мың га)
15,4%, Қарағанды (72,4 мың га) 10,6%, Қызылорда (53,4 мың га) 7,8%, Батыс Қазақстан (49,2 мың
га) 7,2%, Түркістан (47,0 мың га) 6,9%, Павлодар (28,3 мың га) 4,2% және Қостанай (27,9 мың га)
4,1% облыстарында.
Суармалы жерлерді толық пайдаланбаудың негізгі себебі жерлердің мелиоративтік жайкүйінің нашарлауына алып келетін суару және дренаж жүйелерінің айтарлықтай тозуы және істен
38

2018 ЖЫЛҒЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖЕРЛЕРІНІҢ ЖАЙ-КҮЙІ МЕН ПАЙДАЛАНЫЛУЫ ТУРАЛЫ
ЖИЫНТЫҚ ТАЛДАМАЛЫ ЕСЕП. ҚР АШМ. Жер ресурстарын басқару комитеті. 2019 ж.
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шығуы болып табылады. Бұл көптеген шаруа, фермерлік және басқа да шаруашылықтар
арасында бөлінген суару алқаптарында көптеген шаруашылықаралық, шаруашылықішілік суару
және дренаж жүйелерінің ұйымдасып күтіп-ұстаусыз және күтімсіз қалғанына байланысты. Бұл
сондай-ақ суармалы жерлердің мелиоративтік жай-күйінің және жер құрамы құрылымының
нашарлауының негізгі себептерінің бірі болып табылады. Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту
мемлекеттік бағдарламасы аясында 610 мың га суармалы жерді 2021 жылға дейін тарту көзделіп
отыр, өткен жылы 65 мың га пайдалануға берілді, биылғы жылы 124 мың га, ал 2021 жылға қарай
2 млн га дейін жеткізу жоспарланып отыр. Бұл суармалы жерлерден өсімдік шаруашылығының
жалпы өнімінің өндірісін 2 есеге арттыруға мүмкіндік береді. Алаңдарды осындай елеулі кеңейту
үшін қажетті тұщы су ресурстары қолданыстағы суару жүйесінің тиімділігін арттыру есебінен
ішінара қамтамасыз етілетін болады.
Суармалы егіншілікте су есептегіш құралдардың және суару арналарында реттеуші тарату
құрылғыларының болмауы да маңызды проблема болып табылады. Нәтижесінде суармалы
учаскелердің магистральдық каналға қатысты орналасқан жеріне байланысты суармалы суды
пайдаланудың біркелкі еместігі пайда болады Ал жер алабы магистральды арнаға тікелей жақын
орналасқан фермерлер суды артық алады, ал жер учаскелерін алып тастауға байланысты
суармалы сумен проблемалар туындайды. Сонымен қатар су пайдалану үшін төлем көп жағдайда
суаруға пайдаланылған су көлемінен емес, 1 га суармалы жерлердің тарифі бойынша алынады.
Мұның бәрі суды үнемсіз жұмсауға және оның өндірілмейтін төгінділеріне әкеледі, ал сенімді
коллекторлық-дренаждық желі болмаған кезде топырақтың тұздануы мен батпақтануын
туындата отырып, жер асты суларының көтерілуі орын алады. Берілген судың 30-дан 60%-ға
дейін жер асты суларын толтыра отырып, қайтарымсыз жоғалады. Көрсетілген себептер су
ресурстарын ұтымды пайдалануға ықпал етпейді және суармалы жерлерді тиімді пайдалануға
әсер етеді.
2025 жылға дейінгі жаңа Стратегиялық жоспарға сәйкес АӨК-дегі саясат ауыл
шаруашылығының өнімділігін арттыруға, ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеуді тереңдетуге,
елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және экспортқа бағдарланған экологиялық таза
өнімді өсіруге бағдарланатын болады. 5 жыл ішінде еңбек өнімділігін және өңделген өнім
экспортының көлемін 2017 жылмен салыстырғанда 2,5 есеге арттыру жоспарлануда.
Ауыл шаруашылығы кооперативтерінің барлық түрлеріне, атап айтқанда, өндірістік,
дайындау және қайта өңдеу кәсіпорындарына жан-жақты қолдау көрсетілетін болады. Қазіргі
заманғы технологияларды енгізу үшін халықаралық мамандарды тарта отырып және жергілікті
ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерді оқытумен модельдік фермалар желісі
құрылатын болады. Су және жер ресурстарын тиімді басқару және шөлейттенуге қарсы күрес
жөніндегі геоақпараттық жүйелер жаппай қолданыс табатын болады. Технологиялардың тиімді
трансферті және аграрлық ғылымды дамыту мақсатында отандық ауыл шаруашылығы ҒЗИ мен
жоғары оқу орындарының халықаралық ғылыми қоғамдастықпен өзара іс-қимылы
жандандырылатын болады, оның негізгі міндеттері асыл тұқымды гендік қорды дамыту,
өсімдік шаруашылығындағы репродуктивтілікті арттыру, дәл егіншілікті дамыту, сондай-ақ
ресурс тиімділігін арттыру болады. Саланы білікті мамандармен қамтамасыз ету, АӨК-де озық
білім мен үздік тәжірибені тарату үшін аграрлық университеттердің рөлі қайта қаралатын және
оларда оқыту бағдарламалары жаңартылатын болады. Ауыл шаруашылығы өндірісінің
экспорттық әлеуетін дамытудың перспективалы бағыты органикалық өнім өндірісі, оның
ішінде оны дамыған елдерге экспорттау болады. Органикалық өнім өндірісін
сертификаттаудың жеке жүйесі енгізілетін болады,өнім сапасын анықтау жөніндегі
мамандандырылған зертханалар дамытылады.
Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың тапсырмасына
сәйкес 5 жыл ішінде (2017 - 2022 жж.) АӨК-дегі еңбек өнімділігін және қайта өңделген ауыл
шаруашылығы өнімдерін экспорттауды кемінде 2,5 есе ұлғайту негізінен АӨК-ні цифрландыру
есебінен қамтамасыз етілетін болады.
АӨК цифрландыру шеңберінде республика бойынша кемінде 20 цифрлық ферма және
4000 озық ферма құрылады және процестер мен мемлекеттік қызметтерді 100%
автоматтандыру қамтамасыз етіледі. Цифрландыру фермерге және оның қызметін басынан
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бастап сатуға дейін жеңілдетуге бағдарланатын болады. АӨК Мемлекеттік бағдарламасына
сәйкес іс-шаралар есебінен ЖІӨ 3 трлн теңгеден астам өсімі жоспарланып отыр, онда АӨК
цифрландыру әсері 30% немесе 1 трлн. теңге.
Көптеген халықаралық сарапшылардың пікірінше, елімізде Қазақстан аумағында
тыңайтқыштар мен пестицидтерді пайдаланудың өте төмен деңгейінің арқасында органикалық
ауыл шаруашылығы мен органикалық өнім өндірісін дамыту үшін тамаша жағдай қалыптасты,
алайда осы уақытқа дейін бұл әлеует тек шамалы дәрежеде ғана пайдаланылды. Органикалық
ауыл шаруашылығын Үкімет ауыл шаруашылығының ең перспективалы кіші секторларының
бірі деп таныды. Сонымен қатар, органикалық өнім өндіру саласындағы заңнаманы әзірлеу әлі
күнге дейін аяқталмаған және өндірістің ұлттық стандарттарына, сертификаттауға және
таңбалауға қатысты заңға тәуелді актілер әзірлеу және Үкіметпен келісу сатысында. 39
Ел ішінде ғана емес, шетелде де сұранысқа ие органикалық және экологиялық таза өнім
өндіру үшін зор мүмкіндіктер бар Біз 2030 жылға қарай суармалы жерлердің санын 3 млн.
гектарға дейін кезең-кезеңімен ұлғайтуға тиіспіз. Бұл ауыл шаруашылығы өнімінің көлемін 4,5
есеге арттыруды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді» - деп мәлімдеді ҚР Президенті Қ. Тоқаев.40
ҚР Үкіметінің 2019 жылғы 15 шілдедегі кеңейтілген отырысында сөйлеген сөзінде ҚР
Президенті Қ.Қ. Тоқаев Ауыл шаруашылығы министрлігі жүргізген ауыл шаруашылығы
жерлерін түгендеу 16,5 млн.га пайдаланылмайтын алқаптарды анықтағанын және бұл
проблеманың бір бөлігі ғана екенін атап өтті. «Үкіметке барлық ауыл шаруашылығы жерлеріне
аудит жүргізуді және жер кадастрының ақпараттық жүйесін цифрлауды тапсырамын. Жер өндірістің басты факторы. Бұл мәселеде тиімділік пен ашықтық жоқ болғандықтан, ауыл
дамымай отыр. Біз бұл күрделі жұмыс екенін түсінеміз. Мұнда ауыл шаруашылығы және
цифрлық даму министрліктерінің үйлесімді өзара іс-қимылы қажет. Бұл жұмысты келесі
жылдың соңына дейін аяқтау маңызды. Нормативтік және іс жүзінде ауыл шаруашылығы
жерлерінің тиімді пайдаланылуына бақылауды күшейту қажет. Жер жұмыс істейтіндерге
тиесілі болуы керек. Үкімет, атап айтқанда, Ауыл шаруашылығы министрлігі жерді ұтымды
пайдалану мониторингіне кірісті. Бұл жұмысты қисынды аяқтауға жеткізу керек.» 41
Қабылданып жатқан шараларға қарамастан Қазақстанда тозған жайылымдар алаңы
ұлғаюда. Сондай-ақ топырақты бірнеше рет механикалық өңдеуге және бу өрісі бар ауыспалы
егісті қолдануға негізделген дәстүрлі егіншілік жүйесі топырақтың тозуына және
құнарлылығының сарқылуына алып келеді.
Қазақстанда отарлы мал шаруашылығын қалпына келтірумен қатар жайылымдарды
пайдалануды реттеу, құнарландыру, азып-тозатын жайылымдық жерлерді жоғары өнімді
мәдени жайылымдарға және жайылымдық дақылдардың тұқым шаруашылығын дамыту қажет.
Сондай-ақ, топырақты өңдеуді барынша азайтатын, топырақта органикалық заттар мен
ылғалдың консервациясын қамтамасыз ететін, жел мен судың әсерінен топырақ эрозиясын
болдырмайтын, мысалы, топырақты нөлдік өңдеуді және дақылдарды кезектестіруді
қамтамасыз ететін жабдықтарды пайдалану есебінен топырақ эрозиясын болдырмайтын ауыл
шаруашылығын жүргізудің неғұрлым тиімді әдістерін енгізу қажет; бу өрісін алып тастау және
дақылдарды әртараптандыруды пайдалану топырақ қорғау егіншілігінің тиімділігін арттырады.
Өсімдіктер мен тамыр жүйелерінің, флора мен фаунаның әртүрлілігі топырақ эрозиясын
бақылайды, биологиялық белсенділікті және топырақ көміртегінің секвестрленуін арттырады.
2019 жылғы 18 маусымда халықпен есепті кездесу барысында Ауыл шаруашылығы
министрі (moa.gov.kz) аграрлық секторды мемлекеттік қолдаудың тиімділігін арттыру үшін 10
міндет айтты. Бұл ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді ұтымды пайдалану,
ветеринарлық қауіпсіздік, ауыл шаруашылығындағы қатерлерді сақтандыру, қаржыландырудың
қолжетімділігі, ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеуді дамыту, суармалы жерлер, білімді
тарату, ауыл шаруашылығы кооперациясын дамыту, топырақтың жай-күйін жақсарту және
Қазақстанның экологиялық қызметінің нәтижелілігіне үшінші Шолу. БҰҰ ЕЭК. 2018 ж.
Сындарлы қоғамдық ДИАЛОГ - Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі. ҚР Президенті Қ. Қ.
Тоқаевтың 2019 жылғы 2 қыркүйектегі Жолдауы
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ҚР Президенті К.Қ. Тоқаевтың 2019 жылғы 15 шілдедегі ҚР Үкіметінің кеңейтілген отырысында сөйлеген сөзі.
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әртараптандыру, субсидиялау базасын қайта қарау.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің сұратуы бойынша Дүниежүзілік банк тобы ауыл
шаруашылығы министрлігімен бірлесіп Қазақстанда 2020-2024 жылдарға арналған тұрақты мал
шаруашылығын дамыту бағдарламасын әзірлеу бойынша жұмыс істейді. Мал шаруашылығын
дамытудың ұсынылып отырған жобасы қазақстандық экспортты әртараптандыруға, жеке
сектордың өсуін ынталандыруға және ауылдық аудандарда дамытуды қолдауға бағытталған.
Сонымен қатар, Жоба Қазақстанның үлкен жайылымдық әлеуетін пайдалануды жақсарту
есебінен ауыл шаруашылығының өнімділігін арттыруға ықпал ететін болады.
Ұсынылып отырған мал шаруашылығын дамыту бағдарламасы АӨК дамытудың
мемлекеттік бағдарламасын және етті мал шаруашылығын дамытудың ұлттық стратегиясын
қолдайды. Бағдарлама экспорттық-бағдарланған етті өндірістік-өткізу тізбектерінің бәсекеге
қабілеттілігін арттыру мақсатында мал шаруашылығы секторын дамыту үшін негіз қалаушы
маңызы бар нәтижелер мен мақсаттарға шоғырланатын болады.
Қарыздың жалпы сомасы 500 млн АҚШ долларын құрайды. Дүниежүзілік банк «Нәтижеге
бағытталған бағдарлама (P4R)» құралын пайдалануды ұсынады, ол бағдарламаның нақты
нәтижелеріне қол жеткізумен қаражат төлеуді тікелей байланыстыратын қаржыландыру құралы.
Бұл құрал үкіметтік бағдарламаларды қолдауға және Дүниежүзілік Банктің тәжірибесін
пайдалануға көмектеседі. Күтілетін нәтижелер мал шаруашылығы өнімдерінің қадағалануын
жақсартуды, Ауыл шаруашылығын жүргізудің үздік тәжірибесін енгізуді және көміртегі
шығарындыларын азайту жағына секторды дамытуды қамтиды.
Бағдарлама экономика үшін маңызды пайда әкеледі:
- 2022 жылға қарай 500 мың жаңа жұмыс орны құрылады;
- сиыр еті мен қой етінен экспорттық түсім 2022 жылға қарай $2,5 млрд. құрайды (мал
басының теңгерімдік құнын $5 млрд. ұлғайту);
- әл-ауқатты жақсарту: саладағы еңбек өнімділігі жылына бір қызметкерге $8000-нан асады;
- ауылдық жерлерде адами капиталды дамыту;
- елдегі басқа салаларға көп мәрте әсер ету және жергілікті қамтуды дамыту (машина жасау,
суару, ЖЭК).

1.3. Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру
Ағымдағы жағдай және нысаналы көрсеткіштерге қол жеткізу.
Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру, қоршаған ортаға әсерді төмендету және
экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру жолдарының бірі. Қазақстан ІЖӨ-нің ең көп
энергия сыйымдылығы бар елдердің қатарына кіргеніне қарамастан, елде энергия үнемдеудің
айтарлықтай әлеуеті байқалады.
ЖІӨ энергия сыйымдылығы көрсеткіші бойынша, Қазақстан Халықаралық энергетикалық
агенттігінің деректеріне сәйкес, 2016 жылы 143 елдің ішінде 119 орын алады, бұл ретте, 20162018 жылдар кезеңінде Қазақстанның ЖІӨ энергия сыйымдылығы 15%-ға төмендегеніне
қарамастан, әлі де жеткілікті жоғары деңгейде қалып отыр (1.3.1-сурет.). Энергетикалық
ресурстарды едәуір қашықтыққа тасымалдау қажеттілігімен Қазақстанның климаттық
ерекшеліктерін және ұзын инфрақұрылымды ескеру қажет42.

2018 жыл. Экономика: шындық және перспективалар.
/23453KAZAKHSTAN_VNR_Kazkahstan_web_site_2019.pdfite_2019.pdf".
42
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1.3.1-сурет. ЖІӨ энергия сыйымдылығы (әлем елдері және ЕАЭО), 2016 жыл, мың АҚШ
долларына тмэ
Дереккөз: Еуразиялық экономикалық комиссияның материалдары.
* Алдын ала деректер
2000 жылғы бағаларда, 2017 жылдың қорытындысы бойынша елдің ЖІӨ-нің энергия
сыйымдылығы 2008 жылғы деңгейден 18%-ға (1000 АҚШ долларына 1,53 тонна мұнай баламасы
(эқтк)), ал 2018 жылдың қорытындысы бойынша 20,3%-ға (1000 АҚШ долларына 1,49 мэт)
төмендетілді (1.3.1,1.3.2-кестелер., 1.3.2-сурет).
2016 жылы Дүниежүзілік банк әлемнің 111 елі бойынша энергия тиімділігі саласындағы
мемлекеттік реттеуге баға берді. Қазақстан энергия тиімділігі саласындағы мемлекеттік реттеу
рейтингісінде 32-орынға ие болды.

1.3.1-кесте. Тұжырымдаманың көрсеткіштерін орындау.
Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру
Индикатордың атауы
2008 жылғы деңгейден ЖІӨ
энергия
сыйымдылығының
төмендеуі (мың АҚШ долларына
1,87 тнэ) 1,87 – 1,69/1,87*100= 9,6

Нысналы
индикатор

2016

2020 жылға
қарай 25%
2015 жылға
қарай 10%

18,7%
(мың АҚШ
долларына 1,46 тнэ)

2017

2018*

18%
(мың АҚШ
долларына 1,46
тнэ)

20,3%
(мың АҚШ
долларына 1,49
тнэ)

Негізгі энергия тұтыну секторлары (бүкіл тұтынудың 98%-дан астамы) мыналар болып
табылады: энергиямен жабдықтау, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық ( ғимараттар),
өнеркәсіп және көлік.
Өнеркәсіп бастапқы энергия ресурстарын тұтыну бойынша Қазақстан экономикасының
секторлары арасында көш бастап тұр; оның үлесіне энергияны тұтынудың жалпы көлемінің
50,5% келеді.
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1.3.2-кесте. Энергетиканың негізгі көрсеткіштері43
ЖІӨ энергия сыйымдылығы, 2000 ж.
бағасындағы мың АҚШ долларына тмэ.
ЖІӨ энергия сыйымдылығы, 2010 жылғы
бағада мың АҚШ долларына тмэ
Отын мен энергияны жалпы бастапқы
тұтыну, мың тмэ
Отын мен энергияны жалпы түпкілікті
тұтыну, мың тмэ
* Алдын ала деректер
Дереккөз: http://stat.gov.kz

2013

2014

2015

2016

2017

2018*

1,69

1,52

1,53

1,54

1,53

1,49

0,46

0,42

0,42

0,42

0,42

0,40

81 542

76 667

78 091

79 249

82 311

81 494

42 907

36 599

38 416

42 601

46 659

41 128

Өнеркәсіпте энергияны пайдалану 2008 – 2016 жылдары 19,3% ға, 16,8 млн.тоннадан 20,8
млн. тоннаға дейін өсті.

1.3.2-сурет Қазақстанның ЖІӨ энергия сыйымдылығы динамикасы.
Көлік секторы энергияның жалпы көлемінің 12-14% тұтынады. Қазақстанда электр
энергиясы мен табиғи газда жұмыс істейтін көлік құралдары бар болса да, отынның негізгі
пайдаланылатын түрі бензин болып табылады. Моторлы отын сапасының төмендігі және
автокөлік құралдары паркінің ескіруі көлік секторындағы энергия тиімділігінің төмен
көрсеткіштеріне себепші болады.
БҰҰДБ-ҒЭҚ-тың бұрын іске асырылған жобалары шеңберінде әртүрлі салынған
ғимараттардың іріктеп энергетикалық аудиті жүргізілді, ол Қазақстанның тұрғын үй секторында
энергияны тұтыну шамамен 270 кВт.с/м2 құрайтынын көрсетті. Бұл Еуропадағы (100 - 120 кВт.),
сондай-ақ Ресей Федерациясындағы (210 кВт.сағ/м2) тұтыну деңгейінен асып түседі . Негізгі
себептер мыналар болып табылады: суық климат, жылу оқшаулаудың жеткіліксіздігі салдарынан
жылу ысырабының жоғары деңгейі, нақты ауа райына байланысты жылу тұтынудың реттелуінің
болмауы, ғимараттардың жылу тұтынуының ішкі жүйелерінің тозуы, жылу тораптарының
тиісінше бақыланбауы және т. б. Қазақстандағы ғимараттардың шамамен 75%-ы 1950 және 1990
жылдар аралығында салынған және энергия тиімділігінің қазіргі заманғы стандарттарына сәйкес
келмейді.44
Энергия көп қажет ететін өңірлер өнеркәсіптік тұрғыдан дамыған Павлодар және Шығыс
Қазақстан облыстары, неғұрлым азырақ - ауыл шаруашылығы дамыған Қостанай, Алматы,
Жамбыл және Ақмола облыстары, сондай-ақ Алматы және Астана қалалары болып табылады
(1.3.3-кесте.).

43 Қазақстан Республикасының отын-энергетикалық балансы. 2018 жыл.
44 Қазақстанның экологиялық қызметінің нәтижелілігіне үшінші Шолу. БҰҰ ЕЭК. 2018 ж.
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1.3.3-кесте. Қазақстан Республикасындағы ЖӨӨ-нің энергия сыйымдылығы
«Қазақстан Республикасы»
Ақмола
Ақтөбе
Алматы
Атырау
Шығыс Қазақстан
Жамбыл
Батыс Қазақстан
Қарағанды
Қостанай
Қызылорда
Маңғыстау
Павлодар
Солтүстік Қазақстан
Оңтүстік Қазақстан
Алматы қаласы
Астана қаласы
Дереккөз: http://stat.gov.kz

2013
1,69
0,67
3,55
0,21
1,53
0,82
1,0
5,15
3,54
0,01
5,08
4,07
6,49
0,54
0,47
0,12
0,20

2014
1,52
0,62
3,36
0,20
1,43
0,68
0,24
4,72
3,06
0,01
5,00
3,96
5,94
0,50
0,49
0,13
0,19

2015
1,53
0,39
3,43
0,13
1,42
0,80
0,37
5,46
2,70
0,05
5,40
4,14
6,22
0,42
0,71
0,12
0,10

2000 ж. бағада мың АҚШ долларына тмэ
2016
2017
2018
1,54
1,53
1,49
0,45
0,43
0,30
3,41
3,69
2,98
0,14
0,15
0,08
1,46
1,40
1,13
0,84
0,83
0,79
0,24
0,22
0,39
5,68
5,54
6,32
2,69
2,84
2,40
0,02
0,01
0,02
5,96
5,96
5,42
4,15
4,61
4,75
6,31
6,10
7,12
0,22
0,30
0,06
0,70
0,68
0,33
0,11
0,12
0,09
0,09
0,10
0,07

ҚР Энергетика министрлігінің деректері бойынша Тұжырымдамада қойылған міндеттерді
іске асыру үшін мынадай шаралар қабылданды:
1) «Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы» заң негізінде заңнамалық
база қалыптастырылды;»;
2) ҚР Әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі Кодекстің 17-тарауында энергия үнемдеу
және энергия тиімділігін арттыру бөлігінде заңнама талаптарын бұзғаны үшін айыппұл
санкциялары белгіленген;
3) 16 өңірлік энергия үнемдеу жоспары, сондай-ақ «Самұрық-Қазына» және оның еншілес
компанияларының энергия үнемдеу бағдарламасы іске асырылады;
4) Заңның негізгі жүйелік тетіктерінің бірі – Мемлекеттік энергетикалық тізілім (МЭТ)
құрылды және жұмыс істейді;
5) қажетті кадрларды даярлау және ғылымды дамыту үшін осы бағытта 18 энергия үнемдеу
оқу орталығы ашылды. 500-ден астам маман дайындалды;
6) елдегі энергия үнемдеудің барлық процестерін әзірлейтін және үйлестіретін жүйелік
оператор ретінде Электр энергетикасын дамыту және энергия үнемдеу институты құрылды;
7) энергия тиімділігі нарығында энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру
саласындағы қызметпен 135 энергия аудиторлық ұйым айналысады, 260 астам энергия аудиторы
аттестатталды;
8) халықаралық ынтымақтастық шеңберінде Германия мен Жапонияның алдыңғы қатарлы
тәжірибесі қабылданып, Неміс энергетикалық агенттігі және Жапонияның энергия тиімділігі
орталығы (102 маман Жапонияда оқу курсынан өтті) арқылы қабылдануда, ДБ, ЕҚДБ, БҰҰДБ,
АДБ-мен бірлескен жобалар іске асырылуда.
МЭТ тетігі жылына 1500 т.т. астам тұтынатын кәсіпорындар үшін энергетикалық аудиттер
жүргізу және энергия үнемдеу жөніндегі іс-шаралар бағдарламасын қалыптастыру жөніндегі
талаптарды көздейді. МЭТ операторы МЭТ субъектілерінде заңнама талаптарының
орындалуына мониторинг жүргізеді. Қазіргі уақытта Мемлекеттік энергетикалық тізілім (МЭТ)
25597 субъектіні қамтиды, оның ішінде: квазимемлекеттік сектор субъектілері - 5478,
мемлекеттік мекемелер – 16718, заңды тұлғалар – 3398.
МЭТ субъектілерінің энергия ресурстарын жалпы тұтынуы 2017 жылы 53,28 млн.ш.о.т.
немесе энергия ресурстарын жалпы тұтынудың шамамен 62% құрады, оның ішінде: заңды
тұлғалар – 61%, квазимемлекеттік сектор мекемелері – 37%, мемлекеттік мекемелер - 2%.
Салалық бөліністе тау-кен саласының 30 кәсіпорнына шамамен 17,4% тұтыну келеді. Көлік
қызметін көрсететін МЭТ 41 субъектісінің тұтыну үлесі (вокзалдар, әуежайлар, автобус парктері
50

және өзге де тасымалдар) 12,2% - ды құрайды. Өңдеу өнеркәсібінің 32 субъектісіне тек 3,4%
келеді.
МЭТ 2342 субъектісінен энергетикалық аудит (зерттеу) жүргізу туралы талаптарды
орындау бөлігінде энергия аудиті 1179 субъект немесе 50,3% өткізді, оның ішінде тек 506 субъект
энергия үнемдеу бойынша бекітілген іс-шаралар жоспарын ұсынды.
Сонымен қатар, энергия аудитінің қорытындысы бойынша әзірленген 506 іс-шаралар
жоспарына сәйкес энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыруға 2020 жылға дейін
шамамен 376,7 млрд.теңге инвестиция салу жоспарлануда. Іс-шаралар жоспарын іске асырудан
жоспарланған табиғи тиімділік шамамен 5 млн.ш.о.т. үнемдеуді құрайды.
Бұдан басқа, МЭТ цифрландыру бойынша жұмыстар жүргізілуде – МЭТ
автоматтандырылған ақпараттық жүйесі құрылды және іске қосылды. МЭТ ААЖ арқылы
ақпаратты ұсынған МЭТ субъектілерінің саны МЭТ 20000-нан астам субъектілері. Энергия
үнемдеу саласына инвесторларды тарту бойынша белсенді жұмыс жүргізілуде. Дүниежүзілік
банкпен, БҰҰ Даму бағдарламасымен, ЕҚДБ және АДБ бірлесіп, жалпы сомасы 50 млн. болатын
келесі халықаралық жобалар іске асырылуда:
1. АҚШ доллары сомасына «Қазақстанда энергия тиімділігін арттыру» жобасы бойынша
Қазақстан мен Халықаралық Қайта Құру және даму банкі арасындағы грант туралы келісім.
Жобада 85 Мемлекеттік және әлеуметтік нысанды жаңғырту (75 жұмыс аяқталды), сондай-ақ
НҚА және НТТ әзірлеу және ақпараттық компания көзделген. Бұл жобадан әлеуметтік
мекемелердің 50 мыңнан астам қызметкері (23 мыңнан астам адам) пайда алады (еңбек, оқыту,
қызмет көрсету жағдайларын жақсарту). олардың 50% мұғалімдер мен оқушылар, 30% балалар
мен балабақша қызметкерлері, 20% Денсаулық сақтау мекемелерінің дәрігерлері мен келушілері.
НҚА әзірлеу және ақпараттық компания жүргізу бөлігінде (956 мың АҚШ долл. сомасына):
«Энергия үнемдеу саласында ақпараттық хабардарлықты дамыту бастамалары», «Қазақстандағы
энергия сервисі нарығының ауқымы мен әлеуетін анықтау». «ЭСКО нарықтарын дамытуды
ынталандыру», «Мемлекеттік-жеке меншік әріптестік жобалары бойынша әдіснаманы әзірлеу»,
«Ғимараттардағы энергия тұтынудың мониторингі мен бенчмаркинг әдіснамасын әзірлеу
бойынша қызметтер көрсету», «МЭТ ААЖ және ақпараттық компания» мемлекеттік
энергетикалық тізілім» автоматтандырылған ақпараттық жүйесін интеграциялау.
2. 2017 жылы БҰҰ даму бағдарламасы «Қазақстанда энерготиімді жарықтандыруды
ілгерілету» жобасын іске асыру аяқталды, оның аясында Ақмола облысының 4 мектебі, ШҚОның 3 мектебі, КПТҮ кіреберістері жарықтандырылды. Лисаковск, Сәтпаев, Орал, Ақтау,
Алматы, Астана (3200 дана шам ауыстырылды). Жоба шеңберінде 5 пилоттық аймақта (Ақсу қ.,
Павлодар қ., Ақсуат а., Арнасай а., Петропавл қ.) көшені жарықтандыру жүйесін жаңғырту
жүргізілді, онда автоматты басқару жүйесінің элементтері бар LED негізінде энергиялық тиімді
жарықтандыру жабдығы орнатылды. Еліміздің 9 медициналық мекемесінде 30 млн. теңгеден
астам сомаға жарықтандыруды жаңғырту жүргізілді.
3. 2015 жылдан бастап БҰҰДБ Жаһандық Экологиялық Қордың қаржылық қолдауымен ҚР
Үкіметімен бірлескен «Төменкөміртекті даму үшін тұрақты қалалар» жобасын орындайды,
оның шеңберінде іріктелген 15 пилоттық қалаға, олардың қалалық шаруашылығы жүйелерінде
(жылу тұтыну, жарықтандыру, сумен жабдықтау, кәріз, ғимараттар және т.б.) төменкөміртекті
(энергиялық тұрғыдан тиімді) жобаларды дайындау және іске асыруда техникалық және
әдіснамалық қолдау көрсетіледі. Пилоттық қалалар үшін энергия үнемдеуге және энергия
тиімділігін арттыруға ықпал ететін қала шаруашылығы секторындағы үлгілік жобалардың тізбесі
дайындалды. МЖӘ-шартын және тендерлік құжаттаманы қамтитын қазандық, ғимараттар,
жарықтандыру, сорғы жабдықтарын жаңғырту үшін МЖӘ-жобаларды іске асыру,а арналған
үлгілік құжаттама әзірленді. Бұл үлгілік жобалар өңірлерде қалалық шаруашылықтың энергия
үнемдеу саласында нақты инвестициялық жобаларды дайындау үшін негіз болып табылады.
«Төменкөміртекті даму үшін тұрақты қалалар» БҰҰДБ-ҒЭҚ жобасының негізгі назары
инвестицияларды тарту үшін қаржы құралын/тетігін құруға және апробациялауға және қалалық
шаруашылық жүйелерінде төмен көміртекті технологияларды енгізуді ынталандыруға
бағытталған. Жобаны іске асыру және мүдделі тараптармен талқылау процесінде қаржылық және
техникалық қолдау тетігі іске асырылатын жобалардың энергия тұтынуды азайтуға және соның
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салдарынан - парник газдарының эмиссиясына баса назар аудара отырып, «ДАМУ» кәсіпкерлікті
дамыту қоры» АҚ базасында субсидиялау және кепілдік берудің қолданыстағы жүйелеріне
әзірленді және біріктірілді. Бұл тетік жеке секторға Қазақстанда алғаш рет мемлекеттік-жеке
меншік әріптестік (МЖӘ) және энергия-сервистік тетік (ЭСКО) үлгілері негізінде
инвестициялық банктік қаржыландыруды тарта отырып, қалалар мен елді мекендерде «жасыл»
жобаларды іске асыруға көмектеседі. Механизм 2017 жылдың 4-тоқсанында тестілік фазада іске
қосылды. 2019 жылдың 2-тоқсанының соңындағы жағдай бойынша инвестиция көлемі 17,6
млрд.теңге (шамамен 46 млн.АҚШ доллары) 94 жоба мақұлданды, олар өмірлік циклына экв.
кемінде 1,1 млн. тонна СО 2 төмендетеді. Осылайша, 1 теңге субсидия «жасыл» жобаларға 17
теңге салымдарын жұмылдыруға және осы жобаларды іске асырудан салық аударымдарын 3-6
теңгеге қосымша арттыруға көмектесті. Бұл модель - жеке секторды тарта отырып, мемлекеттің
қалалық инфрақұрылымды жаңғыртуды ынталандыруына мүдделі екендігінің айқын дәлелі
болмақ. «Төменкөміртекті даму үшін тұрақты қалалар» БҰҰДБ-ҒЭҚ жобасының компоненті
энергия тиімділігін арттыру жөніндегі жобалардан парниктік газдардың қысқартылған
эмиссияларын сату тетігін тестілеу болып табылады. Мысалы, Павлодар облысы Железин
ауданының бес елді мекенінде мектеп қазандықтарын жаңғырту бойынша бұрын орындалған
МЖӘ-жобаларында парниктік газдардың эмиссиясы жылына 1,1 мың тонна СО2-эквивалент
мөлшерінде төмендеуі күтілуде. «Төменкөміртекті даму үшін Тұрақты қалалар» БҰҰДБ-ҒЭҚ
жобасының тағы бір маңызды құрамдас бөлігі Нұр-Сұлтан қаласындағы тұрғын үй ауданын
(кварталын) кешенді жаңғырту жөніндегі демонстрациялық бастама болып табылады, ол
ғимараттарды, құрылыстарды, инженерлік желілерді, қалдықтарды басқару жүйесін және
көліктік инфрақұрылымды құрамдастырылған бірлесіп қаржыландыруды тарта отырып,
терможаңғыртуды қамтиды. Қазіргі уақытта пилоттық кварталды жаңғыртудың мастержоспары әзірленіп, мақұлданды, ғимараттарды термомодренизациялау үшін дайындық
жұмыстары орындалды. Жұмыстардың негізгі көлемін 2019 - 2020 жылдар басында орындау
жоспарлануда.
4. 2014 - 2017 жылдары климаттың өзгеруін тежеу бойынша Халықаралық даму жөніндегі
американдық агенттіктің (USAID) Қазақстандық бағдарламасымен энергетикалық менеджмент
және мониторинг жүйесін (ЭММЖ) әзірлеу бойынша 24 пилоттық жоба іске асырылды. Қазіргі
уақытта USAID Қарағанды, Павлодар және Шығыс Қазақстан облыстарының 3 денсаулық
сақтау объектілерінде мемлекеттік-жеке меншік әріптестік тетігі арқылы энергия сервистік
жобаларды іске қосуға көмек көрсетуде.
5. 2017 жылы Үкіметтің және БҰҰДБ-ның 3,5 млн. АҚШ долларына «Қазақстандағы
электр тұрмыстық техникасы мен жабдықтарының энергия тиімділігін стандарттау,
сертификаттау және таңбалау» жаңа жобасын іске асыру басталды. Бұл жобаның мақсаты энергия
тиімді құралдар мен жабдықтарды қолдану үшін отандық нарықты трансформациялау, сондай-ақ
энергия тиімділігі бойынша ең төменгі және ең жоғарғы стандарттарды әзірлеу болып табылады.
2018 жылы энергоаудиторлар үшін электр қозғалтқыштар мен трансформаторлардың экспрессэнергоаудиттерін жүргізу бойынша әдістемелік құрал әзірленді, «Тұтынушылардың энерготиімді
жабдықтар мен аспаптардың артықшылықтары туралы хабардар болуы» әлеуметтік зерттеуі
жүргізілді. 50 жергілікті сынақ зертханасының ішінен қажетті құралдармен жабдықтау/жете
жабдықтау бойынша одан әрі бірлескен жұмыс бойынша 6 зертхана анықталды.
6. 2017 жылы «Қазхром» ТҰК» АҚ филиалы - «Ақсу ферроқорытпа зауыты» және
«PROLUX LED» ЖШС арасында «Қазхром» ТҰК» АҚ филиалы - «Ақсу ферроқорытпа
зауытында» жарықтандыруды жаңғырту» жобасы бойынша энергосервистік шарт жасалды.
ЭСКО жобасын іске асыру барысында 11 183 дана жарық нүктелері жарықдиодты шамдарға
ауыстырылды. Осы жобаны іске асырудан электр энергиясын үнемдеу жылына 91% құрады.
Жобаны іске асыру мерзімі: 2,2 жыл.
«Бес институционалдық реформаны іске асыру бойынша 100 қадам» Ұлттар жоспарының
59 қадамын іске асыру үшін 37,7 млрд.теңге сомасына 81 жобаны қамтитын энергия тиімділігі
картасы құрылды (оның ішінде 24 жоба энергия сервистік шарттар мен мемлекеттік-жеке меншік
әріптестік тетіктері арқылы).
Энергия сервистік жобаларды іске асыруды ынталандыру үшін Даму Қорымен бірлесіп
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энергия үнемдеу бойынша жобаларды субсидиялау және кепілдендіру түрінде қаржылық қолдау
көрсетудің тетігі сынақтан өтті (жалпы сомасы - 3 млн. АҚШ доллары) 2018 жылы 18,5
млрд.теңге сомасына 90 жоба мақұлданды.
2018 жылғы 9 қарашада Бірінші халықаралық энергия үнемдеу форумы болып өтті, оған
Ресейден, Қырғызстаннан, Өзбекстаннан, Армениядан, халықаралық ұйымдардан (БҰҰДБ,
ЮНИДО және т.б.) өкілдер қатысты.
Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес «Қазақстан Республикасының кейбір
заңнамалық актілеріне энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру мәселелері бойынша
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» заң жобасының Тұжырымдамасы әзірленді.
Тұжырымдама энергия үнемдеудің қолданыстағы тетіктерін жетілдіруді, жеке және мемлекеттік
секторларды реттеу тәсілін өзгертуді, сондай-ақ энергия үнемдеудің ынталандырушы шараларын
әзірлеуді көздейді.
Қоғамдық көліктің энергия тиімділігін арттыру үшін (жеке желілер, ақылды
аялдамалар, электрондық төлем) Астана және Алматы қалаларында қоғамдық көлік қозғалысы
үшін жеке жолақтар, қалалық және қала маңы маршруттарының жұмысын спутниктік
мониторингілеу жүйесі енгізілді, ақылды аялдамалар орнатылды, сондай-ақ Алматы қаласында
бір айда 800 млн.теңгеден астам қаражатты көлеңкеден шығаруға мүмкіндік берген жол жүру
үшін сараланған тарифпен электрондық төлем жасау жүйелері орнатылды.
2018 жылы еліміздің 7 қаласында (Шымкент, Павлодар, Тараз, Қызылорда, Ақтөбе,
Көкшетау және Петропавл) спутниктік мониторинг жүйесі жұмыс істейді. Ағымдағы жылдың
соңына дейін 7 облыс орталығында (Орал, Қарағанды, Өскемен, Ақтау, Талдықорған, Қостанай,
Атырау) осындай жүйелерді іске қосу жоспарлануда. Осы жүйенің көмегімен қалааралық және
халықаралық тасымалдау саласындағы жолаушылар және жүк көліктерімен бірқатар
проблемаларды шешуге болады.
Мысалы, Астана қаласының барлық жолаушылар көлігі (GPS) жүйелерімен
жабдықталған. Павлодар облысында бүгінгі күні жолаушылар автокөлігінде 270 жүйе (GPS)
орнатылды.
Бұдан басқа, автобус тасымалдарын дамытудың кешенді бағдарламасын іске асыру
жүргізілуде, оның шеңберінде отандық өндірістің 10,6 мыңнан астам автобустарын сатып алу
үшін жеңілдікті кредит беру шарттары жасалды, бұл автобустар паркінің 54%-ын жаңартуға
мүмкіндік береді.
Энергия тиімділігіне қойылатын талаптар көліктің әртүрлі түрлері (автомобиль, әуе, темір
жол, ішкі су, теңіз және қалалық электр көлігі) үшін белгіленген (Инвестициялар және даму
министрінің 2015 жылғы №389 бұйрығы). Бұдан басқа, 2017 жылы Инвестициялар және даму
министрлігінің Автомобиль жолдары комитеті «Жол-көлік инфрақұрылымын тұрақты
дамытудың жасыл принциптері» (ҚР Ұ 218-137-2017) ұсынымдарын мақұлдады. Олар жолкөлік инфрақұрылымы объектілерін, жолдарды, жол бойындағы сервис объектілерін және жол
бойындағы қонақ үйлерді экологиялық талаптарға сәйкестігі тұрғысынан бағалау үшін және
осы объектілерге сәйкестік санатын (жасыл, күміс, алтын немесе платина) беру үшін өлшемдер
мен балдық жүйені айқындайды.
Еліміздің әр түрлі өңірлерінде жылу оқшаулағыш панельдер, оқшауланған құбырлар және
мырышталған және полиэтилен қабықшадағы (Ақмола, Солтүстік Қазақстан және Шығыс
Қазақстан облыстары) пенополиуретан алдын ала оқшауланған құбырлар сияқты энергия
үнемдейтін құрылыс материалдарының өндірісі ашылды. Энергия үнемдеудің инженерлік
жабдықтары жылу алмастырғыштар, жылу сорғылары (Ақмола облысы және ШҚО) ретінде
өндіріледі. Сондай-ақ, бүкіл әлемде техникалық оқшаулау бойынша көшбасшылар төрттігінің
өкілдерінің бірі болып саналатын көбіктенген полиэтилен шығарылады (ШҚО).
Бүгінгі күні «құрғақ әдіспен» цемент өндіру технологиясы бойынша 4 цемент зауыты
пайдалануға берілді: «Мыңарал Тас компани» ЖШС, «Стандарт цемент» ЖШС, «ACIG» АҚ,
«Қазақцемент» ЖШС. Осы технологияларды енгізу есебінен «дымқыл тәсілмен» өндіріс
технологиясымен салыстырғанда 1 тонна цемент өндіруге электр энергиясын тұтыну азайған.
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Цемент өндірудің осы технологиясы нарықтағы бәсекеге қабілеттілікті арттырды және энергия
ресурстарын тұтынуды айтарлықтай қысқартты.
2017 жылдың соңындағы жағдай бойынша электр энергиясын өндіруді жүзеге асыратын
(жаңартылатын энергия көздерінен басқа) 76 электр станциясының 60-на энергия аудиті
жүргізілді. Оның ішінде 52 электр станциялары энергия үнемдеу және энергия тиімділігін
арттыру бойынша іс-шаралар жоспарын жасады.
Қазақстанның электр энергетикасы негізінен көмірді, сондықтан электр энергиясының
70%-ға жуығы көмір электр станцияларында өндіріледі. ЖЭО-ның электр энергиясын өндіру
жүйесіндегі үлесі 45%-ды құрайды, ал Қазақстанның жылу энергиясы өндірісінде ЖЭО-ның
үлесіне 62%-дан астам келеді.
Көмір ЖЭО-да электр энергиясын өндіруге жұмсалатын отынның меншікті шығыны
кондесациялық Электр станцияларына қарағанда әрқашан жоғары. Бұл ретте КЭС энергия
тиімділігі электр жүктемесінің көлеміне және көп жағдайда жабдықтардың техникалық жайкүйімен анықталатын термодинамикалық цикл параметрлерінің сақталуына байланысты болады.
Көмір ЖЭО бөлігінде олардың энергия тиімділігі көп жағдайда жылу жүктемелерімен және аз
дәрежеде Жабдықтың техникалық жай-күйімен анықталады. Жылудың ірі тұтынушыларының
төмендеуі нәтижесінде (90-жылдардан бастап) жылу жүктемелерінің төмендеуі жиі
экономикалық емес режимдерде ЖЭО жұмысының қажеттілігіне әкеледі.
Электр станцияларын жаңғырту бойынша деректер 1.3.3-суретте келтірілген, оның ішінде
тозған жабдықтардың үлесі 75%-дан астам 5 жыл ішінде айтарлықтай төмендеді.
ЖЭО энергия тиімділігін арттыру тек жаңғырту мәселелеріне ғана емес, сонымен қатар
ЖЭО жүктемесін ұлғайту үшін жылумен жабдықтаудың қалалық инфрақұрылымын дамытуды
жоспарлауға да жатады.
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1.3.3-сурет. Турбиналық жабдықтың тозуы
Дереккөз: 2019 ж. Ұлттық энергетикалық баяндамасы
Халықаралық тәжірибе.
Өткен ғасырдың 90-жылдарынан бері әлемде энергия тиімділігі орталықтарын құру
танымал болды.
Энергия тиімділігі орталығы - корпоративтік мақсаттармен (тұтынушылармен қарымқатынас, демеушілік, жарнама, маркетинг) тығыз байланысты кәсіпорындар мен салалық
қауымдастықтар құрамындағы жеке ұйымдар, сондай-ақ әртүрлі құрылымдар қызметінің
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бағытын сипаттайтын кең түсінік. Компаниялардың корпоративтік қорлары нысанындағы
мұндай Орталықтар өңірлерде жергілікті қоғамдастықпен өзара іс-қимыл жасау құралы ретінде
құрылады. Осы Орталықтарды құруға солай немесе өзге түрде билік органдары немесе олардың
нақты өкілдері қатысады. Дербес ұйымдар болып табылатын Орталықтар ғылыми-зерттеу,
жобалау, сервистік, консалтингтік және ақпараттық қызметтер көрсетеді.
Мұндай Орталықтар өзін-өзі толық өтеу принциптерінде сирек кездеседі және энергия
тиімділігін арттырудың мемлекеттік және халықаралық бағдарламалары арқылы қолдау
көрсетіледі. Орталықтардың мақсаттары елдің даму деңгейіне байланысты өзгереді.
Жоғары ішкі тұтыну көлемі және отын-энергетика ресурстарының тапшылығы (ОЭР) бар
дамыған елдерде энергия тиімді технологиялар, материалдар, ЖЭК саласында қолданбалы
зерттеулермен айналысатын университеттер жанындағы ғылыми-зерттеу орталықтары көп
тараған. Мұндай орталықтарды мақсатты қаржыландыру олардың жұмысын оқу үдерісінің бір
бөлігі ретінде қарайтын университеттердің өздері де, сондай-ақ мемлекеттік бағдарламалар
арқылы да жүзеге асырылады. Энергия үнемдеу мен ЖЭК нақты технологияларын көрсетуді
ұсынатын орталықтар мақсатты аудитория үшін қолжетімді болу үшін осы технологиялар
өзекті өңірлерде орналасады. Бұл аймақтық билік, жеке қайырмалдықтар, сондай-ақ ақылы
қызметтерден алынатын кірістерден демеушілік көрсетілетін коммерциялық емес, үкіметтік
емес ұйымдар. Мұндай Орталықтар жергілікті желілерге (штаттар, округтер және т.б.) жиі
біріктіріледі.
Дамушы елдерде орталықтар түрлі қаржы институттарының халықаралық
бағдарламалары шеңберінде құрылады. Мұндай жобалардың мақсаты желідегі жүктемені
азайту үшін энергия үнемдеудің артықшылықтары туралы, қоршаған ортаның ластануын
төмендету және парниктік газдардың эмиссиясы туралы саясаткерлер мен халықтың хабардар
болуын арттыру, сондай-ақ ОЭР экспорттық әлеуетін арттыру болып табылады.
Мысалы, АҚШ Орегон штаты Университетінің Энергия тиімділігі орталығы (OSU EEC),
АҚШ өнеркәсіптік, ауыл шаруашылығы, коммерциялық, институционалдық және тұрғын үй
секторларында жаңартылатын энергия көздерін және энергия тиімділігін ілгерілетуге
бағытталған ғылыми-зерттеу орталығы болып табылады. OSU ЕЕС АҚШ Энергетика
министрлігінің бағдарламасы аясында құрылған Өнеркәсіпті бағалау орталығының (IAC) бөлігі
болып табылады. IAC бағдарламасы бүкіл ел бойынша университеттерде орналасқан 26
орталықты қамтиды. OSU ЕЕС 1986 жылы құрылды және өнеркәсіпте энергия тиімділігі
саласында үлкен тәжірибе жинақтады. Соңғы бірнеше жылдың ішінде Орталық соңғы жылдары
энергетикалық қызметтерге қажеттіліктің айтарлықтай өсуін көрсететін ауыл шаруашылығы
және коммерциялық секторларда жұмыс істей бастады. Секторлар солтүстікамерикандық
өнеркәсіптік жіктемеге (NAICS) сәйкес анықталған. АҚШ Ауыл шаруашылығы министрлігі
орталыққа 90-нан астам аудитті өткізу үшін $100000 ұсынды. Бұдан басқа, Орталық энергия
тиімділігі бойынша орталықтандырылған анықтамалықты әзірлеуші болып табылады. Бұл
жобаның мақсаты энергияны пайдалану тиімділігі туралы үлкен көлемді ақпаратты біріктіру
болып табылады. Анықтамалық ашық, жария түрде пайдалануға арналған.
Энергияны тиімді пайдалану орталығы (ЦЭНЭФ), Ресей. ЦЭНЭФ - Ресейдегі энергия
тиімділігін арттыру, қоршаған ортаны қорғау және американдық энергетикалық технологиялар
үшін жаңа нарықтарды құру мақсатында 1992 жылы құрылған коммерциялық емес тәуелсіз
ресейлік ұйым. 1996 жылдан бастап өзін-өзі қаржыландыру негізінде жұмыс істейді. Мәскеуде
орналасқан. Орталық өңірлік және муниципалдық деңгейлерде энергия үнемдеу
бағдарламаларын пысықтау және түзету, сондай-ақ ЖӨӨ энергия сыйымдылығын бағалау,
талдау, болжау және өңірдің энергетикасын дамытуды индикативтік жоспарлау құралы ретінде
бірыңғай отын-энергетикалық балансты әзірлеу бойынша қызметтер көрсетеді (http:/cenef.ru).
Орталық штаты - оқытушыдан( директор), аспиранттардан, түлектер мен студенттерден
тұратын 12 қызметкер.
ЦЭНЭФ қызметтерінің тізімі: федералдық энергетикалық саясатты, федералдық
бағдарламаларды және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі заңнаманы әзірлеу; өңірлік
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энергетикалық саясатты, энергия тиімділігін арттыру жөніндегі заңнаманы әзірлеу, энергия
үнемдеу жөніндегі өңірлік орталықтар мен агенттіктерді құруға көмек көрсету. Перспективалы
өңірлік энергетикалық баланстарды әзірлеу; ТКШ реформалаудың өңірлік және муниципалдық
бағдарламаларын және нормативтік-құқықтық негіздерін әзірлеу; бюджеттік сала
объектілерінің энергия тиімділігін арттырудың өңірлік және муниципалдық бағдарламаларын
әзірлеу; энергетикалық зерттеулер жүргізу және энергетикалық жоспарларды әзірлеу; өңірлік
деңгейде де, жекелеген кәсіпорын деңгейінде де парниктік газдардың эмиссиясын төмендету
және шығарындыларын инвентаризациялау
саясатын әзірлеу; энергия үнемдеу және
климаттың өзгеруі проблемалары бойынша халықаралық, ресейлік және өңірлік семинарлар
мен іскерлік кездесулер өткізу; энергия үнемдеу саясатын ақпараттық қолдау жүйесін құру;
техникалық-экономикалық есептеулер мен негіздемелер.
Орталықтың Құрылтайшылары: Баттелль мемориалдық институтының Солтүстік-Батыс
тынық мұхиты ұлттық зертханалары (АҚШ); Жабайы табиғат қоры (АҚШ); Халықаралық
әлеуметтік-экологиялық одақ (Ресей); Энергоменеджерлер қауымдастығы (Ресей).
ЖЭК энергия тиімділігі және технологиялар орталығы (CEERT), АҚШ. CEERT таза
энергияға маманданған негізгі экологиялық топтар мен жеке сектор компанияларының
әріптестігін білдіреді. Калифорния мен АҚШ-тың батысындағы экологиялық таза
жаңартылатын энергия көздерін кеңінен пайдалану және жаһандық жылыну мәселелерін
шешуге ықпал ететін саясатты жобалаумен және ілгерілетумен айналысады.
CEERT 1990 жылы құрылған коммерциялық емес қоғамдық ұйым болып табылады.
Калифорния штатындағы Сакраменто қаласында орналасқан. Орталықтың, оның
филиалдарының және директорлар кеңесінің құрамына кәсіби ғалымдар, заңгерлер,
экономистер, саясат саласындағы сарапшылар, қоғамдық адвокаттар мен «жасыл»
технологиялар саласындағы кәсіпкерлер кіреді. Орталық техникалық жұмыстарды, саясатты
әзірлеуді және енгізуді жүзеге асырады, жаңартылатын энергия көздерін дамытудың негізгі
мәселелеріне шоғырланатын ақпараттық-насихаттау науқанын өткізеді. Федералдық, аймақтық
және жергілікті энергетикалық агенттіктермен белсенді жұмыс істейді.
Мичигандық демонстрациялық энергетикалық орталықтар, АҚШ. Мичиган орталықтары
желісінің жалпы ерекшелігі жергілікті қоғамдастықтарға шоғырланатын дербес коммерциялық
емес үкіметтік емес ұйымдардың мәртебесі болып табылады. Желі мынаны білдіреді: бүкіл
штат бойынша орналасқан энергетикалық демонстрациялық орталықтар тобы болып табылады;
ұйымдар энергия тиімді және жаңартылатын энергия көздерін ілгерілету үшін құрылған;
орталықтар халықты практикалық, интерактивті мысалдар арқылы оқытады; орталықтар
Мичиган тұрғындары үшін энергияны тиімді пайдаланудың алдыңғы қатарында болуға
мүмкіндік береді http://www.michiganenergyoptions.org/5 http://eco3.org/reec-buildings).
Көмір генерациясын жаңғырту
Соңғы уақытта Қытай көмір электр станцияларының энергия тиімділігін арттырудың
елеулі нәтижелерін көрсетіп отыр. Ел бойынша электр энергетикасында көмірді тұтыну
көрсеткіші 2015 жылы 315 г/кВт*сағ құрады, бұл 2005 жылға қарағанда 55 г/кВт*сағ аз.
2014 жылы жылу электр станцияларының PM, SO2 және NOx жиынтық шығарындылары
2006 жылмен салыстырғанда жартылай қысқарды. Сондай-ақ, 2014 жылға қарай буды
қыздырудың ультражоғарысындық технологиясында жұмыс істейтін энергоблоктардың
экспоненциалды өсуі байқалды45, оған Қытайдың жалпы көмір қуатының 907 ГВт-ның 100-і
келді. Бүгінгі күні, S&P Global Platts деректері бойынша, Қытайдың көмір қуатының 19%-ы
ультра-аса сындарлы технология негізінде жұмыс істейді, 25% - ы аса сыни технологиялар
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Электр энергиясын өндіру процесінің ПӘК-і будың қызып кету температурасына байланысты және будың
температурасы жоғары болған сайын, пәк-ден жоғары. Будың сверкритикалық параметрлері-температура 540
oC (КПД 41%), ал ультрасверхкритикалық параметрлері 600-650 oC (КПД 45-47%).
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пайдаланылады, ал көмір станцияларының 56% будың сынаққа дейінгі параметрлерінде жұмыс
істейді.
2014 жылы Қытай 2020 жылы күшіне енетін (2017 жылдан бастап — Шығыс Қытайда
және 2018 жылдан бастап — Орталық Қытайда) жаңа және қолданыстағы көмір электр
станциялары үшін техникалық стандарттарды белгілейтін «энергия үнемдеу және
шығарындыларды азайту үшін көмір электр станцияларын жаңарту және қайта жаңарту
жөніндегі іс-қимыл жоспарын» жариялады. Көмір электр станцияларының шығарындылары газ
генерациясымен шамамен бір деңгейде болуы тиіс. Бұл Еуропалық Одақ пен АҚШ-қа қарағанда
қатаң стандарттар.
1.3.6-кесте. АҚШ және ЕО-мен салыстырғанда Қытайда көмір электр станцияларының
шығарындыларының нормативтері.

Қытай (жаңа)

АҚШ

ЕО

100

135

200

Күкірт тотығы

200

185

200

Қатты бөлшектер

30

19

20

Азот тотығы
Азот тотығы

Ол, сондай-ақ, қуаты 600 МВт-тан асатын жаңа шаңкөмір блоктары тек ультра-аса
сындарлы технология бойынша жұмыс істеуі тиіс, ал қуаты 300 МВт-тан асатын қайнаған
қабаты бар шаңкөмірлі қазан агрегаттары мен шаңкөмірлі қондырғылар тек аса сындарлы
технологияларды ғана пайдалануға тиіс.
Шығарындылар деңгейі төмен жоғары тиімді технологияларды қолдануды ынталандыру
үшін қытай үкіметі 2016 жылдан бастап шығарындылар деңгейі төмен қондырғыларда
өндірілетін электр энергиясына арнайы белгіленген тарифтерді енгізді.
Америкалық прогресс орталығы (Center American Progress) 2017 жылдың мамыр айында
Қытайдың көмір генерациясы туралы долкладты дүрліктірді 46. Осы баяндамаға сәйкес, қытай
үкіметі алдына мынадай талаптарды қояды: 2020 жылы бүкіл ел бойынша барлық көмір электр
станциялары тиімділіктің мынадай стандарттарына қол жеткізуі немесе жабылуы тиіс: барлық
жаңа қондырғылар үшін 300 [г у.т./кВт*сағ] және барлық қолданыстағы қондырғылар үшін 310
[г у.т./кВт*сағ].
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«Everything You Think You Know About Coal in China Is Wrong» Melanie Hart, Luke Bassett, and Blaine Johnson
Posted on May 15, 2017
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1.3.3-сурет Қытайда көмір жағудың жаңа технологияларын енгізу динамикасы.
Көрсеткіштері 100 неғұрлым тиімді көмір электр станцияларының Қытайдағы жылғы
271,56 [ж. у.т./кВт*сағ] дейін 294,88 [ж.у.т./кВт*сағ]. «Қазіргі уақытта топ-100 АҚШ — тың
бірде-бір электр станциясы осы тиімділік стандарттарына сәйкес келмейді», - деп атап өтті
баяндама авторлары. Ең көне жүздеген ең тиімді қытайлық көмір электр станцияларының бірі
2006 жылы салынды. Яғни, Қытай көмір энергоблоктарының жаңа (қазіргі заманғы) паркіне ие.
АҚШ-та топ-100 көмір электр станциясы супер-аса сындарлы технология бойынша жұмыс
істейді, мұндай электр станцияларының алғашқы қытай жүзінде – 69.
Бұл ретте, Қытай электр энергиясының 68% көмірде және 90-жылдардың соңынан бастап
қарқынды экономикалық өсу кезеңінде өндірілетінін түсіну қажет, генерация негізінен будың
сынаққа дейінгі параметрлерінде орташа қуатты көмір блоктары құрылысының шетінде өсті.
Бұл ретте Қытайдағы ЖЭО үлесі маңызды емес, негізін конденсациялық электр станциялары
құрайды.
Қазақстан үшін көмір генерациясын жаңғырту кезеңінде будың ультрасверхкритикалық
параметрлерінде көмір энергоблоктарын енгізу бөлігінде Қытайдың тәжірибесі аса маңызды
болады.
Жоғары тиімді қуаттарды арттырудағы жетістіктер көп жағдайда Қытайдың ғылыми
зерттеулерге және тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелерге (ҒЗТКӘ) орасан зор
инвестициясымен байланысты болды. Бес жылдық жоспарлар алдыңғы қатарлы
технологияларды — ірі масштабты супер-аса сындарлы және CFB-энергоблоктарды, сондай-ақ
көмірді ішкі газдандырумен (IGCC) және көміртекті аулаумен құрамдастырылған цикл
объектілерін дамытудың басымдығын анықтады.
ТДМ-ға қол жеткізудің проблемалары.
Энергия тиімділігі мәселелеріне ТДМ 7, ТДМ 7.3-міндеті тікелей қатысты.
«Қазақстан-2050» Стратегиясына және басқа да стратегиялық және бағдарламалық
құжаттарға сәйкес Қазақстанда 2020 жылға қарай энергия сыйымдылығын 2008 жылғы
деңгейден 25%–ға, ал 2050 жылға қарай 50%-ға төмендету нысаналы көрсеткіштері қойылды.
Осы міндетті шешу 7.3.1 статистикалық көрсеткішпен бақыланады (ЖІӨ-ге бастапқы энергия
шығысының қатынасы ретінде есептелетін энергия сыйымдылығы).
Алайда 7b.1 көрсеткіші бойынша деректер (ЖІӨ-ге пайыздық қатынаста энергия
тиімділігін қамтамасыз етуге арналған капитал салымдары және олардың инфрақұрылымын
кеңейту және технологияны жаңғырту мақсатына тұрақты дамуды қамтамасыз ететін қызмет
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көрсету саласына түсетін қаржы қаражатындағы тікелей шетелдік инвестициялардың үлесі)
әзірше жоқ.
Қазақстанда 12c.1 көрсеткіші толығымен бақыланбайды. (ІЖӨ бірлігіне (өндіру және
тұтыну) арналған қазбалы отынға арналған субсидиялар сомасы) және олардың қазбалы отынға
арналған жиынтық ұлттық шығыстардағы үлесі).
1.3.7-кесте. Энергиялық тиімділікке байланысты ТДМ-ға қол жеткізу проблемалары

ТДМ мақсаттары
міндеттері

мен

Халықаралық
көрсеткіштер

Қазақстандағы
көрсеткіш

Қол
Көрсеткіштерді
жеткізу
жүргізу қажеттілігі
проблемал
арының
болуы
ТДМ 7. Барлық адамдар үшін арзан, сенімді, тұрақты және қазіргі заманғы энергия көздеріне қол жеткізуді
қамтамасыз ету
7.3-міндет. 2030 жылға 7.3.1. Бастапқы энергия Энергия
Жоқ
Жоқ
қарай энергия тиімділігін шығысының
ЖІӨ-ге сыйымдылығы,
арттырудың
жаһандық қатынасы
ретінде ЖІӨ
көрсеткішін екі еселей есептелетін
энергия
түсу
сыйымдылығы
7.b-міндет. 2030 жылға 7.b.1. ЖІӨ-ге пайыздық Жоқ
Жоқ
ЖІӨ-ге
пайыздық
қарай барлық дамушы қатынаста
энергия
қатынаста
энергия
елдерде, атап айтқанда аз тиімділігін қамтамасыз
тиімділігін
дамыған елдерде, шағын етуге арналған күрделі
қамтамасыз
етуге
аралдық
дамушы салымдар және қызмет
арналған
күрделі
мемлекеттерде
және көрсету
саласына
салымдар және қаржы
теңізге шыға алмайтын түсетін,
олардың
қаражаттарындағы
дамушы елдерде олардың инфрақұрылымын
тікелей
шетелдік
тиісті
қолдау кеңейту
және
инвестициялардың
бағдарламаларын ескере технологияны
үлесі
отырып, қазіргі заманғы жаңғырту мақсатына
және
орнықты тұрақты
дамуды
энергиямен
жабдықтау қамтамасыз
ететін
үшін инфрақұрылымды қаржы
кеңейту
және қаражаттарындағы
технологияларды
тікелей
шетелдік
жаңғырту
инвестициялар үлесі

Болашаққа арналған жоспарлар.
Мемлекет Басшысының 2018 жылғы 10 қаңтардағы «Төртінші өнеркәсіптік революция
жағдайында дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру
жөніндегі Жалпыұлттық іс-шаралар жоспарының 12-тармағымен «Кәсіпорындардың энергия
тиімділігі мен энергия үнемдеу талаптарын жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу» іс-шарасы
бекітілді.
Осы іс-шараны орындау шеңберінде ҚР ИИДМ «Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін
арттыру туралы» ҚР Заңын іс жүзінде іске асыруға, оның ішінде кәсіпорындардың энергия
тиімділігі мен энергия үнемдеу талаптарын жетілдіру мәніне талдау жүргізді. Жүргізілген талдау
қорытындысы бойынша реттеуді қатаңдатуды немесе керісінше жеңілдетуді талап ететін
бірқатар мәселелер анықталды, мысалы, энергия аудитін жүргізу қорытындылары бойынша
берілген қорытындылардың сапасын қамтамасыз етуге қатысты, мемлекеттік энергетикалық
тізілімді қалыптастыру және жүргізу, энергия аудиторлық қызметті реттеу, мемлекеттік бақылау
және т. б.
Осыған байланысты, энергия үнемдеу жүйесін жетілдіру жеке және мемлекеттік секторлар
үшін екі бағыт бойынша ұсынылады.
Жеке заңды тұлғалар үшін мынадай шаралар ұсынылады:
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- реттеудің қатаң нормаларын ішінара алып тастау (мысалы, энергия аудитін жүргізуге
міндетті тұлғалар санын азайту, берілетін ақпарат санын қысқарту);
- профилактикалық бақылау («Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне
кәсіпкерлік қызметті реттеуді жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу
туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес);
- штатқа энергоменеджерді енгізу (ірі кәсіпорындар үшін);
- электр энергетикасы мәселелері жөніндегі уәкілетті органға бақылау функцияларын беру
(электр станцияларына қатысты);
- ынталандыру тетіктерін құру (қаржылық қолдау, салықтық жеңілдіктер).
Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы мемлекеттік және
квазимемлекеттік секторларды реттеуді жетілдіру үшін мынадай шаралар ұсынылады:
- мемлекеттік және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің энергия тұтынуының толық
мониторингі (Мемлекеттік энергетикалық тізілімді қамтуды кеңейту),
- осы саланы қатаң реттеу шараларын қабылдау (басшылардың жауапкершілігін күшейту,
нормативтерді әзірлеу).
Сонымен қатар, 2016 жылы Дүниежүзілік банк 4 бағыт бойынша, оның ішінде «Энергия
үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру» бағыты бойынша әлемнің 111 елінің «Тұрақты
энергетикаға арналған реттеуші индикаторлары» бағалау талдауын өткізді. Талдауға сәйкес,
Қазақстан Республикасы «Бюджеттік және мемлекеттік секторлардағы реттеу» индикаторы
бойынша ең төмен баға алды.
Осыған байланысты, энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы
мемлекеттік және квазимемлекеттік секторларды реттеуді жетілдіру үшін мынадай шаралар
ұсынылады:
- мемлекеттік және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің энергия тұтынуының толық
мониторингі (Мемлекеттік энергетикалық тізілімнің қамтуын кеңейту);
- осы саланы қатаң реттеу шараларын қабылдау (басшылардың жауапкершілігін күшейту,
нормативтерді әзірлеу).
Сонымен қатар, энергия үнемдеу саясатын іске асыруда энергия аудиторлық қызмет,
кадрларды оқыту, өңірлік саясат, сондай-ақ тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық мәселелері
маңызды рөл атқаратынын атап өту қажет.
Осыған байланысты ҚР ИДМ бизнес өкілдерімен бірқатар кеңестер өткізді, онда энергия
үнемдеу жүйесін одан әрі дамыту мәселелері талқыланды. Осы жұмыстың қорытындысы
бойынша «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне энергия үнемдеу және
энергия тиімділігін арттыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»
Қазақстан Республикасының Заңы жобасының Тұжырымдамасы әзірленді.
Осы Тұжырымдама энергия үнемдеу жүйесін жетілдіруге бағытталған және таяу және алыс
шетелдердің халықаралық тәжірибесін назарға ала отырып, мемлекеттік және жергілікті
атқарушы органдардың ұсыныстарын ескере отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасына
тиісті өзгерістер мен толықтырулар енгізуді ұсынады.
Қазіргі уақытта энергия үнемдеу жүйесінің ең пәрменді тетіктерінің бірі мемлекеттік
энергетикалық тізілім (МЭТ) болып табылады, оның субъектілері бес мыңнан астам ұйым болып
табылады және олар, мемлекеттік мекемелерді қоспағанда, 5 жылда кемінде 1 рет энергия
аудитін жүргізуге, энергия үнемдеу жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу және энергетикалық
ресурстар мен суды тұтыну көлемін өнімнің бірлігіне, үйлердің, құрылыстар мен ғимараттардың
алаңына энергия аудитінің қорытындысы бойынша белгіленген шамаға дейін жыл сайын
азайтуды қамтамасыз етуге міндетті.
Сонымен қатар, біздің еліміздің коммуналдық меншігінде 22300–ден астам ұйым,
республикалық меншікте және мемлекеттік холдингтердің меншігінде - МЭТ енбеген 4300-ден
астам ұйым бар.
Осыған байланысты, сондай-ақ тапсырманы орындау шеңберінде жаңа заң жобасының
Тұжырымдамасында МЭТ-ге барлық мемлекеттік мекемелерді, сондай-ақ квазимемлекеттік
сектор субъектілерін және табиғи монополиялар субъектілерін енгізу жолымен осы тетікті
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қамтуды кеңейту ұсынылады, бұл елде жеке де, мемлекеттік те секторлардың энергия тұтынуына
толық мониторинг жүргізуге мүмкіндік береді.
Толық мониторинг жүргізу үшін және 30 мыңнан астам ұйымнан келіп түскен ақпаратты
өңдеу мақсатында 2016 жылы МЭТ субъектілерінің ақпаратты ұсыну және энергия тұтынуға
қажетті талдау жүргізу процесін толығымен автоматтандыратын Мемлекеттік энергетикалық
тізілімнің автоматтандырылған ақпараттық жүйесі әзірленді. Сонымен қатар, осы жүйені
реттеуді заңнамалық деңгейде бекіту қажет.
Бұл қадам оларға қатысты жұмысты күшейту қажет болатын энергия үнемдеу әлеуеті
жоғары нысаналы топтарды уақтылы айқындауға мүмкіндік береді.
Бюджет секторында энергия ресурстарын үнемдеу үшін мемлекеттік мекемелер үшін
энергия тұтыну нормативтерін әзірлеу және оларды сақтамағаны үшін жауапкершілікті белгілеу,
сондай-ақ олардың мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруы кезінде энергия тиімділігі жөніндегі
талаптарға сәйкес келмейтін жабдықтарды сатып алуға тыйым салу қажет.
Энергия үнемдеу жүйесін жетілдірудегі тағы бір маңызды мәселе энергиялық-аудиторлық
қызмет болып табылады. Қазіргі уақытта энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру
саласындағы қызметпен 130-дан астам ұйым айналысады. Алайда, 50-ге жуық ұйым энергия
аудитін бірде-бір рет өткізбеді. Сонымен қатар, Министрлік энергия аудиті бойынша 525
қорытындыға жүргізген талдау олардың жартысынан астамы (330) белгіленген қағидаларға
сәйкессіздігін анықтады. Сәйкестікті растау жөніндегі аккредиттелген органдар туралы
мәліметтер www.nca.kz ресми сайтында «Аккредиттеу субъектілері» бөлімінде
орналастырылған.
Осыған байланысты, энергиялық-аудиторлық қызметті екі бағыт бойынша жетілдіру
ұсынылады:
- энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласында персоналдың сәйкестігін
растау жөніндегі органдарды құру, бұл энергиялық аудит бойынша қорытындылардың сапасын
арттыруға оң әсер етеді;
- міндетті негізде энергия аудиторлық қызметті өзін-өзі реттеу тетігін енгізу.
Осылайша, энергия аудитін жүргізу құқығына энергия аудитор ұйымдары мен энергия
аудиторлары - сәйкестікті растау жөніндегі органдар сертификаттаған және энергия аудитор
қызметінде өзін-өзі реттейтін ұйымның мүшелері (қатысушылары) болып табылатын жеке
тұлғалар ие болады.
Сонымен қатар, энергия үнемдеудің және энергия тиімділігін арттырудың мемлекеттік
саясатын іске асыруда жергілікті атқарушы органдар маңызды рөл атқарады. Бүгінгі таңда
өңірлер энергияны үнемдеу және бес жылдық мерзімге энергия тиімділігі бойынша кешенді
жоспарларды әзірлеп жатыр. Алайда, энергия үнемдеу саясатын толық ауқымды және тиімді іске
асыру үшін ЖАО энергия тиімділігін арттырудың салалық өңірлік бағдарламаларын бекіту,
энергия тұтыну нормативтерінің сақталуын мониторингілеу және осы жоспарлардың іске
асырылуын қамтамасыз ету бойынша құзыретке ие болу қажет.
Энергия үнемдеу саясатын іске асырудың басқа пәрменді тетігі шағын бейінді мамандар
арасында да, халықтың арасында да энергияны үнемдеу мәселелерін кеңінен тарату болып
табылады. Осыған байланысты, энергия үнемдеу мәселелері бойынша халықтың хабардар
болуын арттыру мақсатында Тұжырымдамада МЭТ ААЖ базасында «Энергиялық тиімді
Қазақстан» Ұлттық ақпараттық-талдау жүйесін құру және «Энергияны үнемдеу күні» салалық
мерекесін заңнамалық түрде бекіту ұсынылады.
Міндеттеуші құралдардың көп санының бар болуын ескере отырып, Қазақстанда энергия
үнемдеу жүйесін жетілдіру үшін ынталандырушы тетіктерді де көздеу ұсынылады.
Бизнеске қаржылық жүктемелерді төмендету, сондай-ақ энергиялық тиімді жобаларды іске
асырудағы тартымдылықты арттыру үшін «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен
дамытудың бірыңғай бағдарламасына энергия үнемдеуге бағытталған кредит бойынша сыйақы
ставкасын субсидиялау және кепілдік беру түрінде қаржылық қолдау көрсету бөлігінде
толықтырулар енгізу ұсынылады. Осы тетікті пилоттық сынақтан өткізу жүргізіліп жатыр, 2
ұйым қаржылық қолдау алды, 8 ұйым - қарау сатысында.
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық сектордағы энергия тиімділігін арттыру үшін
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тұжырымдамада өзгертуден (қайта жаңартудан, кеңейтуден, жаңғыртудан, күрделі жөндеуден)
өткен жаңа объектілер мен қолданыстағы үйлер, құрылыстар мен ғимараттар пайдалануға
берілгеннен кейін энергия тиімділігі сыныбына сәйкес келмеуі үшін тапсырыс берушінің,
мердігер ұйымның, техникалық және авторлық қадағалауларды жүзеге асыратын тұлғалардың
жауапкершілігін белгілеу ұсынылады.
Бұдан басқа, «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне энергия үнемдеу
және энергия тиімділігін арттыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы шеңберінде энергиялық сервистік
компаниялар нарығын дамытуға ықпал ететін мемлекеттік қолдау шаралары жоспарлануда, атап
айтқанда:
- инвестиция алдындағы кезеңде энергия үнемдеу жобасының іс-шараларын іске асыруға
энергиялық сервистік компаниялардың шығындарын ішінара өтеу (энергиялық сервистік қызмет
көрсету объектісін техникалық тексеру, энергиялық сервистік шарт немесе энергиялық сервистік
шарт элементтерімен МЖӘ бойынша жобаны іске асыру кезінде жекеше әріптесті айқындау
бойынша конкурсқа немесе тікелей келіссөздерге қатысу үшін пакетті әзірлеу );
- кредит бойынша сыйақы ставкасын субсидиялау мөлшерлемесінің 10%-на дейін және
қарыз алушының кредит сомасының 50%-на дейінгі мөлшерде төлемеу берешегін өтеу бойынша
ішінара кепілдік беру;
- МЖӘ жобаларын сатып алу және іске асыру рәсімдерін оңтайландыру (энергиялық
сервистік шарттарды жасасу процедурасын «Мемлекеттік сатып алу туралы» және «Табиғи
монополиялар туралы» Қазақстан Республикасы заңдарының нормаларын қолданбай жүзеге
асыру. Осы норманың қолданылуы инвестициялардың құны 10000 айлық есептік көрсеткіштен
аспайтын жобаларға қатысты қолданылатын болады).
Үнемді автомобильдерді сатып алуды ынталандыру үшін жаңа үнемді автомобильдерді
сатып алу үшін тұтыну кредиттерін субсидиялау бағдарламасын енгізу ұсынылады. Осы
бағдарламаны енгізу автомобиль секторының отынды тұтынуын азайтуға және автомобиль
шығаратын зиянды газдардың шығарындыларын азайту есебінен елдегі экологиялық жағдайды
жақсартуға ықпал етеді. Сондай-ақ, еліміздің өңірлерінде мұндай алмастырудың экономикалық
және экологиялық орындылығын ескере отырып, автокөліктің неғұрлым үнемді отын түрлерін
(табиғи газ) пайдалануға ауыстыру жөніндегі іс-шаралар жүргізілуде. Мысалы, Павлодар
облысында 280-ден астам автокөлік құралы сұйылтылған газға ауыстырылды. Алматы
қаласында ескі автобустарды газ қондырғылары бар жаңа газ-моторлы отынмен жүретініне
кезең-кезеңмен ауыстыру жүріп жатыр.
Қазақстан Республикасы мен Дүниежүзілік банк арасындағы грант туралы қолданыстағы
келісімнің шеңберінде «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры арқылы энергия тиімділігін арттыру
бойынша жобаларды жеңілдікпен қаржыландыру тетігін енгізу ұсынылады.
Бірінші кезеңде Дүниежүзілік банктің жобасын екінші деңгейдегі банктерге (ЕДБ) 3-тен 5
млн. АҚШ долларына дейін орналастыру жоспарлануда (бұл механизм Дүниежүзілік банкпен
талқылануда).
Озық халықаралық тәжірибеге сәйкес Қазақстанда Энергия тиімділігі орталығын құру
ұсынылады. Мұндай Орталықтың тұжырымдамасы 2011 жылы әзірленді, бірақ іске
асырылмаған және қазіргі уақытта өзекті болып қала береді 47
Энергия тиімділігі орталығының негізгі қызметі Үкіметке энергетикалық тиімділікті
арттыруға бағытталған заңнаманы және саяси құралдарды дамытуға, сондай-ақ басқарушылық,
консультациялық, білім беру және өзге де қоғамдық тұрғыдан пайдалы қызметтер көрсетуді
қоса алғанда, оларды практикалық іске асыруға жәрдемдесуге, сондай-ақ энергетикалық
тиімділікпен байланысты мәселелерде энергетикалық және энергия тұтынатын секторлар
субъектілерінің кәсіпкерлері мен өкілдеріне консультациялық және өзге де көмек көрсетуге
бағытталуға тиіс.

47 Қазақстанда энергия тиімділігі орталығын құру тұжырымдамасы, 36 бет, Астана, 2011 ж.
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Бұдан басқа, мұндай Орталық энергетика және энергия тиімділігі саласындағы Орталық
Азия елдері арасындағы өңірлік ынтымақтастықты дамытуға жәрдем көрсете алады, Қазақстан
Республикасының салаларында энергия үнемдеуді күшейту мақсатында энергиялық тиімді
технологиялар мен ноу-хау трансферті бойынша делдалдық және консультациялық
қызметтерді көрсете алады, ғылыми зерттеулерді, ғылыми-практикалық конференцияларды,
симпозиумдарды, жиналыстарды, конкурстарды, көрмелер мен семинарларды, соның ішінде
халықаралық конференцияларды қаржыландыруға, ішкі және шетелдік инвестицияларды,
энергия тиімділігі жобаларын іске асыру үшін кредиттерді тартуға жәрдемдесуге, сонымен
қатар білім беру, қоғамдық және заң шығару қызметпен айналысуға мүмкіндік береді.
Орталықтың бәсекелестік артықшылығы салалар мен сарапшылар бойынша ауқымды
деректер базасы, жергілікті және өңірлік (Орталық Азия) рынок қатысушыларының
мүмкіндіктері мен құзыреттілігі туралы ақпаратты иелену, орталықтың құрылтайшылары
болып табылатын техникалық көмектің бенефициар ұйымдарына тікелей жұмыс арқылы қол
жеткізу болып табылады. Бұл халықаралық бағдарламаларды іске қосу кезінде әсіресе еңбекті
қажет ететін кезең болып табылады.
2019 жылдың 26 наурыз айында Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен
Мерекелік күндердің тізбесі жыл сайын 11 қарашада аталып өтетін салалық Энергия үнемдеу
күні мерекесімен толықтырылды.
Мерекенің негізгі мақсаты Қазақстанда энергия үнемдеуді насихаттау, саланың дамуын
ынталандыру және қоғамның назарын энергетикалық ресурстарды ұтымды пайдалануға
тартуды қамтамасыз ету болып табылады.
1.4. Электр энергетикасын дамыту
Ағымдағы жағдай және нысаналы көрсеткіштерге қол жеткізу.
2019 жылғы 1 қаңтарға Қазақстан электр станцияларының (ЭС) белгіленген қуаты – 21901,9
МВт, оның ішінде мына отын түрлері бойынша: көмір ЭС - 13236 МВт; газ ЭС - 5699,7 МВт;
ГЭС (үлкен) – 2446,6 МВт; ЖЭК (шағын ГЭС қоса алғанда) - 531 МВт.
Бүгінгі таңда Қазақстанның бірыңғай энергетикалық жүйесі (БЭЖ) тұрақты жұмыс істеуде.
БЭЖ жүйелік сенімділігі толық қамтамасыз етілді, экономика мен халықтың электр энергиясына
қажеттілігі қанағаттандырылды.
Қазақстанда электр энергиясын өндіруді әртүрлі меншік нысандарындағы 138 электр
станциялары (оның ішінде ЖЭК) жүзеге асырады (көпшілігі жеке меншік).
Қазақстанда 2018 жылы жылдық жүктеме 2018 жылғы 25 желтоқсанда тіркелген және
қолданыстағы қуаты 18895 МВт болғанда 14823 МВт құрады.
Статистикалық деректер бойынша 2018 жылы электр энергиясын өндіру 107,3 млрд.квт
құрады. 2017 жылдың осындай кезеңіне 104,0% (103,1 млрд. квт.), оның ішінде, ҚР Энергетика
министрлігінің деректері бойынша, энергетикалық ресурстардың түрлері бойынша электр
энергиясын жалпы өндірудегі генерациялайтын көздердің үлесі былайша бөлінген: көмірде 69,7%; газда – 20,0%; су электр станциялары (шағын ГЭС есепке алмағанда) – 9,0%;
жаңартылатын көздер (оның ішінде шағын ГЭС) – 1,3%. Соңғы бес жылда электр
станцияларының қолда бар қуаты 2470 МВт-ға немесе 2013 жылғы деңгейден 15%-ға артты, бұл
негізінен жылу станциялары мен жаңартылатын энергия көздерінің қуатын арттыру есебінен
болды. Бұл ретте, ең жоғары жүктемеге шамамен энергия өндіруші компаниялардың 4000 МВт
немесе шамамен 22 - 25% қуат резерві бар. Бұл 2025 жылға дейін қажетті тұтыну көлемін
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
2017 жылы Ресейге экспорт 5,7 млрд. квт электр энергиясын құрады. 2018 жылы экспорт
Ресейге 5,0 млрд. квт электр энергиясын құрады. Электр энергиясы Ресейден негізінен Батыс
Қазақстанның тұтынушыларына, ал Орта Азиядан Оңтүстік Қазақстанның тұтынушыларына
жеткізіледі. Осылайша, 1,3 млрд. квт электр энергиясы импортталды, оның ішінде 1%
Қырғызстаннан, 99% Ресейден. 2018 жылы 1,6 млрд. квт импортталды, оның 0,5%-ы
Қырғызстаннан, 98,7%-ы Ресейден, сондай-ақ 0,8%-ы Тәжікстаннан. Республиканың ішкі
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нарығында тұтынылған электр энергиясы 2017 жылы – 86 млрд. квт., бұл ресурстардың жалпы
көлемінен 87,7% құрады.
2018 жылдың соңында «Солтүстік-Шығыс-Оңтүстік» өңіраралық жобасының 500 кВ желісі
құрылысының II кезеңі аяқталды. Жоба ШҚО мен Алматы облыстарын электрмен жабдықтау
сенімділігін арттыруға және энергетикалық тәуелсіздікті нығайтуға бағытталған. Транзиттің
өткізу қабілеті 2100 МВт дейін артады.
Қазақстанның электр станциялары жабдықтарының орташа жасы 2018 жылдың соңында
32 жылды құрады. Өткен бес жылда ол 3 жылға ұлғайды. 70 жыл бұрын енгізілген ең ескі
жабдықтың қуаты электр станцияларының барлық белгіленген қуатынан 0,54% (118 МВт)
құраса, 30 жыл бұрын енгізілген электр станцияларының қуаты 54,3% (11892 МВт) құрайды.
Қазақстандағы электр желілерінің тозу деңгейі шамамен 60% құрайды. Магистральды
электр желілеріндегі (ҚР ҰЭЖ) электр энергиясының шығындары 5-тен 7%-ға дейін, өңірлік
электржелілік компаниялардың желілерінде - шамамен 12%-ды құрайды және осы сыныптың
желілері үшін іс жүзінде оңтайлы болып табылады.
Қазақстанның кейбір өңірлерінің тарату желілерінде шығындар 20%-ға жетеді, бірақ олар
желілердің жоғары ұзындығымен және тұтынушылардың төмен шоғырлануымен байланысты
(1.4.1-кесте.) 48.
Жылу энергиясы Республиканың ішкі нарығына жеткізіледі. 2013 жылы тұтыну 85,9
млн.Гкал құрады, 2017 жылы - 80,9 млн. Гкал құрады. Ел бойынша жылу желілерінің орташа
тозуы 63%-ды құрайды. Бұл ретте шамамен 40% немесе 9,6 мың км 100% тозған. Жылу
энергиясының шығыны 2013 және 2017 жылдары: 8,9 млн. Гкал және тиісінше 8,3 млн. Гкал
яғни жылу энергиясы ресурстарының жалпы көлемінің шамамен 9% құрады 49.
1.4.1-кесте. Қазақстан Республикасының электр энергиясын беру және жоғалту
мың квт.ч

Жіберілген, барлығы
оның ішінде:
ауыл шаруашылығына
өнеркәсіпке
оның ішінде:
электр станциясының
өндірістік мұқтаждарына
құрылысқа
саудаға
тұру және тамақтану, ақпарат
және байланыс жөніндегі
қызметтер саласына
пәтерлерді жарықтандыруға
және халықтың басқа да
тұрғын үй мұқтаждарына
оның ішінде:
қалалық халыққа
ауыл тұрғындарына
көшелерді жарықтандыруға
оның ішінде:
қалалық жерде

2013
85 304
858,3

2014
84 109
582,5

2015
86 327
001,6

2017

2018

87 670 506,2

94 566 156,4

1 197 622,0
57 740
298,6

1 163 282,0
58 455
957,0

1 175 810,0
60 953
876,7

1 175 480,4

1 240 627,2

62 077 889,2

65 777 308,2

8 943 227,3
1 205 950,6
2 560 518,5

7 760 709,4
1 190 763,4
2 537 018,5

8 193 632,8
1 202 671,0
2 248 371,2

8 886 199,4
1 209 756,9
2 260 938,9

9 732 324,2
1 438 013,3
3 079 643,3

1 043 590,2

1 017 599,9

995 724,7

1 002 384,6

1 118 729,7

11 360
477,7

9 992 432,0

10 296
914,6

10 418 830,9

11 622 384,8

7 744 390,4
3 616 087,3

6 353 235,6
3 639 196,4

6 648 332,5
3 648 582,1

6 748 915,5
3 669 915,4
692 378,1

7 797 909,4
3 824 475,4

830 942,8

759 677,7

684 454,5

616 162,4

567 368,2

573 041,9

818 283,4
557 827,6

623 466,2

48 «Нұрлы жол» инфрақұрылымды дамытудың 2015 – 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы. 2018
жылғы 30 шілдедегі №470 Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы.
49
Қазақстан Республикасының отын-энергетикалық балансы. 2018 жыл.
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ауылдық жерлерде
көлік және қоймаға қою
мемлекеттік басқару, қаржы
және сақтандыру қызметі,
жылжымайтын мүлікпен
байланысты операциялар
саласындағы органдарға
кәсіби, ғылыми және
техникалық қызметке,
әкімшілік және қосалқы
қызмет көрсету саласындағы
қызметке
білім беру саласындағы
Денсаулық сақтау саласы
Шығасылар
Дереккөз: http://stat.gov.kz

214 780,4
4 429 169,1

192 309,5
4 362 130,6

111 412,6
4 221 217,6

115 550,5
4 251 273,3

194 817,2
4 945 390,5

1 650 944,6

1 569 211,8

1 540 412,4

1 546 855,9

1 988 590,3

643 898,1
1 070 468,5
1 570 977,6
7 017 217,4

619 446,6
921 608,7
1 520 454,3
7 119 268,1

605 220,8
940 959,6
1 461 368,7
7 190 460,8

608 019
949 894,6
1 476 804,4
7 149 997,5

621 986,3
1 001 593,8
913 605,7
630 2610,7

2014 жылы қабылданған Отын-энергетика кешенін дамытудың 2030 жылға дейінгі
тұжырымдамасы (Үкіметтің 2014 жылғы №724 Қаулысы) көмір, мұнай, газ және атом
салаларын, сондай - ақ электр және жылу энергетикасын дамыту мәселелерін қамтиды. Онда
сектордың стратегиялық басымдықтары баяндалған: энергетикалық қауіпсіздік, ресурстық
базаны дамыту және экологиялық жағдайды жақсарту. Сектордың 2030 жылға дейінгі негізгі
міндеттеріне мыналар жатады: қолданыстағы генерациялайтын қуаттарды жаңғырту және
жаңаларын салу; Ішкі нарықтар мен бәсекелестікті дамыту; өнеркәсіп пен көлікті жаңғырту;
энергия тиімділігін арттыру және қоршаған ортаға қолайсыз әсерді азайту үшін қазіргі заманғы
технологияларды енгізу; және атом энергиясын қоса алғанда, энергия көздерінің баламалы
түрлерін пайдалану үшін технологиялар мен инфрақұрылымды дамыту.
2012 жылдан бастап Қазақстанда электр энергиясын жалпы тұтыну, тұрақтандырудың
жаңа фазасына кірді – қазірде ол 2000 - 2012 жылдары байқалған айтарлықтай жылдам
қарқынмен (жылына орташа 4,4%) өсіп жатқан жоқ. Болашақта электр энергиясына сұраныс
орташа есеппен жылына шамамен 1,1% - ды құрай отырып, 2040 жылға дейін өседі деп күтілуде
(1.4.1-суретті) қараңыз50
«Қазақстан-2050» Стратегиясы мен Қазақстан Республикасының «жасыл экономикаға»
көшуі жөніндегі тұжырымдама электр энергиясының жалпы өндірісінен 2020 жылға қарай
жаңармалы көздер үлесін 3%-ға, 2030 жылға қарай 10%-ға және 2050 жылға қарай 50%-ға қол
жеткізу бойынша амбициялық мақсаттарды қойып отыр.

50 ҰЛТТЫҚ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ БАЯНДАМА 2017. Kazenergy.
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Дереккөз: IHS Markit
1.4.1-сурет Қазақстанда электр энергиясын тұтыну және жоғалту.
Дереккөз: Kazenergy 2017 ж Ұлттық энергетикалық баяндамасы
ЖЭК-тен өндірілетін және бірыңғай энергетикалық жүйенің электр желісіне жеткізілетін
электр энергиясын сатып алу мен сатуды «Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі
қаржылық есеп айырысу орталығы» ЖШС жүзеге асырады. Орталық 2013 жылғы «Қазақстан
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды
қолдау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңға сәйкес құрылды.
ЖЭК дамуының бастапқы кезеңінде тіркелген тарифтер тетігі ЖЭК нарығын жылдам іске
қосуға және ЖЭК мынадай түрлерін іске асыруды жүзеге асыруға мүмкіндік берді: электр
энергиясын өндіруге арналған жел, күн, кіші гидроэнергетика (35 МВт-тан кем станциялар)
станциялары.
2017 жылдан бастап ЖЭК жобаларын іске асыру үшін іріктеу аукцион тетігі бойынша өтеді.
Бұл бір жағынан жобалар мен инвесторларды іріктеудің ашық әрі түсінікті процесін жасауға,
екінші жағынан ЖЭК қуаттарын енгізуден соңғы тұтынушылардың тарифтерге әсерін азайтуға
мүмкіндік беретін неғұрлым тиімді технологиялар мен жобаларға ставка жасауға мүмкіндік берді.
2017 жылы «Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау туралы» ҚР Заңына
енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды іске асыру үшін 2018 жылы жалпы жиынтық қуаты 1
Гвт шекті аукциондық бағалар (ҚР ЭМ 2018 жылғы 30 қағтардағы №33 бұйрығы) және 2018
жылға аукциондық сауда-саттықты өткізу кестесі (ҚР ЭМ 2018 жылғы 22 ақпандағы №65
бұйрығы) бекітілді.
Министрлік бірыңғай электр энергетикалық жүйе (БЭЖ) аймақтары бойынша нысаналы
индикаторларды, барынша рұқсат етілген қуаттарды, инфрақұрылымның дайындығын, электр
энергиясына қажеттілікті, сондай-ақ ЖЭК әлеуетін ескере отырып, ЖЭК пайдалану жөніндегі
объектілерді орналастырудың тиісті жоспарын әзірледі және бекітті (2017 жылғы 24 ақпанда
Энергетика министрінің №68 бұйрығымен).
ЖЭК жобаларын іске асыру кезінде валюталық тәуекелдерді төмендету мақсатында
«Тіркелген тарифтер мен шекті аукциондық бағаларды айқындау қағидаларын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 27 наурыздағы №271 қаулысына өзгеріс енгізу
туралы» ҚР Үкіметінің 2018 жылғы 10 мамырдағы №249 қаулысы қабылданды.
Министрлік бірыңғай электр энергетикалық жүйе (БЭЖ) аймақтары бойынша нысаналы
индикаторларды, барынша рұқсат етілген қуаттарды, инфрақұрылымның дайындығын, электр
энергиясына қажеттілікті, сондай-ақ ЖЭК әлеуетін ескере отырып, ЖЭК пайдалану жөніндегі
объектілерді орналастырудың тиісті жоспарын әзірледі және бекітті (2017 жылғы 24 ақпанда
№68 министрдің бұйрығымен).
Инвестициялық ахуалды жақсарту және инвесторлар үшін қолайлы жағдай жасау
мақсатында 2018 жылғы 11 қыркүйекте ҚР Энергетика министрінің №360 бұйрығы бекітілді.
Оның шеңберінде аукциондық сауда-саттықты ұйымдастыру және өткізу қағидалары, ЖЭК
электр энергиясын орталықтандырылған сатып алу-сату қағидалары және тиісті үлгілік
шарттар пысықталған болатын.
2018 жылдың қорытындысы бойынша Республикада жалпы қуаты 531 МВт (ГЭС – 200,25;
ЖЭС – 121,45; СЭС – 209; биогаз қондырғысы – 0,35) жұмыс істеп тұрған 67 ЖЭК объектісі
болды және ЖЭК объектілерімен электр энергиясын өндіру 1,35 млрд.кВт құрады (2017 жылғы
115% қарағанда). Электр энергиясын өндірудің жалпы көлеміндегі ЖЭК үлесі - 1,3% (1.4.2кесте.).
2018 жылы мынадай жобалар пайдалануға берілді:
- «Group Independent» ЖШС компаниясының «Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы Батыр
ауылы ауданындағы қуаты 2 МВт КЭС» жобасы;
- «Burnoye Solar-2» ЖШС компаниясының қуаты 50 МВт «Жамбыл облысы Жуалы
ауданында Солар-2 бұрғылау құрылысы» жобасы;
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- «Сарыбұлақ ЖЭС» ЖШС компаниясының қуаты 4,5 МВт «Алматы облысының
Сарыбұлақ ауылы ауданында» Сарыбұлақ ЖЭС құрылысы» жобасы;
- «Сарыбұлақ-2 ЖЭС» ЖШС компаниясының қуаты 4,5 МВт «Алматы облысы Сарыбұлақ
ауылы ауданындағы Сарыбұлақ 2 ЖЭС құрылысы» жобасы;
- «Қарағанды облысының Саран қаласындағы қуаты 100 МВт КЭС құрылысы» жобасы «SES Saran»ЖШС.
Жоғарыда көрсетілген жобалар бойынша тартылған инвестициялардың жалпы көлемі 160
млн. АҚШ долларын құрайды.
1.4.2-кесте. ҚР облыстары бойынша ЖЭК жалпы саны

Облыс

Жобалар

Ақмола

Белгіленген қуаты, МВт
Саны

Алматы

Белгіленген қуаты, МВт
Саны

ШҚО

Белгіленген қуаты, МВт
Саны

Жамбыл

Белгіленген қуаты, МВт
Саны

Қарағанды

Белгіленген қуаты, МВт
Саны

Барлығы

Жел

Күн

Су

Биогаз

46,03

46

0,03

3

2

1

154,43

18

2

134,43

24

4

1

19

42,51

0,01

42,5

6

1

5

170,15

54,15

101

15

11

3

3

5

100,67

100

0,67

2

1

1

Дереккөз: ҚР Энергетика министрлігінің деректері

2018 жылдың мамыр-маусым және қазан айларында ЖЭК жобалары үшін жалпы қуаты 1
Гвт халықаралық аукциондық сауда-саттық сәтті өткізілді. Саудаға 9 елден 113 компания
қатысты: Қазақстан, Қытай, Ресей, Түркия, Франция, Болгария, Италия, БАӘ, Нидерланды.
Аукциондық сауда-саттыққа қатысушылар 1000 МВт қойылған жалпы белгіленген қуаты
3422 МВт болатын өтінімдер ұсынды.
БиоЭС, ГЭС және ЖЭС жобалары бойынша сұраныс көлемі ұсыныс көлемінен шамамен 2
есе асып түсті, аукциондық сауда – саттыққа қатысушылар арасында сұраныс көлемі ұсыныс
көлемінен 7 есе асып түсті (КЭС аукционы көлемі 290 МВт болғанда, қатысушылардың ұсынысы
- 2023,1 МВт).
Аукциондық сауда-саттықтың қорытындысы бойынша 30 компания ЖЭК электр
энергиясын бірыңғай сатып алушымен 15 жылға арналған жиынтық қуаты 804,3 МВт болатын
келісімшарттарға қол қойды.
Бұдан басқа, аукционға қатысушылардың өтінімдері бойынша жел электр станцияларына
(ЖЭС) тарифтердің орташа есеппен 10,6%-ға, шағын гидроэлектр станцияларына (ГЭС) 14,5%ға, күн электр станцияларына (КЭС) 34,7%-ға төмендегенін атап өту қажет. Бұл ретте жекелеген
жобалар бойынша тарифтердің барынша төмендеуі КЭС үшін – 48% құрады.
Аукционға қатысушыларға қойылатын біліктілік талаптарын қамтитын аукциондық саудасаттықты ұйымдастыру және өткізу қағидаларына сәйкес ҚР Энергетика министрлігінің ресми
сайтында 2019 жылға аукциондық сауда-саттықты өткізу кестесі орналастырылған.
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Қазіргі уақытта барлық өзгерістерді ескере отырып, «Жаңартылатын энергия көздерін
пайдалануды қолдау туралы» Заң мыналарды көздейді:
1) тіркелген тарифтер (2017 жылға дейін) және аукциондық бағалар (2018 жылдан бастап)
бойынша желіге өндірілген және жеткізілген барлық электр энергиясын сатып алу. Бұл ретте
ЖЭК электр энергиясын ЕҚО-мен сатып алу-сатудың үлгі келісімшарты әзірленді (РРА
келісімшарты);
2) электр энергиясын ЖЭК-ден есептік-қаржылық орталығы (ЕҚО) арқылы шартты
тұтынушыларға бөлу. Бұл ретте ЖЭК электр энергиясын шартты тұтынушылар ретінде дәстүрлі
отынмен жұмыс істейтін барлық электр станциялары және ірі ГЭС болады;
3) ЖЭК өндірушілер энергия беруші ұйымдардың электр энергиясын беруге арналған
қызметтеріне ақы төлеуден босатылады;
4) ЖЭК пайдалану жөніндегі объектілерді жобалауды, салуды және пайдалануды жүзеге
асыратын заңды тұлғаларға кәсіпкерлік кодекс бойынша инвестициялық преференциялар беру;
5) сатып алынған электр энергиясы үшін ЖЭК объектілері алдындағы ЕҚО қаржылық
міндеттемелерін қамтамасыз ету мақсатында ЕҚО жанынан резервтік қор құру. Бұл ретте осы
резервтік қор ЕҚО ЖЭК үшін ай сайынғы төлемдерді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді, алайда
ЕҚО ұзақ мерзімді кредит қабілеттілігінің тәуекелін қамтамасыз етпейді. Резервтік қор 2017
жылғы қаңтар айынан бастап ол бойынша электр энергиясы Шартты тұтынушыларға сатылатын
тарифке 3% үстеме есебінен қалыптастырылады;
6) ҚР Біртұтас электрлік- энергетикалық жүйесінің желілеріне қосылу тетігін жетілдіру
мақсатында ЖЭК пайдаланатын энергия таратушы ұйым мен энергия өндіруші ұйым арасында
ЖЭК пайдалану жөніндегі объектілерді қосу туралы шарт жасасу;
7) инфляцияны және доллар бағамын ескере отырып, тіркелген (ТТ) және аукциондық
тарифтерді (АТ) жыл сайын индекстеу.
ЖЭК нарығын құру халықаралық қаржы институттарымен және Еуропалық Қайта Құру
және даму банкі (ЕҚДБ), Азия Даму Банкі, Жаңартылатын энергия жөніндегі IRENA (IRENA)
халықаралық агенттігі, Дүниежүзілік банк, БҰҰ Даму Бағдарламасы, USAID, Nrel Американдық
ұлттық зертханасы, Eni, General Electric, Shell компаниялары сияқты және тағы басқа
ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау жолымен жүзеге асырылады:
1) Министрлік, ЕҚДБ және «URBASOLAR» француз компаниясы арасындағы
«Ынтымақтастық және «ОҚО Арыс қаласындағы қуаты 14 МВт КЭС құрылысы» жобасын қолдау
туралы» келісім;
2) Министрлік, ЕҚДБ және BAIKONYR SOLAR» ЖШС арасындағы «Ынтымақтастық және
«Қызылорда облысындағы қуаты 50 МВт Байқоңыр КЭС құрылысы» жобасын және қолдау
туралы келісім;
3) Министрлік, ЕҚДБ және «Номад Солар» компаниясы арасындағы «Ынтымақтастық және
«Қызылорда облысындағы қуаты 28 МВт КЭС құрылысы» жобасын қолдау туралы келісім;
4) Министрлік, ЕҚДБ және «КПМ-Дельта» ЖШС арасындағы «Ынтымақтастық және
«Қарағанды облысында қуаты 40 МВт Гүлшат ЖЭС салу» жобасын қолдау туралы келісім;
5) Министрлік, Түркістан облысы әкімдігі және «Çalık Enerji» арасындағы өзара түсіністік
туралы меморандум, оның аясында «Қуаты 50 МВт күн электр станциясының құрылысы»
жобасын іске асыру жоспарланып отыр;
6) Министрлік, Түркістан облысы әкімдігі және «Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.»
арасындағы өзара түсіністік туралы меморандум, оның аясында «Қуаты 50 МВт күн электр
станциясының құрылысы» жобасын жүзеге асыру жоспарлануда;
7) Министрлік, ЕҚДБ және «SES Saran» ЖШС арасындағы «Ынтымақтастық және
«Қарағанды облысындағы қуаты 100 МВт КЭС құрылысы» жобасын қолдау туралы келісім.
Сондай-ақ, 2017 жылы Астана қаласында Қазақстан-Қытай Іскерлік кеңесі барысында
«Самұрық-Энерго» АҚ мен Датан корпорациясы (Datang) арасында электр станциясының қуатын
45-тен 300 МВт-қа дейін ұлғайта отырып, Ерейментау қаласы ауданында жел паркін бірлесіп
кеңейту мақсатында ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды.
Сондай-ақ кеңес барысында «Самұрық-Энерго» АҚ мен «Hydrochina Corporation»
компаниясы арасында Қытай «Hydrochina Corporation»корпорациясымен ынтымақтастық туралы
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меморандумға қол қойылды. Құжатта қытайлық компанияның Шелек дәлізінде қуаттылығы 60
МВт-қа дейін және келешекте 300 МВт-қа дейін ұлғайту мүмкіндігі бар және Шелек өзеніндегі 4
шағын су электр станцияларын салу жобаларын іске асыруға қатысуы көзделген.
Жаңартылатын энергетика жобалары бойынша «Hydrochina Corporation» қытайлық
корпорациясымен әріптестік «Нұрлы жол» және «Жібек жолының экономикалық белдеуі» («Бір
белдеу және бір жол») бағдарламалық стратегиялары мен тұжырымдамаларының принциптеріне
сәйкес келеді.
ҚР Энергетика министрлігі БҰҰДБ-мен бірлесіп 2017 жылдың соңында Қазақстанда күн
энергетикасын жоспарлау және енгізуге арналған интерактивті күн атласын әзірледі. 2018 жылы
ҚР күн ресурстарының атласы ЖЭК бойынша есептік-қаржылық орталыққа берілді. Қазіргі
уақытта «ЖЭК бойынша РФО» ЖШС интернет-сайты арқылы Атласқа тегін, ашық қол жеткізу
қамтамасыз етіледі (rfc.kegoc.kz). Ай сайын сайтқа мақсатты аудиторияның мыңға жуық
пайдаланушылары келеді. Атласты «ЖЭК бойынша РФО» ЖШС сайтында орналастыру әлеуетті
инвесторлар мен аукциондық сауда-саттыққа қатысушыларға еліміздің күн энергетикасының
ресурстық әлеуеті туралы толық ақпарат алуға мүмкіндік берді. Сонымен қатар Серіктестіктің
сайтында ЖЭК секторының жұмыс істеуі туралы барлық қажетті ақпарат, оның ішінде
нормативтік құқықтық актілер, инвестор үшін жолсілтеме, ресурстық атластар орналастырылған,
сондай-ақ «сұрақ-жауап» және т.б. бөлімі жұмыс істейді.
Қазіргі уақытта ЕҚДБ Қазақстанның жасыл экономикасына негізгі инвестор болып
табылады. Осы банктің қоржынында елдің энергетикалық секторындағы 25 жоба бар.
Жобалардың жалпы саны жалпы сомасына 7,3 млрд. еуро инвестицияға жұмсалған 236 құрайды,
оның ішінде 115 жұмыс істеп тұрған жоба (2,7 млрд.еуро), оның 43%-ы энергетикалық секторда
шоғырланған. ЕҚДБ Қазақстандағы ең ірі күн (Бурное күн электр станциясы және оны кеңейту
жөніндегі жоба), жел (Ерейментау жел электр станциясы) жобаларына, сондай-ақ Қазақстандағы
жаңартылатын энергия көздері объектілерін басқа қаржыландыру жобаларына қатысты.51
ЕҚДБ қаржыландырған ЖЭК әзірлеу бойынша соңғы жоба Оңтүстік Қазақстан облысында
қуаты 14 МВт Задария электр станциясының құрылысы болып табылады. Француздық Urbasolar
SAS компаниясы шамамен 12,7 млн. АҚШ доллары мөлшеріндегі қаражатты қаржыландыру
түрінде тартты, оның ішінде ЕҚДБ ұсынған 8,8 млн. АҚШ доллары және 3,9 млн. АҚШ долларын
Экологиялық таза технологиялар қоры (ЭТТҚ) ұсынды. Жобаны іске асыру Kaz Green Tek Solar
мамандандырылған компаниясы арқылы жүзеге асырылады. Электр станциясының құрылысы
тоғыз айдың ішінде екі кезеңмен жүзеге асырылатын болады, ал оның қуаты 30 гектар болатын
алаңға орнатылатын 54 000 астам 270 Вт күн фотоэлектрлік панельдерді құрайды.
2017 жылғы қазан айында ЕҚДБ Жасыл климаттық қордан (ЖКҚ), әлемнің 194 үкіметтері
қаржыландыратын, дамушы елдердегі климаттың өзгеруіне шығарындылар мен тұрақтылық
деңгейін қысқарту бастамаларына инвестицияларды жүзеге асыруға қолдау көрсететін
халықаралық қордан 110 млн. АҚШ доллары мөлшеріндегі қаражатты алды. Қазақстандағы БҚФ
және ЕҚДБ жаңартылатын энергия көздері жөніндегі негіздемелік бағдарлама шеңберіндегі
инвестициялардың жалпы көлемі 557 млн. АҚШ долл., оның ішінде 214 млн. АҚШ долл. ЕҚДБдан және 137 млн. АҚШ доллары демеушілерден. Осы жобаны іске асыру нәтижесінде жалпы
қуаты 330 МВт жаңартылатын энергия көздері бойынша 8-ден 11-ге дейін жобаны іске асыру
күтілуде, бұл CO2 шығарындыларын 12,9 млн.тоннаға қысқартуға мүмкіндік береді (БҚФ және
ЕҚДБ, 2017 ж.).
Энергетика министрлігінің бірінші кезектегі іс-шараларының қатарында газ саласын одан
әрі дамыту. Халықаралық сарапшылардың болжамдары бұл мәселенің ұзақ мерзімді
перспективада келешегі жоғары екендігі туралы айтады.
ЖЭК белсенді дамытудан басқа, Энергетика министрлігінің бірінші кезектегі ісшараларының қатарында газ саласын одан әрі дамыту тұр. Халықаралық сарапшылардың
51
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болжамдары бұл мәселенің ұзақ мерзімді перспективада жоғары келешегі туралы айтады.
Көмірді газ отынымен біртіндеп ауыстыру қоршаған ортаға әсер ету деңгейін төмендетіп қана
қоймай, парниктік газдар шығарындыларын азайтуға мүмкіндік береді.
1.4.3-кесте. Облыстар бойынша халықты газдандыру деңгейі
Облыстар бойынша
барлығы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Маңғыстау
Атырау
Алматы қ.
БҚО
Ақтөбе
Қызылорда
Түркістан
Шымкент қаласы
Жамбыл
Қостанай
Алматы
ШҚО
СҚО
Қарағанды
Астана қаласы
Ақмола
Павлодар

Облыс
бойынша газ
құбырларының
жалпы
ұзындығы, км
57 973
4 433
5 449
5 099
7 029
6 310
2 651
8 132
6 319
4 600
3 602,2
4 125
224
−
−
−
−
−

Облыс
халқының
саны

18 212 910
660 317
620 684
1 792 500
641 523
867 828
791 551
1 961 660
1 010 855
1 117 220
873 444
2 033 100
1 381 853
555 485
1 378 863
1 026 181
734 369
755 096

2019 жылғы 01
қаңтарға
газдандырылға
н халықтың
саны
9 047 492
653 714
610 719
1 759 685
612 600
767 610
508 530
1 072 997
929 986
841 120
482 253
797 936
10 342
0
0
0
0
0

Облыс (қала) халқын
газдандыру деңгейі, %
2018 жылғы 2019 жылғы
01 қаңтарға 01 қаңтарға
47,38
99,2
98,4
97,0
94,0
88,0
64,2
49,8
91,6
64,6
54,5
35,7
0,2
0
0
0
0
0

49,68
99,0
98,4
98,2
95,5
88,5
64,2
54,7
92,0
75,3
55,2
39,2
0,7
0
0
0
0
0

2017 жылы 52,9 млрд.м3 газ, ал 2018 жылы 55,5 млрд. м3 газ өндірілді. Табиғи газды ішкі
тұтыну 2016 жылғы 13,2 млрд.м3-дан 2018 жылы 14,8 млрд. м3-ға өсті (өсім 12% - ға). Газ саласы
үшін негізгі міндет елді мекендер мен энергетика объектілерін газдандыру болып табылады.
Елді газдандыру белсенді жүргізілуде, мәселен Энергетика министрлігінің мәліметтері
бойынша 2019 жылдың 1 қаңтарына халықты газдандыру деңгейі 49,68% - ға жетті-9 млн.жуық
адам газға қол жеткізе алады, ал 2020 жылға дейін газдандырудың 66 жаңа жобасын іске асыра
отырып, газдандыру деңгейі бойынша 50% межеге көшу жоспарлануда.
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1.4.2-сурет. Қазақстан халқын газдандыру деңгейі.

2017 жылы республикалық бюджеттің есебінен 6 облыста (Қызылорда, Батыс Қазақстан,
Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан, Ақтөбе және Алматы) жалпы сомасы 12,9 млрд. теңгеге 17 жоба
іске асырылды (оның 8-і аяқталуға жақын), бұл шамамен 30 мыңды құрайды. 2018 жылы жалпы
сомасы 21 млрд. теңгеге 46 жоба іске асырылды.
Халықты газдандырудың ең жоғары деңгейіне Маңғыстау, Атырау облыстарында және
Алматы қаласында (100% дерлік) қол жеткізілді. СҚО, Қарағанды, Ақмола, Павлодар
облыстары және Астана қаласы газдандырылмаған күйінде қалып отыр (1.4.3-кесте., 1.4.2сурет).
2017 жылы табиғи газ ресурстары 32,4%-ға меншікті өндіру есебінен және 16,1%-ға ТМД
елдерінен импорттау арқылы қамтамасыз етілді. Табиғи ресурстардың жалпы көлемінде табиғи
газ үлесінің өсу үрдісі байқалады (2012 жылғы 19,3%-дан 2017 жылғы 26%-ға дейін).
Жер қойнауын пайдаланушылардың шикі газды өңдеуді дамыту бағдарламаларын іске
асыру барысында 2018 жылы мұнай өндіру кезінде жағылатын ілеспе газ көлемі өткен жылмен
салыстырғанда (1043,5 млн.м3) 30%-ға төмендеді және 731,5 млн. м3 құрады, мұнай өндіру
2017 жылы 86,2 млн. тоннадан 2018 жылы 90,36 млн. тоннаға дейін және газ өндіру тиісінше
52,9-ден 55,5 млрд. м3 дейін ұлғайған. Бұл ретте кәдеге жаратылған газ көлемі 51,9 млрд.м3дан 54,7 млрд. м3-ға дейін, яғни 2,8 млрд. м3-ға ұлғайды, бұл тұтастай алғанда ел өңірлеріндегі
экологиялық жағдайға оң әсер етеді және газ ресурстарын ұтымды пайдалануға ықпал етеді.
Электр энергиясына шекті тарифтерді төмендету бойынша тапсырманы орындау
шеңберінде өңірге байланысты 4-тен 18%-ға дейінгі шектерде электр станциялары үшін тауарлық
газға көтерме баға (электр энергиясын өндірудің өзіндік құнын құраушы ретінде) төмендетілді.
Бұл газда жұмыс істейтін электр станцияларының түпкілікті бағасын төмендетуге мүмкіндік
берді (оның ішінде Т.И. Буров атындағы «Жамбыл ГРЭС-і» АҚ 22%-ға, «3-Энергоорталық «АҚ 16%, «Алматы Электр Станциялары «АҚ - 12%) және жылу энергиясы тарифі 10%-ға өсті.
Жер қойнауын пайдаланушылардың шикі газды өңдеуді дамыту бағдарламаларын іске
асыру барысында мұнай өндіру кезінде жағылатын ілеспе газдың көлемі 2018 жылы өткен
жылмен салыстырғанда (1043,5 млн. м3) 30% - ға төмендеді және 731,5 млн. м3 құрады. Бұл ретте
кәдеге жаратылған газ көлемі 51,9 млрд. м3-дан 54,7 млрд. м3-ға дейін, яғни 2,8 млрд. м3, бұл
тұтастай алғанда ел өңірлеріндегі экологиялық жағдайға оң әсер етеді және газ ресурстарын
ұтымды пайдалануға ықпал етеді.
Электр энергиясына шекті тарифтерді төмендету бойынша тапсырманы орындау
шеңберінде өңірге байланысты 4-тен 18% - ға дейінгі шектерде электр станциялары үшін
тауарлық газға көтерме баға (электр энергиясын өндірудің өзіндік құнын құраушы ретінде)
төмендетілді. Бұл газбен жұмыс істейтін электр станцияларының (оның ішінде "Жамбыл ГРЭСі" ақ) соңғы бағасын төмендетуге мүмкіндік берді. "3-Энергоорталық "АҚ - 16%," Алматы Электр
Станциялары "АҚ - 12%) және жылу энергиясының тарифі 10% - ға өсті.
Жаңа инвестициялық газ-химия жобаларын газбен қамтамасыз ету мәселесі бойынша газ
және газбен жабдықтау саласындағы заңнамаға енгізу үшін тиісті нормалар пысықталды.
Сонымен, жоғары қосылған құнмен өнім өндіру үшін шикізат ретінде газды пайдаланатын
өнеркәсіптік кәсіпорындардың арнайы санатын анықтау көзделеді.
Олар үшін тауарлық газға шекті көтерме бағалар шектемей және "ҚазТрансГаз"
операторының рентабельділік нормаларын ескере отырып (тиісті жылға алдын ала 7%
деңгейінде) қолданылатын болады.
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«Бейнеу-Бозой-Шымкент» магистральды газ құбыры аяқталғаннан кейін жылына 10 млрд.
м3 өткізу қабілеті бар ҚХР-да қазақстандық газдың жаңа бағыты ашылды. 2017 жылы экспорт 1,1
млрд. м3 құрады, 2018 жылы 5,9 млрд. м3 өсті. 2019 жылы «Бейнеу-Бозой-Шымкент» газ
құбырының өткізу қабілетін жылына 15 млрд.м3 дейін ұлғайту бойынша жоба алдындағы
жұмыстар жүргізілді.
Тұтастай алғанда, экспорт жөніндегі жоспар 17 млрд. м3 газ деңгейінде қойылады, бірақ
тауарлық газды ішкі тұтыну көлемімен реттелетін болады.
Көмір ЖЭО-ны табиғи газға көшіру.
Газ генерациясын дамыту шеңберінде Алматы 2-көмір ЖЭО-ын табиғи газға көшіру
жоспарлануда. 2018 жылы қоршаған ортаға әсерді барынша азайтумен Алматы ЖЭО-2 жаңғырту
алдын ала техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеу аяқталды.
«Сарыарқа» магистральды газ құбырын салу
Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша бір жарым жыл ішінде Астана қаласын, ҚР
Орталық және солтүстік өңірлерін газдандыру үшін «Қызылорда-Жезқазған-ҚарағандыТеміртау-Астана» бағыты бойынша «Сарыарқа» магистральдық газ құбырын салу жобасы іске
асырылатын болады (1.4.5-сурет).
Газ құбырының осы учаскесі Астана, Қарағанды, Теміртау, Жезқазған қалаларының және
магистральдық газ құбыры трассасының бойындағы жақын жатқан елді мекендердің халқын
табиғи газбен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. «Сарыарқа» магистральды газ құбыры
бойынша құрылыс-монтаж жұмыстарын 2018 жылдың қараша-желтоқсан айларында бастау және
2019 жылдың соңына дейін аяқтау жоспарлануда.

1.4.5-сурет «Сарыарқа» газ құбырын төсеу карта-схемасы.
Жобада 1-кезең трассасы бойындағы 171 елді мекенді газдандыру, Астана қаласы мен
магистральды газ құбыры трассасы бойындағы елді мекендердің экологиясын жақсарту
көзделген. 2030 жылға дейін газбен қамту – 1,5 млн. астам халықты: Астана қаласы – 535,7 мың,
Қарағанды облысы - 939,5 мың, Ақмола облысы – 90 мың адамды құрайды.
Оңтүстік өңірлерді газбен қамтамасыз ету.
Бүгінгі күні «Бейнеу-Бозой-Шымкент» газ құбырының өткізу қабілетін жылына 15 млрд.м3
дейін ұлғайту бойынша инвестициялық жоба іске асырылуда. Бастамашы: «ҚазТрансГаз»АҚ.
Мерзімі: 2018-2020 жылдар. 2018 жылы 3 «Арал», «Қорқыт» және «Түркістан» КС құрылысы
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аяқталды. 2019-2020 жылдары 3-кезең бойынша «Ақбұлақ» газ өлшеу станциясы мен «Бозой»
компрессорлық станциясын салу. Құны 200 млрд. теңге.
Бірінші кезекте, бұл оңтүстік өңірлердің өсіп келе жатқан қажеттіліктерін, әсіресе жылу
беру маусымында жоғары жүктеме кезінде қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Екіншіден, ҚХРға газ экспортының әлеуетін арттыру.
2018 жылдың желтоқсан айында өзара тиімді шарттарда Өзбекстан арқылы «Бұхара-Орал»
құбыры – Өзбекстан газ тасымалдау жүйесі – «Газли-Шымкент» құбыры бағыты бойынша
транзиттік газ жеткізу басталды.
Өзбекстан арқылы газ транзиті жылыту кезеңінде елдің оңтүстік өңірлерін үздіксіз газбен
қамтамасыз етуге және Қытайға экспорттық жеткізілімдердің орындалуына ықпал етеді.
2019 жылға арналған жоспар: халықты газдандыру деңгейі-50,5%, 2019 жылы жалпы
сомасы 24 млрд. теңгеге 66 газдандыру жобасын іске асыру.
Айдалған табиғи газ нарығын дамыту.
2018 жылы айдалған газды моторлы отын ретінде 2022 жылға дейін пайдалануды кеңейту
бағдарламасы қабылданды.
2022 жылға арналған нысаналы көрсеткіштер:
- Сату көлемі жылына 500 млн. м3;
- КПГ-дағы автобустар саны 12 мың бірлік (ҚР-дағы барлық парктің 10%-ы);
- АГНКС саны - 100 бірлік.
Әсері: Дизель отынын жылына 400 мың тоннаға дейін алмастыру (мұнай өнімдерінің
теңгеріміне жүктемені төмендету). Атмосфераға зиянды шығарындыларды төмендету – жылына
220 мың т. Отынға жұмсалатын шығыстарды үнемдеу – жылына 36 млрд.теңгеге дейін. Жұмыс
орындарының саны – 33 мың, оның ішінде жаңалары – 1,5 мың.
Бағдарлама автокөлікпен газды тұтынуды жылына 500 млн.м3 (2018 ж. – 43 млн. м3) дейін
ұлғайтуға ықпал етеді. 100 бірлік автогаз-сорғы-компрессорлық станциялар салынатын болады.
Тиісінше 12 мың автобус (республиканың барлық автопаркінен 10%) экологиялық және үнемді
отынды пайдаланатын болады. Отынға жұмсалатын шығыстарды үнемдеу жылына 36 млрд.
теңгеге дейін құрайды.
Сұйытылған мұнай газының нарығы.
Электрондық сауда алаңдары арқылы сұйытылған мұнай газын сату механизмі әзірленіп,
заңды түрде бекітілді.
Имитациялық режимде тестілік сауда-саттық өткізілді, электрондық алаңның
функционалы тестіленді.
Бірінші кезеңде жеткізу жоспары шеңберінде ішкі нарыққа жеткізілетін сұйытылған
мұнай газының 5% - ы сатылып, кейіннен аталған үлесті кезең-кезеңмен арттыра отырып,
сатылатын болады.
Сұйытылған мұнай газының сауда ұйымдастырушылары анықталды: «Тауар биржасы» АҚ
Еуразиялық сауда жүйесі және «Каспий «тауар биржасы» АҚ.
Сауда-саттық газды көтерме сату мәмілелері бойынша барлық мүдделі тұлғалар үшін
жария және қолжетімді сипатта болады.
Отын-энергетика секторын 2030 жылға дейін дамытудың тұжырымдамасы.
2014 жылы қабылданған 2030 жылға дейінгі газ секторын дамыту тұжырымдамасы
(Үкіметтің 2014 жылғы №1275 Қаулысы) газ тасымалдау инфрақұрылымын дамыту және
өңірлерді газдандыру, сондай-ақ көлік секторында газды пайдалануды ынталандыру жолымен
газды пайдалануды ұлғайту жөніндегі пайымы мен шараларын айқындайды.
Қазақстан Республикасын газдандырудың 2015-2030 жылдарға арналған Бас схемасын іске
асыру газдандыру деңгейін 7-ден 12 млн.адамға дейін жеткізуге мүмкіндік береді. 2030 жылға
қарай газ 13 облыста халықтың 56% болады (2013 жылғы 47% қарсы). 2030 жылға дейін
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инвестицияның қажетті көлемі 656 млрд .теңгені құрайды52.
Қазіргі уақытта осы Тұжырымдаманы отын-энергетика кешенін дамытудың 2030 жылға
дейінгі тұжырымдамасымен отын-энергетика кешенін дамытудың бірыңғай қайта қаралған
тұжырымдамасы шеңберінде біріктіру көзделіп отыр. Осы Тұжырымдаманың жобасы 2018
жылы Қазақстанда алғаш рет БҰҰ ЕЭК/БҰҰДБ/ЕҚЫҰ жобасы шеңберінде жаңа экологиялық
кодексті қабылдау арқылы енгізу көзделіп отырған стратегиялық экологиялық бағалау (СЭБ)
рәсімі пилоттық режимде өтті.
Нарықтардың интеграциясы.
Халықаралық ынтымақтастық шеңберінде Қазақстан Еуразиялық экономикалық
одақтың (ЕЭО) мүшесі болып табылады. Энергетикалық сектордағы ЕАЭО елдерінің әлеуеті
айтарлықтай жоғары, өйткені энергетикалық қуаттарды пайдаланудың жалпы коэффициенті
52%-ды құрайды, ал мемлекетаралық желілердің өткізу қабілеті қазіргі уақытта тек 20%-ға ғана
пайдаланылады. Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің 2015 жылғы №12 шешімімен
Еуразиялық экономикалық одақтың ортақ электр энергетикалық нарығын (ОАР ЕАЭО)
қалыптастыру Тұжырымдамасы бекітілді.
ЕАЭО ОЭЖ тұжырымдамасына сәйкес қалыптастыру кезеңдері I кезең (2015 жыл - 2016
жылдың I және II тоқсандары) - бағдарламаны әзірлеу және бекіту; II кезең (2018 жылдың III
және IV тоқсандары, I және II тоқсандары53) - бағдарламаның іс-шараларын орындау, оның
ішінде бәсекелес және монополиялық қызмет түрлерін тігінен интеграцияланған құрылымдарда
бөлу, электр энергетикасы саласындағы табиғи монополиялар субъектілерінің қызметтеріне қол
жеткізудің бірыңғай қағидаларын әзірлеу; III кезең (2019 жылғы III және IV тоқсандар, I және II
тоқсандар ) - Одақтың ортақ электрлік-энергетикалық нарығын қалыптастыру туралы
халықаралық шарттың жасалуы және күшіне енуі, онда электр энергетикасы саласындағы табиғи
монополиялар
субъектілерінің
қызметтеріне
қол
жеткізудің
бірыңғай
Беларусь
Республикасының ерекше пікірі қағидалары қамтылған: Ортақ газ нарығын құрғанға дейін
Еуразиялық экономикалық одақтың ортақ электрлік энергетикалық нарығының жұмыс істеуін
Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер уәкілеттік берген субъектілік құрам
болжайды; Еуразиялық экономикалық одақтың ортақ электрлік энергетикалық нарығының
бәсекелестік негіздегі толық ауқымды жұмысы ортақ газ нарығын құрғаннан кейін
қарастырылатын болады.
ЕАЭО ОЭЖ қалыптастыру бағдарламасы Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің 2016
жылғы 26 желтоқсандағы №20 шешімімен бекітілді. ЕАЭО туралы шарттың 104-бабы: «Одақтың
ОЭЖ қалыптастыру бағдарламасының іс-шараларын орындау аяқталғаннан кейін мүше
мемлекеттер одақ шеңберінде Одақтың ОЭЖ қалыптастыру туралы, оның ішінде электр
энергетикасы саласындағы табиғи монополиялар субъектілерінің қызметтеріне қол жеткізудің
бірыңғай ережелерін қамтитын халықаралық шарт жасасады және оның 2019 жылғы 1 шілдеден
кешіктірмей күшіне енуін қамтамасыз етеді».
Сондай-ақ Қазақстан ТМД-ның Электрлік энергетикалық кеңесінің, ТМД-ға қатысушы
мемлекеттердің Мемлекетаралық экологиялық кеңесінің және ТМД-ға қатысушы
мемлекеттердің атом энергиясын бейбіт мақсатта пайдалану жөніндегі комиссиясының
жұмысына қатысады.
Халықаралық тәжірибе.
Энергетикаға инвестициялаудың жаһандық үрдістерінің маңызды аспектісі ЖЭК
қуаттарының күрт өсуі болып табылады. 2016 жылы күн фотоэлектрлік қондырғылары мен жер
бетіндегі ЖЭС құрылысын күшті саяси қолдау және күрделі шығындардың, әсіресе КЭС үшін
күрделі шығындардың төмендеуі салдарынан енгізілген жаңа қуаттардың жиынтық көлемінің
Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы. Қазақстан Республикасы Үкіметінің
қаулысы.
53 Еуразиялық экономикалық одақтың ортақ электр энергетикалық нарығын қалыптастыру тұжырымдамасы (ЕАЭ
ОАР) (http://adilet.zan.kz/rus/docs/H15B0000012)
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жартысынан астамын құрай отырып, барлық қалған энергия көздері үшін ұқсас көрсеткіштен
асып түскен жалпы әлемдік ауқымда олардың рекордтық артуы (жылына 150 ГВт-ға, оның ішінде
ЖЭС және КЭС үлесі 87% құрайды) орын алды. 1.4.3-суретті қараңыз) 54. Мұндай үрдіс одан әрі
сақталады деп күтілуде.
Алайда, 2018 жылы әлемде жаңартылатын энергия көздері саласындағы инвестициялар
2017 жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 11%-ға, 288,9 миллиард долларға дейін төмендеді,
делінген IRENA (International Renewable Energy Agency) жаңартылатын энергетиканы қолдаудың
халықаралық жаһандық желісінің баяндамасында. «Жаңартылатын энергетика мен отынға
жаһандық инвестициялар 2018 жылы 288,9 миллиард АҚШ долларын құрады (қуаттылығы 50
МВт-тан астам су электр станцияларын салуды ескере отырып, 340,9 млрд.) Бұл өткен жылға
қарағанда 11%-ға аз (негізінен Қытайдағы инвестициялардың айтарлықтай құлдырауына
байланысты)», – делінген баяндамада. Бұл ретте ең көп инвестиция күн және жел энергетикасын
қамтыды. Дамушы елдерге ЖЭК инвестицияларының жалпы көлемінің 53%-ы келді, бұл ретте
32% Қытайға жатады. Сонымен қатар, әлемдік энергетикалық теңгерімдегі дәстүрлі энергия
көздерінің үлесі 0,2%-ға өсті.55

1.4.3-сурет Технологиялардың түрлері бойынша әлемде жаңартылатын энергетиканың
белгіленген жиынтық қуаты (2000 - 2040 жж.)
Дереккөз: IHS Markit
Көптеген елдерде, әсіресе Азияның дамушы мемлекеттерінде энергияның төмен көміртекті
көздерін пайдаланудың өсуінде қалалардағы ауаның қауіпті ластануына қарсы күрес және
энергетикалық қауіпсіздікті арттыру мақсатында энергия ресурстарын жеткізуді
әртараптандыруға ұмтылу маңызды рөл атқарады. Бұл өсім ішінара табиғи газбен жұмыс істейтін
жаңа қуаттарды енгізу есебінен қамтамасыз етіледі. Бірақ газ икемділік, сенімділік және кейбір
нарықтарда баға айтарлықтай артықшылықтарға ие болғанымен, газ қуатына салынатын жаңа
инвестициялар ЖЭК инвестициясынан артта қалып отыр. Мәселен, 2016 жылы АҚШ-та жаңа
қуаттардың 63%-ы күн және жел энергетикасы объектілерін құрады, ал газға жиынтық
көрсеткіштің 29%-ы келді.56

https://eenergy ескерту.media/2018/08/05/mirovye-trendy-investitsij-v-energetiku-natsionalnyj-energeticheskij-doklad2017
55
https://eenergy ескерту.media/2019/06/19/investitsii-vie-po-itogam-2018-goda-sereznosokratilis/?fbclid=IwAR3TzdDFzp-R1zxyxpjcfxm6eujb_hkox028dnoteiricv1silhcgtmtw8
56 ҰЛТТЫҚ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ БАЯНДАМА 2017. Kazenergy.
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Генерацияның жаңа қуаттары, күн және жел энергетикасының қуаты бөлінісінде ЖЭК-те
АҚШ-тың салық кредиттерін кеңейтудің арқасында Орта мерзімді перспективада басым болады.
Газ генерациясының қуатын ұлғайту шыңы 2017 - 2018 жылдары күтілуде, себебі көмір
генерациясын ауыстыратын газ қуаттарының негізгі бөлігі салынып, пайдалануға берілді.
Финляндия біздің ғаламшар үшін Тұрақты даму бағдарламасын дайындады. Лаппеэнрант
фин технологиялық университетінің және Energy Watch Group бірлестігінің сарапшылары
планетаның өз энергобалансын 2050 жылға қарай жаңартылмалы ресурстарға толығымен көшіре
алатынына сенімді. Әңгіме электр энергиясы мен жылуды өндіру, көлік және суды тұщыландыру
туралы болып отыр. Бірлескен күш - жігермен олар бұл үдерістің «жол картасын» 300 беттен
артық бетке жазып, адамзат пен нақты аймақтар үшін осындай қадамның мүмкін болатын
салдарын егжей-тегжейлі сипаттап берді. Финляндиялық мамандардың пікірінше, жаңа
энергетикалық жүйе қазіргі кезде қолданылатындарға қарағанда үнемді және тиімдірек болады.
Энергия үнемдеуге келесі шаралар көмектесуі мүмкін57:
- электр қуаты бірлігіне ең төменгі бағаға кепілдік беретін жасыл тарифтерді енгізу. Олар
жергілікті және өңірлік, жеке және мемлекеттік, шағын және орта инвестицияларды
ынталандыруға мүмкіндік береді;
- конкурстық процедураларды 40 МВт жоғары желілік жобалар үшін қолдану ұсынылады.
Қуаты 40 МВт-тан төмен жобалар үшін жасыл тарифтер бөлінген генерацияны
көтермелеуге тиіс;
- ЖЭК-технологиялар үшін салықтық жеңілдіктер, тікелей субсидиялар және заңды
артықшылықтар;
- көміртекке, метанға және радиацияға салық енгізу;
- ғимараттардың энергия тиімділігін, жарықтандыруды, электр құралдарын және т. б.
арттыруды талап ететін нормативтер мен инфрақұрылымдық жоспарлау;
- екінші жылуды толық пайдалану арқылы когенерация;
- энергия жеткізу бойынша мүмкіндіктерді теңестіру;
– жеке және мемлекеттік қаржыландырудың тепе-тең өсуі;
- жергілікті, өңірлік және федералдық билік тарапынан тұрақты қаржылық қолдау;
- қаржыландырудың жаңа инновациялық схемаларын енгізу;
- шығындар мониторингінің ашық және қол жетімді құралдары бар жобаларды
кооперативтік қаржыландыру. Мысалы, қоғамның қатысуымен бюджеттеу.
ЖЭК дамуының жаңа мүмкіндіктері электр энергиясын сақтау жүйелерінің дамуымен
пайда болады. Осылайша, Bloomberg New Energy Finance аналитикалық компаниясы энергияны
сақтау жүйелерінің даму болжамын жаңартты. Жаңа есепке сәйкес, 2040 жылға қарай бүкіл әлем
бойынша 1095 ГВт аккумуляторлар орнатылады. Салыстыру үшін, бүгін бұл сан тек 9 ГВт
құрайтын болады. Бұл сала 122 есеге өсуді күтіп отырғанын білдіреді. Орнату көлемі бойынша
көшбасшылар АҚШ пен Қытай болады, одан кейін Германия мен Үндістан болады.
Энергияны сақтау көлемін бірнеше рет ұлғайту жаңартылатын энергетикадағы
революцияны білдіреді. Күн және жел қондырғыларын өндіру тәулік уақытына байланысты,
алайда тиімді аккумуляторлар энергияны жинауға және қажет болған кезде пайдалануға
мүмкіндік береді. Бұл ЖЭК танымалдығын айтарлықтай арттырады.
АҚШ-та үй шаруашылықтарының энергияны сақтау жүйелерін орнатудың серпілісі
байқалуда. 2018 жылдың бірінші тоқсанында үй иелері литий-ионды сақтау қоймаларын алдыңғы
үш тоқсаннан 36 МВт.сағ. артық орнатқан
Сонымен қатар, қымбат және ұзақ емес литий-ионды аккумуляторлар уақыт өте келе
мырыш негізіндегі батареяларды, гидроэнергетикалық энергия қоймаларын және сутегі
негізіндегі жүйелерді қоса алғанда, неғұрлым инновациялық нұсқалармен алмастырылуы
мүмкін58.
http://www.ng.ru/ng_energiya/2019-06-10/15_7595_finland.html?fbclid=IwAR3gCFw2K0I7N64vr8Phg4E66cUNWeN20nr6FAyXXCuCY-_1nEUQuWngX8
58
https://eenergy.media/2019/08/04/bloomberg-k-2040-godu-obem-sistem-hraneniya-energii-vyrastet-v-122raza/?fbclid=IwAR09HE4ExLSeETvozg1Mo72MDNeG1UgrxrY8KJYPv4A3aynQcApdPYC6uWU
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Institute for Energy Economics and Financial Analysis – IEEFA өз баяндамасында 2018 жылы
АҚШ-та 15,4 ГВт көмір энергетикасының қуаттары-14 штаттағы 22 электр станциясындағы 44
энергоблок пайдаланудан шығарылатын болады. 2018-2024 кезеңінде АҚШ-та 36,7 ГВт көмір
электр станцияларын жабу жоспарланған. Бұл тек жарияланған нәрсе. Мүмкін, олар көп болады.
АҚШ-та жаңа көмір электр станциялары құрылмайды. 2017 жылы АҚШ электр
энергетикасындағы көмірді тұтыну 1982 жылдан бастап ең төмен деңгейге жетті59.
Оңтүстік Кореяда 2020 жылға дейін жаңартылатын энергия көздеріне шамамен 36,6
миллиард доллар инвестициялау жоспарланған. Осыған байланысты белгіленген қуаты 3,3 ГВт
болатын көмір электр станцияларын жабады, олардың қызмет ету мерзімі 30 жыл және одан
жоғары, деп хабарлайды Yonhap ақпараттық агенттігі. Жалпы алғанда 8,6 млрд. 2030 жылға қарай
ескірген он көмір электр станцияларында өндірісті кезең-кезеңмен тоқтатудың ұсынылып
отырған жоспарын жүзеге асыру үшін инвестицияланатын болады. Бұл жоспар елдің энергия
теңгеріміндегі көмір генерациясының ағымдағы үлесін 2029 жылғ қарай 28% - 26,2%-ға дейін
азайтады60.
Ұлыбританиядағы көмір ЖЭО-дан толықтай бас тарту 2025 жылға жоспарланған.
ТДМ-ға қол жеткізудің проблемалары.
Қазақстан 7 тұрақты даму мақсатында энергетикалық қызметтерге жалпыға бірдей
қолжетімділікті қамтамасыз етуде көшбасшылар қатарына кіреді (1.4.4-кесте). Дегенмен, елде
үздіксіз энергиямен жабдықтауды қамтамасыз ету және отын мен технологиялардың таза
түрлерін пайдалану аспектілеріне байланысты мәселелер әлі реттелмеген.
2018 жылғы жағдай бойынша ЕЭК Қазақстанға ұлттық жауапкершілікті қолдау және
кейіннен мақұлдау және іс-шараларды жүзеге асыру мақсатында 7-мақсатқа қол жеткізу үшін
ұлттық іс-шаралар жоспарының жобасын әзірлеуге жәрдем көрсетеді. Іс-шаралар жоспарында
энергия тиімділігінің сектораралық аспектілеріне, ЖЭК пайдалануға және энергияға қол
жеткізуге ерекше назар аудара отырып, тұрақты энергетикаға көшуге дайындыққа байланысты
озық практикалық әдістер, шаралар мен рәсімдер айқындалатын болады. ТДМ 7 шеңберінде
қойылған міндеттерді орындауға қолдау көрсету мақсатында іс-шаралар жоспары тұрақты
энергетиканы дамыту үшін экономикалық тиімді және жеке реттеуші, салықтық және қаржылық
ынталандырулар топтамасын қамтитын болады.61
Осы 7.1-міндетті орындауды сандық бағалау (2030 жылға қарай қымбат емес, сенімді және
қазіргі заманғы энергиямен жабдықтауға жалпыға бірдей қолжетімділікті қамтамасыз ету)
бірінші кезекте 7.1.1-көрсеткішінің (электр энергиясына қолжетімділігі бар халықтың үлесі)
көмегімен жүзеге асырылады. 2006 жылдан бастап Қазақстанның қала халқының 100% электр
энергиясына қол жеткізе алады. Алайда, ауылдық аудандарды электрлендіру деңгейі 2009 жылы
100%-ға жетті, одан кейін біршама төмендеп, 2014 жылы тағы да 100%-ға жеткенге дейін 99-дан
100%-ға дейін ауытқып тұрды. Осылайша, энергетикалық қызметтерге жалпыға бірдей қол
жеткізу іс жүзінде қамтамасыз етілген. Қазақстанда электрлендіру деңгейі 100%-ға жетті, бірақ
кейбір ауылдық аудандарда электрмен жабдықтау жүйесі сенімсіз болып табылады. Алайда, бұл
статистикада электр қуатымен мүлдем немесе қажетті көлемде қамтамасыз етілмеген жеке
тұрған шаруа және фермер қожалықтары, шалғайдағы пункттер және т.б. есепке алынбайды.
Көбінесе ортақ электр желілерінің инфрақұрылымы іске қосылған жағдайда және жөндеу мен
қалпына келтіруді талап етеді.
Бұл міндетті орындау 7.1.2-көрсеткішінің негізінде бағаланады (негізінен отын мен
технологияның таза түрлерін пайдаланатын халықтың үлесі). ДДҰ-дың «Жағу мүмкіндіктері:
денсаулық пен тұрақты даму және әйелдер мен балалардың әл-ауқаты үшін таза тұрмыс
энергиясы» 2016 жылғы баяндамасындағы мәліметтерге сәйкес Қазақстан халқының 92%
негізінен тамақ дайындау үшін таза отын түрлерін пайдаланады. Сонымен қатар Қазақстанда
1400000-нан астам адам тамақ дайындау үшін отынның ластаушы түрлерін пайдаланады. Бұдан
https://in-power.ru/news/ugol/20587-v-2018-godu-v-ssha-ozhidaetsja-rekordnoe-zakrytie-ugolnyh-elektrostancii.html
http://greenergy.com.ua/novosti/yuzhnaya-koreya-perevodit-ugol-ny-e-e-lektrostantsii-na-biomassu/
61 Қазақстанның экологиялық қызметінің нәтижелілігіне үшінші Шолу. БҰҰ ЕЭК. 2018 ж.
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басқа, Қазақстан халқының аз бөлігі (5% немесе одан аз) көмірді тамақ дайындау үшін
пайдаланатын ДДҰ Еуропалық аймағының аздаған елдерінің бірі болып табылады. Отынның
таза түрлерін қолдануды кеңейту үшін Қазақстанға бірінші кезекте елдің газ инфрақұрылымын
дамытуға алдағы уақытта да күш салу қажет62.
7.2-міндетке қол жеткізудегі прогресс (2030 жылға қарай әлемдік энергетикалық баланста
жаңартылатын көздерден энергия үлесін едәуір ұлғайту) бар, бірақ Қазақстан осы саладағы
прогрестің әлемдік трендтеріне сәйкес келу үшін ЖЭК үлесін ұлғайту бойынша өз күш-жігерін
жандандыруы қажет.
7.b міндетін шешу "ЖЭК негізгі капиталына инвестициялар (меншік нысандары бойынша)"
ұлттық индикаторы бойынша бақыланады, бірақ ол осы міндетті шешуді толық бағалау үшін
жеткіліксіз. Энергиямен жабдықтаудың барлық инфрақұрылымын дамытуға инвестицияларды
қадағалау қажет.
1.4.4-кесте. Энергиямен жабдықтауға байланысты ТДМ қол жеткізу проблемалары

ТДМ мақсаттары
міндеттері

мен

Халықаралық
көрсеткіштер

Қазақстандағы
көрсеткіш

Қол жеткізу Көрсеткіштер
проблемалар ді
жүргізу
ының болуы қажеттілігі
ТДМ 7. Барлық адамдар үшін арзан, сенімді, тұрақты және қазіргі заманғы энергия көздеріне қол
жеткізуді қамтамасыз ету
7.1-міндет. 2030 жылға 7.1.1 Электр энергиясы Электр энергиясы Жоқ
қарай арзан, сенімді және қол жетімді халықтың қол
жетімді
Негізінен
қазіргі
заманғы үлесі
халықтың үлесі
отын
мен
энергиямен жабдықтауға 7.1.2 Негізінен отын
технологиян
жалпыға
бірдей мен
технологияның жоқ
ың
таза
қолжетімділікті
таза
түрлерін
түрлерін
қамтамасыз ету
пайдаланатын
пайдаланаты
халықтың үлесі
н халықтың
үлесі
7.2-міндет. 2030 жылға 7.2.1
Түпкілікті Электр энергиясын ЖЭК үлесін Жоқ
қарай
әлемдік энергия
тұтынудың өндірудің жалпы арттыру
энергетикалық
жалпы
көлеміндегі көлеміндегі
бойынша
теңгерімдегі
жаңартылатын энергия жаңартылатын
күшжаңартылатын көздерден көздерінің үлесі
энергия көздерінің қимылды
энергия үлесін едәуір
үлесі
жандандыру
ұлғайту
қажет
7.b-міндет. 2030 жылға 7.b.1 ЖІӨ-ге пайыздық ЖЭК
негізгі Жоқ
ЖІӨ-ге
қарай барлық дамушы қатынаста
энергия капиталына
пайыздық
елдерде, атап айтқанда аз тиімділігін қамтамасыз инвестициялар
қатынаста
дамыған елдерде, шағын етуге арналған күрделі (меншік нысандары
энергиямен
аралдық
дамушы салымдар және қызмет бойынша)
қамтамасыз
мемлекеттерде
және көрсету
саласына
етуге күрделі
теңізге шыға алмайтын түсетін,
олардың
салымдар
дамушы елдерде олардың инфрақұрылымын
және тікелей
тиісті
қолдау кеңейту
және
шетелдік
бағдарламаларын ескере технологияны
инвестицияла
отырып, қазіргі заманғы жаңғырту мақсатына
рдың үлесі
және
орнықты тұрақты
дамуды
энергиямен
жабдықтау қамтамасыз
ететін
үшін инфрақұрылымды қаржы
кеңейту
және қаражаттарындағы
технологияларды
тікелей
шетелдік
жаңғырту
инвестициялар үлесі

Болашаққа арналған жоспарлар.
62 Қазақстанның экологиялық қызметінің нәтижелілігіне үшінші Шолу. БҰҰ ЕЭК. 2018 ж.
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Болжамдық балансқа сәйкес (1.4.5-кесте.) 2025 жылы электр қуатын тұтыну 18260 МВт
деңгейінде болады деп күтілуде (2018 жылғы фактіге қатысты өсім 3566 МВт). Бұл ретте,
қажетті нормативтік қуат резервін (шамамен 2000 МВт көлемінде) ескергеннің өзінде, 2025
жылға қарай Қазақстан БЭЖ бойынша 966 МВт көлемінде артық қуат алады деп болжанады.63
Электр қуатына сұранысты қамтамасыз ету үшін болжамды теңгерімде қолданыстағы
станцияларда 3567 МВт көлемінде қосымша электр қуаттарын енгізу және жаңа станцияларды,
оның ішінде қуаты 1296 МВт ЖЭК объектілерін салу ескерілді.
1.4.5-кесте. Электр қуатының болжамды балансы, МВт.

Атауы

2019
17094

2020
18205

2021
18523

болжам
2022
18809

2023
2024
2025
Қажеттілік
19237
19656
20262
Генерация
Қуаттардың шығып қалуын ескере отырып, қолданыстағы станциялар
Қолда бар қуат
17797
17695
17414
17219
17179
16836
16794
Тапшылық (+), арты
-332
879
1473
2076
2540
3298
3942
қ (-)
Жоспарланған қуаттарды енгізу
Қолда бар қуат
1670
2863
4014
4973
5076
6223
7043
Жиыны (қолда бар және жоспарланатын)
Қолда бар қуат
19467
20558
21428
22193
22255
23060
23838
Оның ішінде
1145
1764
2130
2603
2627
2634
2641
пайдаланылмайтын қуаты
Тапшылық ( + ), артық (-)
-1229
-590
-775
-781
-391
-770
-934
Болжамды баланста ЖЭК пайдаланатын электр станцияларының және мұнай-газ секторының электр
станцияларының пайдаланылмайтын қуатының шамасы жеке көрсетіледі. Көрсетілген электр станциялары
Қазақстан БЭЖ-нің жүктемелерін ішінара жабуға қатысады:
- мұнай-газ секторы (ТШО, Қашаған, Қарашығанақ) электр станцияларының қуаты осы электр
станцияларының өз тұтынушыларын өзіндік теңгерімдеуге жұмыс істеуіне байланысты есептелмейді;
- СЭС қуаты СЭС жүктемелердің кешкі максимумына қатыспайтын болғандықтан есепке алынбайды;
- ЖЭС қуаты қолда бар қуаттың 20% көлемінде есепке алынады;
- су ағынымен жұмыс істейтін флотсыз гидроэлектр станцияларының қуаты қолда бар қуаттың 30 %
көлемінде есепке алынады.

Самұрық-Энерго және United Energies AG Ерейментау жел электр станциясында
қолданылатын жел энергетикалық қондырғыларды өндіру бойынша жоспарлар туралы
хабарлады. Инвестицияның жалпы көлемі 84 млн. еуроны құрайды деп күтілуде, ал құрылысты
Ақтөбеде 2018 жылы бастау жоспарланып отыр. Өндірілген жабдық Қазақстанның
Ерейментау-2 және Қарқаралы (60 МВт, Қарағанды облысы) сияқты жел электр
станцияларында пайдаланылатын болады. Сонымен қатар, елдегі жел энергетикасын дамытуды
жоспарлап отырған Иран мен Әзірбайжанға қондырғылар экспорты мүмкін. Осылайша,
Қазақстан нарыққа қымбат емес қондырғылар ұсына отырып, ұлттық машина жасау өндірісін
дамыта отырып, Қазақстандағы жел электр станциялары жобаларының рентабельділігін
арттыра алады.64
6-саясат бөлімінің шеңберінде Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі
Стратегиялық даму жоспары «Жасыл» экономика және қоршаған ортаны қорғау» 6-міндетті
қояды. ЖЭК дамыту, дәстүрлі энергия көздерін жетілдіру. Оны шешу үшін мыналар көзделеді:
Жоспарлау, әкімшілендіру және тарификациялаудың икемді жүйесін көздейтін ЖЭК
қолдаудың аукциондық тетігін енгізу бөлігінде ЖЭК саласындағы заңнама жетілдірілетін
болады. ЖЭК нарығында әкімшілік кедергілер төмендетілетін болады.
ЖЭК пайдаланатын энергия өндіруші ұйымдардың тізбесінде көзделген ЖЭК саласындағы
63 Энергетика министрлігі бекіткен болжамды баланс (2019 жылғы 14 қаңтардағы №10 бұйрық)
64
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жобаларды іске асыру жоспарлануда. Қазақстан Республикасының біртұтас электр
энергетикалық жүйесі аймақтары бойынша ЖЭК объектілерінің ең жоғары рұқсат етілетін
қуатын жыл сайын бекіту мүмкіндігі қарастырылуда.
Сонымен бір мезгілде пайдаланылатын технологиялар мен өндірістік қуаттардың
тиімділігін арттыру және жаңғырту, қоршаған орта мен азаматтардың денсаулығына жүктемені
азайту бөлігінде дәстүрлі энергия көздерін өндірушілер мен тұтынушыларға қойылатын
талаптар күшейтілетін болады.
ҚР Энергетика министрлігінің мәліметінше, 2019 жылдың соңына дейін ЖЭК
объектілерінің жиынтық қуатын 733,54-тен (77 нысан) 967 МВт-қа дейін (83 нысан) ұлғайту
жоспарланған. 2020 жылы ЖЭК санын 95 (1483 МВт) дейін, 2021 жылы 119 (бұл 2096 МВт) дейін
жеткізу жоспарлануда.
Алайда қазіргі кезеңде ЖЭК негізінде электрогенерацияның едәуір кеңеюі ресурстық және
технологиялық шектеулерге ие. Жаңартылатын энергетиканы дамыту үшін ұзақ уақыт
бойы мемлекеттік қолдаудың айтарлықтай деңгейі қажет болады.
ЖЭК секторында мынадай кедергілер бар:
- ҚФО-ның қаржылық тұрақтылығы (тіпті құрылған резервтік Қорды ескере отырып) және
ЖЭК үлесінің ұлғаюын ескере отырып, шартты тұтынушылардың төлем қабілеттілігінің
төмендігі;
-ЖЭК қолдау жөніндегі қаржы-есеп айырысу орталығынан электр энергиясын сатып алуға
арналған шығындарды шекті тарифтен бөлу және ЖЭК шығындарын шекті тарифтен тыс үстеме
ретінде қарастыру қажеттілігі бар;
- есептік-қаржылық орталыққа сатып алынған ЖЭК электр энергиясына ақы төлеу бойынша
міндеттемелерді орындау мүмкіндігі болмаған жағдайда мемлекеттік қаржылық қолдау
көрсетуді қарастыру қажет;
- жел және күн электр станцияларындағы қазбаның ауыспалы сипатын реттеу үшін
маневрлік генерациялайтын қуаттардың тапшылығы.
Жалпы генерациядағы ЖЭК үлесін 2025 жылға қарай 6%-ға арттыру бойынша нысаналы
индикаторға қол жеткізу мақсатында, болжамдарға сәйкес, энергия жүйесіне шамамен 3000 МВт
ЖЭК жаңа объектілері тартылатын болады.
Сонымен қатар, электр энергиясын жалпы өндіруде ЖЭК объектілері үлесінің өсуіне
байланысты олардың жұмысының тұрақсыздығына байланысты электр энергиясының
туындайтын теңгерімсіздіктерін реттеу проблемасы туындайды. Бұл күн және жел электр
станцияларын генерациялауды резервтеу қажеттілігін білдіреді, яғни резервтік қуаттың тиісті
көлемі дәстүрлі электр станцияларында қамтамасыз етілуге тиіс, бұл қуаттың қызу резервін
ұстауға едәуір қосымша шығындарды болжайды.
Қазіргі уақытта Қазақстанның бірыңғай энергия жүйесі (БЭЖ) жаңартылатын көздерді
тиімді пайдалана алмайды,өйткені оның электр энергиясын өндіру көрсеткіштері маусымдық
және климаттық және ауа райы ауытқуларына байланысты. Энергожүйенің жұмысы, бүкіл
әлемдегі сияқты, тәуліктік жүктеме графигінің шеңберіндегі жұмыстармен тұрақты электр
энергиясы көздерінің базасында бапталған. Жүйені тұрақсыздандыруды болдырмау үшін Үкімет
ЖЭК бөлу жоспарын бекітті, онда жаңартылатын энергия көздерінің әрбір түрі мен әрбір аймақ
үшін ең жоғары өндіруші қуат көрсетіледі. ЖЭК максималды қуатын Энергетика министрлігі
анықтайды және қазіргі уақытта жел және күн электр станциялары үшін 1400 МВт деңгейінде
орнатылған. Мұндай қуат елдің энергетикалық теңгерімінің жалпы құрылымында ЖЭК бойынша
3%-да электр энергиясын генерациялаудың орта мерзімді нысаналы көрсеткішіне қол жеткізу
үшін жеткілікті. Дегенмен, ұзақ мерзімді нысаналы көрсеткішке 2030 жылға қарай 10%-ға және
2050 жылға қарай 50%-ға қол жеткізу бүкіл БЭЖ-ді елеулі жаңғыртуды талап етеді, алайда талап
етілетін көрсеткіштерге баламалы көздерге жататын атом электр станцияларын салу есебінен де
қол жеткізілуі мүмкін. Елдің энергетикалық теңгеріміндегі ЖЭК үлесін арттыра отырып, KEGOC
ұлттық компаниясы БЭЖ жұмысының сенімділігін сақтау үшін электр энергиясын өндірудің
қосымша жеңіл басқарылатын көздерін енгізу қажет.65
65
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Осылайша, елдің энергия жүйесі жұмысының тұрақтылығын қамтамасыз ету маневрлік
генерациялайтын қуаттардың қазіргі тапшылығы жағдайында Қазақстанда ЖЭК-ті ауқымды
енгізу үшін басты міндет болып табылады.
Осыған байланысты Қазақстанның біртұтас электр энергетикалық жүйесінің сенімді және
тұрақты жұмысы және тұтынушыларды үздіксіз электрмен жабдықтау мақсатында маневрлік
генерациялайтын қуаттарды енгізу қажет.
Сонымен қатар, «Атамекен» ҰКП пікірінше, ЖЭК одан әрі өсуін ескере отырып, 2019 - 2025
жылдарға арналған электр энергиясы мен қуатының болжамды теңгерімдеріне сәйкес дәстүрлі
станцияларға қаржылық жүктеме тариф көлемінің 25%-на дейін артады. Яғни, дәстүрлі
станциялар үшін тарифтерді ұлғайту мүмкіндігінсіз электр энергиясын өндіру теңгеріміндегі
ЖЭК үлесінің одан әрі айтарлықтай артуы едәуір қаржылық тұрақсыздық тәуекелдеріне әкеп
соғуы мүмкін. Баяндалғанның негізінде мыналар ұсынылады:
– 2025 жылдан кейін ЖЭК қарқынды құрылысына баса назар аудара отырып, 2025 жылдан
кейінгі кезеңде ЖЭС және СЭС құрылысының құнын болжанып отырған IRENA (International
Renewable Energy Agency) төмендеуін ескере отырып, «Жасыл» экономикаға көшу жөніндегі
тұжырымдамада белгіленген 2030 жылға қарай нысаналы индикаторларға қол жеткізу
мүмкіндігін қарастыру;
- ЖЭК шығындарын және электр энергиясының өзіндік құнының өсуін ескере отырып,
энергия өндіруші ұйымдардың тарифтік саясатын қайта қарау;
- «Жылумен жабдықтау туралы» ҚРЗ әзірлеу бойынша жұмысты жандандыру, оның
шеңберінде электр энергиясы есебінен жылу энергиясының бағасын субсидиялаудан бас тарту.
Жоғарыда көрсетілген кедергілерді шешу мақсатында Энергетика министрлігі
«Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау туралы» ҚР Заңына тиісті түзетулерді
дайындау бойынша жұмыс жүргізуде.
БҰҰ ЕЭК сарапшыларының ұсынысы бойынша ҚР Үкіметі:66
(а) ТДМ 7-ге қол жеткізуге бағытталған ұлттық стратегиялық құжаттарды әзірлеу кезінде
олардың мәртебесін, үрдістерін, экономикалық талдауын, сондай-ақ елде ЖЭК пайдалану
технологиялары саласындағы институционалдық және заңнамалық кедергілерді ескере отырып,
ЖЭК пайдалануға негізделген технологияларды дамыту мәселелері бойынша жан-жақты зерттеу
жүргізу;
(b) Қазбалы отын түрлерімен салыстырғанда ЖЭК бәсекеге қабілеттілігін арттыра алатын
көміртегі шығарындыларына квоталармен сауда жүйесін мұқият пысықтау және енгізу;
(c) 2050 жылға арналған перспективамен электр энергетикасы секторын дамытудың 2035
жылға дейінгі қайта қаралған тұжырымдамасы шеңберінде ЖЭК дамыту үшін «Жол картасын»
әзірлеуге тиіс.
Қазақстанда жаңартылатын энергия көзі ретінде биогазды пайдалану әлеуеті әлі
толығымен зерттелмеген.
Осылайша, тұрақты дамуға жәрдемдесу орталығы метан бойынша жаһандық бастаманың
қолдауымен 2018 жылы «Қазақстандағы ағынды суларды тазарту секторында метанды
қысқарту мүмкіндіктері» зерттеуін жүргізді. Зерттеудің нәтижелері республиканың ірі кәріздіктазарту құрылыстары (КТҚ) электр энергиясын өндіру үшін айтарлықтай әлеуетке ие екендігін
көрсетеді. Есеп бойынша тек екі КОС Алматы мен Нұр-Сұлтан әлеуеті жылына 3
млрд.квт.сағ.жуық. Мұндай жобаларды іске асыру кезінде республиканың барлық КОС-да
парниктік газдардың шығарындыларын қысқартуға қол жеткізуге болады - 204131 тонна
СО2экв.67
2019 жылғы 25 қыркүйекте Қазақстан Республикасының астанасында жаңартылатын
энергия көздері бойынша ІІІ Саммит - халықаралық индустриалды алаң болып өтті, ал оның
жұмысына Қазақстан, Ресей, Оңтүстік Корея, Украина, Ұлыбритания, Израиль, Кувейт, Таиланд,
Қырғызстан, Франция, Италия, Түркия, Германия, Өзбекстан, Испания, Грузия, Үндістан,
66 Қазақстанның экологиялық қызметінің нәтижелілігіне үшінші Шолу. БҰҰ ЕЭК. 2018 ж.
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Мустафина В. В., Анисимова Н. Н. Душечкина Ю. Н. Қазақстандағы ағынды суларды тазарту секторындағы
метанды қысқарту мүмкіндіктері. «Экология және Қазақстан өнеркәсібі» № 2 журналы (62) 2019.
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Греция, Болгар және АҚШ-тан 300-ден астам делегат қатысады. Саммит барысында сондай-ақ
әлеуетті инвесторларға ЖЭК саласындағы стартап-жобалардың арнайы тұсаукесері өтті. Биылғы
жылы шара KAZAKHSTAN ENERGY WEEK 2019 / XII KAZENERGY Еуразиялық форумы
аясында өтеді, оның ұйымдастырушысы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қолдауымен
KAZENERGY қауымдастығы болып табылады. Қазақстан Республикасының Тұңғыш
Президенті-Елбасы Қоры саммиттің тең ұйымдастырушысы болып табылады және осы жылдан
бастап мұндай саммиттер жыл сайын өткізілетін болады.
Жекелеген сарапшылардың пікірі бойынша бұдан бұрын айтылғандай, Қазақстанда
халықтың тұрғын үйлерді жылыту және тамақ дайындау ретінде көмірді кеңінен пайдалануы
айтарлықтай проблема болып қалып отыр. Әлемде бұл мақсатқа отбасылық бюджеттің 10%-дан
астамы жұмсалған халықтың жағдайы «отын кедейлігі» (energy poverty) деп аталады.
Осы мәселе бойынша зерттеулерді Аймгүл Керімрай жүргізіп, ол 2016 жылы Local
Environment ғылыми журналында мақала жариялады. The International Journal of Justice and
Sustainability «Қазақстан үлгісінде суық және ресурстарға бай елде отындық кедейлік
себептері» (Causes of energy poverty in a cold and resource - rich country: evidence from
Kazakhstan).68 Өзінің зерттеу шеңберінде ол 12000 үй шаруашылығының кірістері мен
шығыстары туралы деректерді жинады (2013 - 2014 жж. ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің
зерттеуі).
Зерттеу қорытындысы: Халықтың 40% көмірді жылыту үшін пайдаланады - бұл отын
кедейлігінің өте жоғары көрсеткіші. Қазақстанда ерекше жағдай, себебі бізде климаттық
жағдайларға байланысты жылыту үшін бұл түрлерді дайындауға қарағанда көбірек пайдаланады.
Егер Қазақстан мен Ресейде үй шаруашылықтарын газдандыруды салыстырсақ, онда ол
жерде үй шаруашылықтарының 67%-дан астамы қамтылған, ал бізде тек жартысы (49%), ал
отбасының 40%-ы жылына бір рет көмірді пайдаланған. Бұл өте жоғары пайыз. Мысалы,
Әзірбайжанда 95-пайыздық газдандыру.
Бүкіл әлемде, тіпті Қытайда газдандыру және электрлендіру есебінен отынның қатты
түрлерін жағуды төмендету үрдісі жүріп жатыр. Ал бізде көмірді пайдалану артады! Оның жан
басына шаққандағы тұтынуы бойынша біз Польшадан кейін әлемде екінші орында – жылына 170
кг.
Дамыған елдерде үйлердегі көмір жанбайды және онда жылытуға кететін отбасылық
табыстың пайызын есептейді: көптеген елдерде қолданылатын сыни шегі - 10%. Еуропалық
комиссияның зерттеу мәліметтері бойынша, 2012 жылы Еуроодақ халқының 10,8%-ның өз
үйлерін қажетті деңгейде жылытуға мүмкіндігі болмады.
Мысалы, Шығыс Еуропада тұрғын үй-коммуналдық қызметтер бойынша қарызы бар
немесе үлкен жылу шығыны бар ескі үйлер бар үй шаруашылықтары отын жетіспейтін ретінде
жіктеледі.
Қазақстанда екеуі де бар: отынның қатты түрлерін жағу деңгейі де және отбасылық
бюджетте жылу үшін төлем үлесі де жоғары .
Сондықтан өзінің зерттеуінде А. Керимрай аралас индикаторды ұсынды: көмір жағатын
және энергияға өз табысының 10% артық жұмсайтын үй шаруашылығын отын тұрғысынан кедей
деп есептеу. Нәтижесінде халықтың 18%-ы екі көрсеткіш бойынша energy poverty деңгейінде
тұрған болып шықты: олардың үйлері газдандырылмаған, және олар энергия үшін бюджеттің
оныншы бөлігінен артық ақы төлейді.
Ауылдағы отын кедейлігінің деңгейі әлдеқайда жоғары екендігі ойда қаларлық. Көмірмен
ауыл тұрғындарының 77% жағады. Ал өз табыстарының 10%-дан астамын ауылдық үй
шаруашылықтарының 68% энергияға жұмсайды (1.4.4-суретті қараңыз).
Улы газбен улану туралы көптеген жаңалықтар жарияланады, бірақ олар негізінен қалаларға
қатысты, ал шын мәнінде ауылда не болып жатыр? Біз оның ауқымын білмейміз. Астанада бес
қыз баламен болған трагедия сияқты резонанстық жағдайлар ғана кеңінен танымал. Осы себепті
68 https://informburo.kz/interview/toplivnaya-bednost-v-bogatoy-strane.html?fbclid=IwAR2yHaYRhT7Yd_6Io4dXVWF-FRcAu7EwBe4jceYrwNncqVyannTJfFt4Zg
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барлық дамыған елдерде үй шаруашылықтарында отынның қатты түрлерін пайдалануға тыйым
салу бар. Тіпті Пекинде түтін деңгейін төмендету үшін бірінші шара жеке үйлерде көмір жағуды
тоқтату болды. Ал 1980 жылдары Қытай ауылдарында отынды тиімді жағу үшін түтінмен және
желдеткішпен жабдықталған 180 миллион зауыттық жақсартылған пештерді тегін таратты,
көмірмен, бірақ қауіпсіз жанатындарды қолдан жасалғандармен алмастырды.

1.4.4-сурет Қала мен ауыл арасындағы отын кедейлігіндегі айырмашылықтар.
Моңғолияда 100 мың энерготиімді пештерді жеткізуді субсидиялады, тұрғындар олардың
құнының 7 - 14%-ын төледі. Чехияда үкіметтің қаржылық қолдауымен ескі пештердің орнына
адамдардың орнына отынды автоматты мөлшерлеуі бар жаңа бойлерлермен жабдықтады, бұл
көмірді тұтынуды үштен бірге төмендетті.
Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Қостанай облыстарында отын кедейлерінің ең көп саны.
Бізде табыстың өте біркелкі өсуі бар. Көмірді тұтынудан және энергияға жұмсалатын
шығындардың 10%-ға артуынан басқа, energy poverty – кедейліктің ресми деңгейі тағы бір
индикаторы бар. 2018 жылы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің деректері
бойынша, халықтың 4,3% ғана кедейшілік болған, бірақ егер біз кедейшілік деңгейін «табыстың
10% - дан астамы энергияға жұмсалады» көрсеткішін ескере отырып қайта есептесек, онда оның
белгісі халықтың 4,3% емес, 28% болады.
Сонымен қатар, халықаралық сарапшылардың басқа да зерттеулері (IHS Markit)
Қазақстанда энергиямен жабдықтауға арналған шығыстар үлесі орташа есеппен 5%-дан
аспайтынын және салыстырмалы елдер арасында ең аз болып табылатынын көрсетеді (1.4.5сурет).
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1.4.5-сурет. 2017 жылғы отбасылық табыстың үлесі түріндегі коммуналдық қызметтерге
(энергиямен жабдықтауға) арналған шығыстарды салыстыру.
Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі дамуының жаңа стратегиялық
жоспары электр энергетикасын дамыту жөніндегі саясат генерация мен тасымалдаудың
теңгерімді және тұрақты дамуын қамтамасыз етуге, сондай-ақ электр энергиясының өзіндік
құнын төмендетуге бағытталатынын айқындайды. Негізгі бағыттар қазақстандық тауар
өндірушілердің ішкі және сыртқы нарықтардағы бәсекелі артықшылығын сақтау мақсатында ішкі
нарықтың қажеттілігін және өнеркәсіп үшін тарифтердің қолайлы деңгейін қамтамасыз ету үшін
қажетті басым энергия объектілерін жаңғырту және салу болып табылады.
Электр энергиясын өндіру сегментінің проблемаларын шешу үшін электр энергиясы мен
қуатының көтерме сауда нарықтарының моделін (нысаналы модель) әзірлеу және енгізу
жоспарланып отыр, оның шеңберінде бәсекелестік баға белгілеумен электр энергиясы мен қуат
нарықтарының жұмыс істеуі қаралады. Тарифтерді реттеу жүйесін жетілдіру электр
энергиясының өзіндік құнын төмендетуге мүмкіндік береді. Электр энергиясын өндірушілер
жұмысының экологиялылығы мен тиімділігі артады.
«Ақылды» электр желілерін/және электр энергиясын сақтау жүйелерін одан әрі енгізу
жөнінде шаралар қабылданатын болады.
Энергия тиімділігін арттыру және энергия шығынын азайту мақсатында энергия тұтынуды
басқарудың Зияткерлік жүйелерін, өнеркәсіп арасында да, халық арасында да энергия үнемдеу
технологияларын енгізу ынталандырылатын болады.
Жаңартылатын энергия көздері одан әрі дамитын болады.
2025 жылға дейінгі жаңа стратегиялық жоспарға сәйкес «таза» энергетикалық ресурстарға
қол жеткізу проблемаларын шешу үшін «Табиғи монополиялардың операциялық тиімділігін
арттыру» міндетін шешу шеңберінде мынадай бастамалар көзделіп отыр:
3.22 «Электр энергиясы мен қуатының көтерме сауда нарықтарының моделін енгізу»
бастамасы. Электр энергиясын өндіру сегментінің проблемаларын шешу үшін шекті тарифтер
тетігінің орнына келетін электр энергиясы мен қуатының көтерме нарықтарының моделі
(нысаналы модель) әзірленетін және енгізілетін болады. Нысаналы модель шеңберінде
бәсекелестік баға белгілеумен электр энергиясы мен қуат нарықтарының жұмыс істеуі
қарастырылады. Нысаналы модельге көшуді 2019 жылдан бастап жүзеге асыру көзделіп отыр.
Электр энергиясына тарифтер, сондай-ақ қуат (қолданыстағы, жаңа және жаңғыртылатын)
бағалары электр энергиясын өндіру секторының инвестициялық тартымдылығын қамтамасыз
ететіндей етіп қалыптастырылуға тиіс. Атап айтқанда, электр энергиясының тарифі электр
энергиясын өндірушілердің барлық негізделген шығындарын толық жабуы және тіркелген
пайданы қамтамасыз етуге тиіс, ал қуат үшін төлем өндірушілердің инвестициялық шығындарын
жабуға тиіс.
3.23 «Ұзақ мерзімді тарифтік реттеу жүйесін өзектілендіру» бастамасы. Энергетикалық
саланы тиімді дамыту, оны технологиялық жаңарту, жаңғырту, қайта жаңарту және жаңа
активтерді салу үшін тариф белгілеу тәсілдері жетілдірілетін болады. Үздік әлемдік практикаға
сәйкес энергия өндіруші ұйымдарда электр энергиясын сатудың орталықтандырылған моделіне
кезең-кезеңмен көшу жүзеге асырылады және энергия өндіруші ұйымдардың тарифтерін, оның
ішінде электр энергиясын өндіруге арналған шығындар сметасын бекітуге және өзгертуге
қатысты материалдарды ашық қол жеткізуде міндетті түрде орналастыру жолымен тариф
құрудың ашықтығы тетіктері енгізілетін болады. Табиғи монополиялар субъектілері үшін
ұсынылатын қызметтердің сапасы мен сенімділігі және оның қызметінің тиімділігі өлшемдері
енгізілетін болады, оларға қол жеткізуге бекітілетін тариф деңгейі тәуелді болады.
3.24 «Бәсекелестікті күшейту және энергетика саласындағы ойыншыларды шоғырландыру»
бастамасы. Энергиямен жабдықтаудың сенімділігін арттыру және электр энергиясына арналған
шығындарды оңтайландыру үшін энергетика саласында құрылымдық өзгерістер жүргізіледі,
өңірлік электр желілік компанияларды ірілендіруге ықпал ететін тетіктер мен талаптар енгізіледі.
Жұмыс істеп тұрған энергия өндіруші ұйымдар арасында бәсекелестікті дамыту мақсатында
84

электр қуатын бірыңғай сатып алушы орталықтандырылған сауда-саттық кезінжде сатып алатын
болады.
Табиғи монополиялар, коммуналдық сектор субъектілерін инфрақұрылымға техникалық қосу
үшін олардың қызметтерін «бір терезе» қағидаты бойынша көрсетуге кезең-кезеңмен беруді
қамтамасыз ететін талаптардың толық тізбесі айқындалатын болады.
Табиғи монополиялар, коммуналдық сектор субъектілерін инфрақұрылымға техникалық
қосу үшін олардың қызметтерін "бір терезе"қағидаты бойынша көрсетуге кезең-кезеңмен беруді
қамтамасыз ететін талаптардың толық тізбесі айқындалатын болады.
Тұрғын үй-коммуналдық саладағы саясат сапалы коммуналдық қызметтерді үздіксіз
ұсынуды қамтамасыз етуге, басқару жүйесінің тиімділігін арттыруға, энергия тиімді және ресурс
үнемдейтін технологияларды қолдануға бағытталатын болады.
Құрылыс саласындағы нормативтік-техникалық құжаттар әлемдік тәжірибені ескере
отырып, тұрақты негізде өзектіленетін болады. Бұл халық үшін тұрғын үйдің жайлылығын
арттыруға және электр энергиясын, жылу мен суды тұтыну шығындарын қысқартуға мүмкіндік
береді.
1.5. Қалдықтарды басқару жүйесі
Ағымдағы жағдай және нысаналы көрсеткіштерге қол жеткізу.
Қазақстан Республикасының «жасыл экономикаға» көшуі жөніндегі тұжырымдамада
қалдықтарды өңдеу үлесін 2030 жылға қарай 40%-ға, 2050 жылға қарай 50%-ға дейін жеткізу
көзделген.
Қалдықтармен жұмыс істеу саласында 2017 жылы қайта өңделген және кәдеге
жаратылған өндіріс қалдықтарының үлесі 30,9%-ды құрады, бұл 2017 жылдың жоспарына
11,2% құрайды. 2018 жылы өндірістің қайта өңделген қалдықтарының үлесі олардың түзілуіне
32,2% құрады, бірақ облыстар бойынша цифрларды тарату өте маңызды. Мысалы, Атырау
облысында өнеркәсіптік қалдықтарды өңдеу үлесі 2018 жылы 75%, Маңғыстау облысында – 70%,
Батыс Қазақстан облысында-33,1%, Қызылорда облысында – 40,2%, Ақтөбе облысында – 10,8%
құрады. Өңірлерде өнеркәсіп қалдықтарын өңдеу бойынша 260-тан астам кәсіпорын жұмыс
істейді.
2019 жылға өндіріс және тұтыну қалдықтарының мемлекеттік кадастрының деректері
бойынша елімізде шамамен 30,6 млрд.тонна өндіріс және тұтыну қалдықтары жинақталған, оның
ішінде шамамен 100 млн. тонна қатты тұрмыстық, ал қалған көлемі – өнеркәсіптік қалдықтар.
Қолда бар өнеркәсіптік қалдықтар Кеңес Одағы уақытынан бастап (Қарағанды, Павлодар,
Ақтөбе, Шығыс Қазақстан, Маңғыстау облыстары) кәсіпорындардан қалған «тарихи» қалдықтар
деп аталатын қалдықтар және жаңадан пайда болатын қалдықтар болып табылады.
Тарихи қалдықтарға иесіз объектілер жатады: елдің экологиялық қауіпсіздігіне нақты қауіп
төндіретін мұнай-газ және гидрогеологиялық ұңғымалар, шахталар, кеніштер (оның ішінде
радиоактивті қалдықтар бар), қалдық қоймалар.
Өңірлерде қауіпті қалдықтарды өңдеу бойынша 260-тан астам кәсіпорын жұмыс істейді.
Мысалы, Атырау облысында 2018 жылы түзілетін мұнай қалдықтарын қайта өңдеу үлесі 75%–
ды, Маңғыстау облысында - 70%–ды, Батыс Қазақстан облысында – 35%–ды, Қызылорда
облысында - 42%-ды және Ақтөбе облысында -11%-ды құрады.
Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы кодекс 2017 жылы қалдық қоймаларын
пайдалану тәртібін реттейді және жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды тоқтатқан
кезде жер қойнауын пайдаланушыларға бекітілген жою жоспарына сәйкес зардаптарды жоюға
және қалдық қоймаларын консервациялауға дереу кірісуді ұйғарады. Жер қойнауын
пайдаланушы салдарды жоюға және қалдық қоймаларын консервациялауға байланысты
жұмыстарды қаржыландыру үшін салдарды жою жөніндегі міндеттемелердің орындалуын
қамтамасыз етуге тиіс.
2016 жылы Қазақстанда өндірушілер мен импорттаушылардың автомобильдерге,
шиналарға, майлар мен аккумуляторларға, ал 2017 жылы – электр жабдықтары мен қаптамаға
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кеңейтілген міндеттемелері қағидаты енгізілді. КҚР тетігі ШОБ-ты ынталандыруға және
дамытуға, қалдықтарды қайта өңдеу үлесін ұлғайтуға, ҚТҚ көлемінің 40% - дан астамын
құрайтын пластика, полиэтилен, макулатура, шыны қалдықтарын айналымға тартуға мүмкіндік
береді. КҚР шеңберінде екінші шикізатты жинау, тасымалдау және қайта өңдеу үшін
кәсіпорындардың шығындарын өтеу жүзеге асырылады. Кеңейтілген міндеттемелер
құралдарының арқасында қалдықтарды сұрыптау және өңдеу бойынша шағын және орта бизнес
кәсіпорындарының саны 2016 жылғы 115-тен 2018 жылы 150-ге дейін артты.
2018 жылдың өзінде 14 нысан іске қосылды: «Баян» ЖК (Ақмола обл.); «Astana Clean Time»
ЖШС Астана қаласы); «Green Technology Industries» ЖШС (Түркістан обл.); «Hill Corparation»
ЖШС, «Евро кристалл» ЖШС Шымкент); «Green Recycle» ЖШС (Шымкент қаласы) Алматы
қаласы); ЖК «Элемент ресурс», ЖК «Уразбек», «Kostanay eco city» ЖШС (Қостанай обл.);
«Ақтау таза қала» ЖШС , «Global ecosort» ЖШС (Маңғыстау обл.); «Кама центр» ЖШС (БҚО);
«Экибастуз коммун сервис» ЖШС (Павлодар обл.); «Ақсу полигон» ЖШС (Павлодар обл.).
2016 - 2018 жылдары өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері
шеңберінде 51-ден астам кәсіпорын өтемақы алды, жиналған және қайта өңделген
автокомпоненттер көлемі 100553 тоннаны құрады.
Құрамында сынап бар шамдар мен батареяларды жинау үшін 2321 дана контейнер
дайындалды және әкімдіктерге берілді. Жеке және заңды тұлғалардан 39665 автомобиль кәдеге
жаратуға сатып алынды.
Ескі автокөліктерді кәдеге жаратуға қабылдау және өтемақы төлеу халықтың оң пікірлеріне
ие болды. Бұл бағдарлама отандық автомобиль паркінің жаңаруына, өңірлердегі экологиялық
жағдайдың жақсаруына ықпал етеді.
Ескі автомобильдерді кәдеге жарату Қарағандыда жылына 50 мың автомобиль қуаты бар
зауытта жүзеге асырылады. Зауыттың өндірістік процесі ескі автомобильдерді қабылдау/зауытқа
жеткізуден бастап қайталама шикізат алуға және қара және түсті металдар қорытпалары түрінде
кәдеге жаратуға, газ синтезіне дейін кәдеге жаратудың толық циклін қамтиды.
Отандық экологиялық таза көлік құралдарын өндіруді ынталандыру жүзеге асырылуда.
РОП шеңберінде Астана және Алматы қалаларында электр құю станцияларының
инфрақұрылымын дамытудың пилоттық жобасын (ЭЗС) – 109 бірлік ЭЗС іске асыру туралы
шешім қабылданды.
2017 жылы пайда болған қауіпті қалдықтардың жалпы саны статистика комитетінің
деректері бойынша 126,9 млн. тоннаны құрады, бұл 2008 жылға келетін ең жоғары мәннен 3,6
есе төмен. Пайда болған қауіпті қалдықтардың негізгі көлемі кен өндіру өнеркәсібі мен
карьерлерді қазуға сәйкес келеді. Бұл ретте 2017 жылы кәсіпорындарда алғаш рет
пайдаланылған қауіпті қалдықтардың саны өткен жылдардағы қауіпті қалдықтарды пайдалану
есебінен пайда болған (190,4 млн.тонна пайдаланылған) санынан асып түсті.
2017 жылдың соңында кәсіпорындарда 2904,9 млн тонна қауіпті қалдықтар қалды, оның
ішінде «қызыл» тізім – 0,1 млн.тонна, «кәріптас» тізім – 1258,7 млн. тонна, «жасыл» тізім1646,1 млн. тонна.
2018 жылы Қазақстан Республикасында 295,5 млн тонна қауіпсіз қалдықтар, 149,96 млн
тонна қауіпті қалдықтар және 0,13 млн тонна радиоактивті қалдықтар пайда болды.69
2017 - 2018 жылдары түзілген қалдықтар (қауіпті, қауіпсіз және радиоактивті) бойынша
жалпы ақпарат 1.5.1-кестеде берілген.
1.5.1-кесте. Пайда болған қалдықтардың көлемі (млн тонна)
Қалдықтардың түрлері

Саны
2017

2018
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2018 жылғы қоршаған ортаның жай-күйі және табиғи ресурстарды пайдалану туралы ұлттық баяндама. НұрСұлтан қаласы. 2019 жыл.
86

Қауіпті қалдықтар
Қауіпсіз қалдықтар
Радиоактивті қалдықтар

126,9
278,2
0,16

149,96
295,5
0,13

ҚОҚ БАЖ деректеріне сәйкес, 2016-2018 жылдары пайда болған қауіпті емес қалдықтар
көлемінің 125,9 млн тоннаға артуы байқалады.
Пайда болған қауіпті қалдықтардың көлемі 2017 жылы төмендеді және 2018 жылы 23,1 млн
тоннаға ұлғайды, ал пайда болған радиоактивті қалдықтардың көлемі 2018 жылы 2016 жылдың
деңгейінде сақталады, бұл 2017 жылы шамалы ұлғаяды (1.5.1-сурет).
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1.5.1-сурет 2016-2018 жылдары қалдықтардың пайда болуы (млн. тонна)
Дереккөз: 2018 жылғы қоршаған ортаның жай-күйі және табиғи ресурстарды пайдалану
туралы ұлттық баяндама
Бағалау бойынша, 2017 жылы Қазақстанда қауіпті (жұқтырылған) медициналық
қалдықтардың пайда болу көлемі 78000 т құрады, ал қауіпсіз (ұқсас ҚТҚ) медициналық
қалдықтардың пайда болу көлемі – 122000 т. Республика бойынша медициналық қалдықтардың
жалпы көлемі 2018 жылы 47325 тонна құрады. Бұл деректер медициналық қалдықтар туралы
ақпарат берумен жағдайдың жақсарғанын куәландырады, өйткені 2011 жылы тек 16000 т
қауіпсіз және 8500 т қауіпті қалдықтар туралы хабарланған.
Қауіпті медициналық қалдықтар термиялық зарарсыздандырылуға тиіс, ол үшін 2011
жылы медициналық қалдықтарды жағуға арналған 91 қоқыс жағу қондырғысы және 1000-нан
астам камералық пештер іске қосылды. 2017 жылдың мәліметтеріне сәйкес, медициналық
қалдықтарды залалсыздандыруға арналған жауғуға және залалсыздандыруға арналған 158
қондырғы және медициналық қалдықтарды жағуға арналған 69 жабдық жиынтығы
жабдықталған. Медициналық қалдықтарды залалсыздандыруға арналған қондырғылар саны
өскеніне қарамастан, ол әлі де жеткіліксіз. 70
Ауруханалар жергілікті деңгейде медициналық қалдықтармен жұмыс істеу мәселесін
дербес шешетін болады. Медициналық қалдықтармен жұмыс істеудің аймақтық тәсілі іске
асырылған жоқ. Осының нәтижесінде, медициналық қалдықтармен жұмыс істеу құны көбінесе
тоннасына 2000 АҚШ долларына жетіп, жоғары күйінде
қалып отыр. Жеке үй
шаруашылықтарынан медициналық қалдықтарды жинау жүзеге асырылмайды.

70 Қазақстанның экологиялық қызметінің нәтижелілігіне үшінші Шолу. БҰҰ ЕЭК. 2018 ж.
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2017 жылы денсаулық сақтау объектілерінде қалдықтарды жинау, залалсыздандыру және
сақтау тәртібін белгілейтін медициналық қалдықтармен жұмыс істеудің жаңа қағидалары
бекітілді (Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 31 мамырдағы №357 бұйрығы).
Қазақстанның радиоактивті қалдықтарды құрайтын атом өнеркәсібі бар. Саланың бас
операторы – «Қазатомпром», ол кенді өндіру, қайта өңдеу және ядролық реакторларға арналған
уран отын таблеткаларын өндіретін «Үлбі металлургиялық зауыты» ААҚ объектісінің жұмысын
ұйымдастыруға жауап береді. «Қазатомпром» сондай-ақ Ақтау қаласында орналасқан БН-350
ядролық реакторын пайдаланудан шығаруды қамтамасыз етті. Ғылыми-зерттеу қызметін
Ядролық физика институты мен Ұлттық ядролық орталық жүргізеді, оларда жұмыс істеп тұрған
үш реактор және радиоактивті заттар мен қалдықтардың қоймасы орналасқан. Пайдаланылатын
бес ядролық реактор жоғары және орташа белсенді қалдықтардың пайда болуының басты көзі
болып табылады.
Иондаушы сәулелену көздерін басқа пайдаланушылардың қатарына медициналық
мекемелер, зертханалар, өнеркәсіптік кәсіпорындар, сондай-ақ мұнай және металлургия
компаниялары кіреді. Олар 15000 радиоактивті сәулелену көздерін пайдаланады.
Радиоактивті қалдықтар әртүрлі нысандарда – кен қалдықтарынан, сарқынды сулардан
және ағып кетулерден, қалдық қоймалардан, ядролық қызмет қалдықтарынан, пайдаланылған
отыннан және энергетикалық және зерттеу реакторларын пайдалану және пайдаланудан шығару
нәтижесінде пайда болатын басқа да қалдықтардан, пайдаланылған герметикалық көздер мен
радиоизотоптарға дейін пайда болады.
«Байкал-1» радиоактивті қалдықтардың бас қоймасы бұрынғы Семей ядролық сынақ
полигонында орналасқан. Ол пайдаланылған көздерді герметикалық қабықта 1995 жылы
қабылдай бастады және 50 жылға есептелген. 2017 жылдың соңындағы жағдай бойынша темірбетон модульдерінде ұзақ уақыт сақтауға жалпы белсенділігі 3*1015 Бк герметикалық қабықта
40000-нан астам көздер түсті.
2017 жылы Маңғыстау облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу
басқармасының тапсырысы бойынша «Қошқар Ата қалдық қоймасын қалпына келтіру. I
кезеңінің» жобалық-сметалық құжаттамасы әзірленіп, ол мемлекеттік сараптаманың оң
қорытындысын алды (2017 жылғы 18 наурыздағы № 15-007/14).
2017 жылы Маңғыстау облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу
басқармасының тапсырысы бойынша «Қошқар Ата қалдық қоймасын қалпына келтіру» I кезең
«жобалық-сметалық құжаттамасы әзірленіп, оған мемлекеттік сараптаманың оң қорытынлысы
берілді (2017 жылғы 18 наурыздағы №15-007/14). Қазіргі уақытта жобаға ҚР Қаржы
министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің тексеру қорытындысы бойынша өзгерістер
енгізіледі.
Қазақстанда тұрақты органикалық ластағыштар (ТОЛ) өндірілмесе де, ауыл
шаруашылығында ескірген және пайдалануға жарамсыз пестицидтер мен құрамында тол бар
жабдықтар проблемасы өнеркәсіп, энергетика және көлік секторларында шешілмеген күйінде
қалып отыр. Тағы бір мәселе диоксиндер мен фурандарды өнеркәсіптен немесе бақылаусыз
жағу процестерінен (әдейі емес) шығарындылар нәтижесінде атмосфераға босату болып
табылады.
Стокгольм конвенциясын орындаудың Ұлттық жоспары (2014 ж. ОҰЖ) 2017 жылы төрт
жыл ішінде іске асырылып жатқан БҰҰДБ/ҒЭҚ «Ұлттық орындау жоспарын жаңарту, орнықты
органикалық ластағыштарды басқаруды ұлттық жоспарлау және Қазақстандағы медициналық
қалдықтарды ұтымды басқару процесіне ықпалдастыру жобасының» қолдауымен қайта қаралды.
Қайта қарау нәтижесінде ОҰЖ-ға әдейі емес ТОЛ заттар енгізілді.
2017 - 2018 жылдардағы ОҰЖ сәйкес (Энергетика министрінің 2017 жылғы № 312
бұйрығы) сәйкес ұлттық басымдықтар қатарына мыналар кіреді:
- ТОЛ-ды, оның ішінде Стокгольм Конвенциясының тізіміне енгізілген жаңа ТОЛ-ды
егжей-тегжейлі түгендеу;
- ТОЛ мониторинг жүйесін дамыту;
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- ТОЛ басқарудың бірыңғай жүйесін құру;
- химиялық қауіпсіздік мәселесі бойынша заңнаманы жетілдіру және оны іске асыру
тетіктерін құру;
- ТОЛ саласындағы кадрлық әлеуетін арттыру .
2017 жылы Министрлік қоршаған ортаға әсерді анықтау бөлігінде жұмыстар жүргізді,
қауіпті қалдықтардың төлқұжаттары әзірленді, «Дарьял-У» объектісінің екі қоймасында
тұтастығы мен герметикалығын тексеруді жүзеге асырды.
Контейнерлерді және олардың ішіндегі конденсаторларды тексеру нәтижелері бойынша
барлық 5946 конденсаторларды қайта орау және құрамында ПХД бар қалдықтарды қайта
орағаннан кейін арнайы үй-жайларда сақтауға орналастыру қажет.
Қоймалардың еден төсенішінің сынамаларында ПХД шекті рұқсат етілген шоғырлануының
500-ден 95000-ға дейін елеулі артуы анықталды, барлық 7 алынған су сынамасында ПХД бар
екендігі анықталды. Жоғарыда айтылғандардың негізінде, құрамында ПХД бар қалдықтардың
Балқаш көліне жақындығын, қоймалардың апат алдындағы жай-күйін ескере отырып, «ДарьялУ» объектісінің құрамында ПХД бар қалдықтарын кәдеге жарату бойынша шаралар қабылдау
қажет. Уақытылы шара қолданбау Балқаш көлі үшін қайтымсыз салдарларға әкеп соқтыруы
мүмкін және соның салдарынан елдің экологиялық ғана емес, сондай-ақ ұлттық қауіпсіздігіне да
қауіп төндіреді.
БҰҰДБ/ҒЭҚ жобасын іске асыру шеңберінде «Ұлттық орындау жоспарын жаңарту,
тұрақты органикалық ластағыштарды басқаруды ұлттық жоспарлау және Қазақстандағы
медициналық қалдықтарды ұтымды басқару процесіне ықпалдастыру» сынапты алдын ала
түгендеуге негізделген сынапты пайдалану мен жинауды қысқарту бойынша Ұлттық жоспар
жобасы дайындалды. Ол сынап туралы Минамат конвенциясының принциптерін іске асыруға
бағытталған, сынаппен ластануды қысқартуға бағытталған Қазақстандағы бұрынғы және
ағымдағы қызметі туралы мәліметтерді қамтиды және 2017 - 2020 жылдар аралығында
жоспарланған іс–шараларды сипаттайды. Алайда, бағдарламалық құжат ретінде ол әлі
бекітілген жоқ.
Құрамында бар және басқа да қауіпті қалдықтарды жою жөніндегі мәселені шешу
мақсатында Министрлік ЮНИДО-мен (Өнеркәсіптік даму жөніндегі Біріккен Ұлттар Ұйымы)
бірлесіп, «озонды бұзатын заттарды және тұрақты органикалық ластағыштарды кәдеге жаратуды
келісілген басқару» жобасын іске асырады. Осы жоба шеңберінде Қазақстанға ТОЛ жою
жөніндегі қондырғыны өтеусіз беру жоспарлануда. Осы жоба шеңберінде Қазақстанда ТОЛ
кешенді түгендеу жүргізілді.
Бұдан басқа, «Жасыл даму» АҚ базасында ақпарат алмасу мақсатында Үйлестіру орталығы
(ТОЛ орталығы) құрылатын болады.
Сынаппен тарихи ластану Павлодар және Қарағанды облыстарында орналасқан.
2005 жылдан бастап Павлодар қаласының Солтүстік өнеркәсіптік аймағы ауданында сынап
мониторингі бағдарламасын іске асыру шеңберінде жыл сайын облыстық бюджет қаражаты
есебінен іс-шаралар өткізіледі. Көп жылдық сынап мониторингінің қорытындылары 2002 - 2004
жылдары бұрын орындалатын демеркуризация жөніндегі іс - шаралардың тиімділігін көрсетеді.
Сынаптың қоршаған ортаға әсері өзгеріссіз тұрақты ретінде сипатталады. 2017 жылы Павлодар
облысының әкімдігі 2019 - 2025 жылдарға арналған іске асыру мерзімімен сынап мониторингі
бағдарламасын түзету бойынша жұмыс жүргізді. Бағдарламада жер асты суларында сынап
мониторингін жүргізу үшін 41 дана көлемінде жаңа бақылау ұңғымаларын жайластыру бойынша
бұрғылау жұмыстары қарастырылған, сондай-ақ биологиялық үлгілерде (балық, суда жүзетін
құс, адам шашы) сынама алу үшін оны іске асыру 2019 жылға көзделген (21,3 млн.теңге). 2019
жылы «Павлодар қаласының солтүстік өнеркәсіп аймағы ауданында бұрынғы № 6 сорғы сорғыш
бөлігінен Былқылдақ жинақтағышына дейін автожолдың батыс жағынан 20 м тереңдікте сүзуге
қарсы шымылдығын салу» ЖСҚ әзірлеу жоспарлануда.
2003 жылы Қазақстан Республикасы мен Дүниежүзілік банк арасында Нұра өзенін
сынаптан тазарту жобасын жүзеге асыруға қарыз туралы келісім (ҚР 2004 жылғы 26 мамырдағы
N 556-II Заңы) жасалды. Тапсырыс беруші ауыл шаруашылығы министрлігінің Су ресурстары
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комитеті болды. Осы жобаны іске асыру шеңберінде сынаппен ластанған 2,1 млн.тонна
көлеміндегі қалдықтар Теміртау қаласының маңындағы Бұқар Жырау ауданының аумағында
орналасқан «Апан» полигонында көмілді.
Алайда, «ТЭМК» АҚ кәсіпорны аумағындағы сынап жұққан коллектор мен тазарту
құрылыстары Нұра өзенін тазарту бойынша негізгі жобаға енбеген, өйткені жобада тек өзеннің
өзін тазалау ғана көзделген болатын. Осылайша, «ТЭМК» АҚ кәсіпорнының коллекторынан
Нұра өзенінің сынаппен қайта ластануы байқалады.
«Қазгидромет» РМК мониторингінің деректері бойынша Нұра өзені бассейніндегі жалпы
сынаптың ең жоғары концентрациясы 0,00011 мг/дм3 құрады, бұл «ластанудың жоғары деңгейі»
деп бағаланады.
«ТЭМК «АҚ Теміртау қаласының батыс өнеркәсіптік аймағында өнімділігі тәулігіне 10000
м3 болатын өндірістік ағынды суларды тазарту және бейтараптандыру қондырғысының
құрылысы» жобасы бойынша жобалық-сметалық құжаттама әзірленді.
Бүгінгі күні ҚР Қаржы министрлігі 082 «Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі
бағдарламасы шеңберінде моноқалалар мен өңірлерде іс – шараларды іске асыру» бюджеттік
бағдарламасы бойынша (бюджеттік бағдарламаның әкімшісі - Ұлттық экономика министрлігі)
аталған жобаны жалпы сомасы 1,3 млрд.теңгеге (2019 жылға республикалық бюджеттен 350 млн.
теңге бөлінді) іске асыруды қолдады.
2018 жылы қатты тұрмыстық қалдықтар (бұдан әрі - ҚТҚ) көлемі 4,3 млн. тоннаны
құрады. ҚТҚ-ны қайта өңдеу және кәдеге жарату үлесі 2018 жылы 11,51%-ды құрады,
қалдықтарды жинау және шығару жөніндегі қызметтермен ел халқының 72%-ы қамтамасыз
етілді.
2018 жылдың қорытындысы бойынша республика бойынша ҚТҚ орналастыру
объектілерінің саны 3417 құрады, оның ішінде нормаларға сәйкес - 585 немесе 17%.
Экологиялық нормаларға сәйкес келетін полигондардың ең аз үлесі Павлодар
(полигондардың жалпы санының 1,5%- - 336), Алматы (354 полигонның 2,5%-ы) және
Қызылорда (145 полигонның 2,8%-ы) облыстарында. Қолданыстағы барлық полигондар
Астанада (1 полигон), Шымкентте (1 полигон) және Жамбыл облысында (162 полигон)
экологиялық нормаларға сәйкес келеді (1.5.2-кесте).
1.5.2-кесте. Экологиялық нормаларға сәйкессікке полигондардың рейтингісі
Полигонд
ардың
рейтингісі

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

регион

ҚТҚ
полигондарын
ың рейтингісі,
бірл.

Нормаларға
сәйкес келмейтін
полигондардың
саны, бірл

РК
Нұр-Сұлтан
Шымкент
Жамбыл
Түркістан
Қостанай
Маңғыстау
Атырау
Ақмола
Қарағанды
ШҚО
СҚО
Ақтөбе
БҚО
Қызылорда
Алматы
Павлодар

3417
1
1
162
159
313
24
87
130
202
430
460
375
237
145
354
336

2832
0
1
162
14
188
16
66
102
160
400
443
362
229
141
345
332

Нормаларға
сәйкес
келетін
полигондард
ың саны, бірл
585
1
0
0
145
125
8
21
28
42
30
17
13
8
4
9
4

Нормаларға
сәйкес келетін
полигондардың
үлесі, бірл, %
17
100
100
100
91
39,9
33
24
21,5
20,8
7
3,7
3,5
3,4
2,8
2,5
1,5
90

17

Алматы
0
Алматы облысына шығарылады

0

0

2018 жылы қалдықтарды орналастыру орындарына ғарыштық мониторинг нәтижелері
бойынша Қазақстанның 16 қаласында 8680 рұқсат етілмеген қоқыс тастайтын орын анықталды,
оның ішінде 1408 қоқыс тастайтын орын жойылды, бұл 16% құрайды (1.5.3-кесте).
Жергілікті деңгейде қалдықтармен жұмыс істеу мәселелері тиісті аумақтарды дамыту
бағдарламаларында қаралады. Бұдан басқа, облыстық деңгейде жергілікті басқару органдары
қалдықтармен жұмыс істеу мәселелері бойынша жол карталарын әзірлейді (оларда нақты
аудандар бойынша іс-шаралар бар).
Мемлекет басшысының 2018 жылғы 10 қаңтардағы «Төртінші өнеркәсіптік революция
жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру
жөніндегі жалпыұлттық жоспардың (ЖҰЖ) 15-тармағына сәйкес облыстардың, Астана, Алматы
және Шымкент қалаларының әкімдіктері ШОБ субъектілерін кеңінен тарта отырып, ҚТҚ қазіргі
заманғы кәдеге жарату және қайта өңдеу жөніндегі шаралар кешенін әзірледі және бекітті.
Шаралар кешені бизнеспен ынтымақтастықты реттеуді, инвестицияларды тартуды, сондай-ақ
инвесторлар үшін қолайлы жағдайлар жасауды көздейді.
1.5.3-кесте. Облыстар бойынша апатты үйінділерді бөлу

Экология департаменті

Қызығушылық
аймағы шегінде
орналастырылған
қалдықтар
Рұқсатсыз

Тексерілгендер санынан ағымдағы
жағдай
ЭД шығулары
Саны

%

Кәдеге
жаратылған
Саны
%

Астана қаласы

439

125

29

108

25

Алматы қаласы
Шымкент қаласы
Ақмола облысы
Ақтөбе облысы
Алматы облысы
Атырау облысы

51
320
1704
633
806
710

13
192
362
620
47
558

25
61
22
98
6
79

13
37
66
17
10
17

25
12
4
3
1
2

Шығыс Қазақстан облысы
Жамбыл облысы
Батыс Қазақстан облысы
Қарағанды облысы
Қостанай облысы
Қызылорда облысы

425
352
483
675
346
240

413
563
209
176
349
330

99
100
44
26
100
100

80
303
112
176
152
97

19
87
23
26
44
43

Маңғыстау облысы
Павлодар облысы
Солтүстік Қазақстан облысы
Түркістан облысы
Барлығы

181
601
714
0
8680

199
385
310
0
4851

100
65
44
0
57

58
77
85
0
1408

32
13
12
0
16

ҚР Ұлттық экономика министрлігінің мәліметінше, «Бизнестің жол картасы-2020»
бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде мемлекеттік қолдау құралы
- мемлекеттік гранттар беру қарастырылған. Осы Бағдарламаға сәйкес мемлекеттік гранттар
бағдарламаның 1-қосымшасына сәйкес экономиканың басым секторларында қызметін жүзеге
асыратын шағын кәсіпкерлік субъектілеріне, оның ішінде қалдықтарды жинау, өңдеу және жою,
қалдықтарды кәдеге жарату, сондай-ақ қалпына келтіру және қалдықтарды жою саласындағы
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өзге де қызметтерді (ЭҚЖЖ 38 және 39) жүзеге асыратын шағын кәсіпкерлік субъектілеріне
беріледі.
Сондай-ақ, Бағдарлама аясында сыйақы ставкасын субсидиялау және банктердің кредиттері
бойынша ішінара кепілдік беру сияқты мемлекеттік қолдау шаралары қарастырылған.
2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексінде (бұдан әрі –
Кодекс) жаңа өндірістерді құру, жұмыс істеп тұрғандарын кеңейту және жаңарту үшін тіркелген
активтерге инвестицияларды жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасының заңды
тұлғаларына инвестициялық преференциялар көзделген.
Кодекстің 286-бабына сәйкес инвестициялық преференциялар заңды тұлға Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 14 қаңтардағы № 13 қаулысымен бекітілген қызметтің
басым түрлерінің тізбесіне (бұдан әрі - тізбе) енгізілген қызмет түрлері бойынша инвестициялық
жобаны іске асырған кезде беріледі.
Тізбеде экономикалық қызметтің жалпы жіктеуішіне сәйкес 38.12 «Қауіпті қалдықтарды
жинау», 38.21 «Қауіпті емес қалдықтарды өңдеу және жою», 38.32 «Қара және түсті металдардың
қалдықтары мен сынықтарын қайта өңдеуді қоспағанда, сұрыпталған материалдарды кәдеге
жарату» сыныптары бойынша мынадай қызмет түрлері бар.
Көрсетілген қызмет түрлері бойынша инвестициялық преференциялардың мынадай түрлері
берілуі мүмкін:
- импортқа кедендік баждарды және қосылған құн салығын салудан босату;
- мемлекеттік заттай гранттар.
Инвестициялық преференцияларды берудің тәртібі мен шарттары Кодекстің 285 және 286баптарында айқындалған.
Инвестициялық преференцияларды алу үшін Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы
Кодекстің 292-бабында көрсетілген құжаттарды қоса бере отырып, Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы №1133 бұйрығымен
бекітілген нысан бойынша Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің Инвестициялар
комитетіне өтінім ұсынуы қажет.
Өтінім беруге қажетті барлық нормативтік құқықтық актілер Министрліктің
www.mid.gov.kz веб-сайтында бар (Комитеттер → Инвестициялар жөніндегі комитет →
Нормативтік құқықтық актілер → Заңға тәуелді актілер → Инвестициялық преференциялар).
Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың 2017–
2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде шошқа және құс
шаруашылықтарында жаңадан салынатын қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жабдықтарды
сатып алу кезінде жұмсалған шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша тауар өндірушілерді
инвестициялық субсидиялау көзделген. Алайда, бұл бағдарлама жұмыс істеп тұрған мал
шаруашылығы кешендерін толық қамтымайды, олардың көпшілігі 25-30 жыл бұрын пайдалануға
берілді. Содан бері тазалау жабдығы бір рет өзгерген жоқ, бірақ оны тозу себебі бойынша әр 1015 жыл сайын күрделі жаңғырту қажет. Сондықтан, осы проблеманы шешу үшін мемлекеттік
бюджеттен шығындар талап етіледі. Қазір сұйық қи/көң өңдеу және кәдеге жарату мәселесі ең
өткір болып табылады. Бірақ әрбір мал шаруашылығы кешенінде оларды қайта өңдеу мен кәдеге
жаратудың заманауи жүйелері бар деп айта алмаймыз. Көптеген шаруашылықтарда жүйе
бұрыннан ескірген және экологиялық нормаларға жауап бермейді. Қазіргі уақытта осы бағыт
бойынша Ақмола, Шығыс Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан, Қарағанды, Алматы, Павлодар,
Солтүстік Қазақстан облыстарында құс тезегі мен қи өңдеу бойынша инвестициялық жобалар
іске асырылды және іске асырылуда.
Қалдықтарды жинау, сұрыптау және қайта өңдеу саласын дамыту, сондай-ақ өңірлердегі
жұмысты үйлестіру және бірыңғай тәсілді әзірлеу үшін жергілікті атқарушы органдар
Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі келісім бойынша 2020 жылға дейін ҚТҚ
бөлек жинауды, сұрыптауды, кәдеге жаратуды және қайта өңдеуді енгізу жөніндегі жол
карталарын (бұдан әрі - Жол карталары) бекітті және іске асырады.
Жол картасы шеңберінде ел өңірлерінде ҚТҚ-ны бөлек жинау, сұрыптау және қайта өңдеу
кезең-кезеңімен енгізілуде. Осылайша, бөлек жинау Ақмола қаласында (Көкшетау қ., Щучинск,
Степногорск, Атбасар, Атбасар аудан орталықтары, Бурабай кенті), Ақтөбе (Ақтөбе қаласы, Алға
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қ., Шұбарқұдық кенті), Алматы (Талдықорған қаласы), Атырау (Атырау қаласы, Қызылқоға
ауданы), Жамбыл (Тараз қаласы.), Батыс Қазақстан (Орал қаласы), Қарағанды (Қарағанды
қаласы, Теміртау қаласы), Қостанай (Қостанай қаласы, Рудный қ., Жетіқара қ., Затобол кенті),
Маңғыстау (Ақтау қаласы), Солтүстік Қазақстан (Петропавл қаласы), Оңтүстік Қазақстан
(Шымкент қаласы) облыстарында, Нұр-Сұлтан қаласында енгізілуде.
Республика бойынша 204 қала мен аудандардан бөлек жинау әр түрлі кезеңдерде 51, ал
сұрыптау – 30 елді мекенде енгізілді.
Бұл ретте, қалдықтарды бөлек жинау және сұрыптау ірі қалаларда да, аудандарда да
енгізіледі. Сұрыптау кешендерінде мыңнан астам жұмыс орны ашылды.
Батыс Қазақстан облысында бөлек жинау енгізілген елді мекендердің ең көп саны (13),
Қостанай облысында ҚТҚ сұрыптау (9) (1.5.4-кесте).
1.5.4-кесте. ҚТҚ бөлек жинаумен, сұрыптаумен және өңдеумен айналысатын кәсіпорындар
саны.

Бөлек
жинау
бойынша
рейтинг

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Аймақ

ҚР
БҚО
Қостанай облысы
Ақмола облысы
Алматы облысы
Павлодар облысы
Ақтөбе облысы
Атырау облысы
Жамбыл облысы
Қарағанды облысы
Түркістан облысы
Маңғыстау облысы
СҚО
ШҚО
Нұр-Сұлтан
Шымкент
Қызылорда облысы
Алматы

ҚТҚ бөлек жинау
енгізілген елді
мекендердің саны

51
13
7
5
4
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0

ҚТҚ-ны сұрыптау
енгізілген елді
мекендердің саны

30
1
9
1
2
2
1
1
0
2
5
2
0
1
1
1
0
1

ҚТҚ қайта
өңдеу
бойынша
кәсіпорындар
саны
150
15
8
6
8
6
16
6
9
8
9
5
9
17
6
6
4
12

Кәсіпорындардың ең көп саны Шығыс Қазақстан (17), Ақтөбе (16) және Батыс Қазақстан
(15) облыстарында, ең аз саны Қызылорда (4), Маңғыстау (5) облыстарында шоғырланған.
2019 жылғы қаңтарда Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданының Басқұдық ауылында қуаты
жылына 50000 тонна қалдықтарды сұрыптау станциясы іске қосылды, Шығыс Қазақстан
облысының Өскемен қаласында ҚТҚ полигонында қуаты жылына 100 мың тонна сұрыптау
желісі орнатылды және ақпан айында БҚО Орал қаласында ҚТҚ полигонында қуаты жылына 100
мың тонна қоқыс сұрыптау кешені іске қосылды.
Дүниежүзілік банк пен Корей траст қоры, сондай-ақ Корея Республикасының Қоршаған
орта министрлігі Алматы, Атырау, Көкшетау және Қостанай қалаларында ҚТҚ-мен жұмыс
істеу жөніндегі жобаларды іске асыру бойынша жұмыстар жүргізуде.
Көптеген жобалар МЖӘ-нің жаңа тетіктерін пайдалана отырып жүзеге асырылады.
Мысалы, 2018 жылы Алматы қаласында МЖӘ шеңберінде қуаты жылына 550 мың тонна қоқыс
сұрыптау кешенінің құрылысы бойынша жоба іске асырылды.
Шығыс Қазақстан облысының Риддер қаласында «Фирма Эталон» ЖШС МЖӘ аясында
қайта өңдеу тереңдігі 80% ҚТҚ сұрыптау цехының құрылысы жүргізілуде. Бүгінгі күні құрал93

жабдықтарды монтаждауға жер учаскесі ресімделді, жобаға ведомстводан тыс кешенді сараптама
алынды, құрылыс жүргізуге рұқсат алынды.
Павлодар облысында МЖӘ шеңберінде қалдықтарды бөлек жинау үшін тереңдетілген
контейнерлер орнатумен қоқыс алаңдарын жаңғырту жоспарлануда (бүгінгі таңда МЖӘ шартын
жасау бойынша жұмыстар жүргізілуде).
Қызылорда облысында МЖӘ шеңберінде ҚТҚ басқарудың орталықтандырылған жүйесін
құру (жинау, тасымалдау, сұрыптау, кәдеге жарату, көму) жоспарлануда. Қазіргі уақытта жер
учаскесі бөлініп, конкурстық рәсімдер жүргізілуде.
РОП шеңберінде екінші шикізатты жинау, тасымалдау және қайта өңдеу үшін
кәсіпорындардың шығындарын өтеу жүзеге асырылады. 2016-2018 жылдар кезеңінде жалпы
сомасы 7 млрд. теңгеге 50-ден астам кәсіпорын өтемақы алды (оның ішінде 2016 - 2017 жылдары
– 5,2 млрд.теңге және 2018 жылы - 1,7 млрд. теңге).
2018 жылы жиналған және қайта өңделген автокомпоненттер көлемі 83700 тоннаны
құрады, бұл 2017 жылдан 3 есе жоғары. Жиналған және өңделген қаптама қалдықтарының көлемі
95872 тоннаны құрады, бұл 2017 жылдан 2 есе артық.
РОП тетігі есебінен ҚТҚ-ны бөлек жинау бойынша инфрақұрылым құрылады. Бүгінгі таңда
сынап шамдарын жинауға арналған 2321 контейнер, бөлек жинауға арналған 8905 контейнер,
электр жабдықтарына арналған 150 контейнер орнатылды. Екінші шикізатты қабылдайтын 104
пункт құрылды.
Астана қаласы мен Алматы облысының әкімдіктері РОП тетігін неғұрлым белсенді
пайдаланады. Батыс Қазақстан, Маңғыстау және Атырау облыстары әкімдіктерінің әлсіз
жұмысы. Түркістан облысы және Шымкент қаласы әкімдіктерінде РОП-пен өзара іс-қимыл жоқ
(1.5.5-кесте).
1.5.5-кесте ҚТҚ бөлек жинау инфрақұрылымын құру бойынша облыстардың рейтингісі
РОП
механизмі
бойынша
белсенділі
к рейтингі
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Аймақ

ҚР
Нұр-Сұлтан
Алматы
Қарағанды
Павлодар
Қостанай
СҚО
Алматы
ШҚО
Кызылорда
Ақмола
Ақтөбе
Жамбыл
БҚО
Атырау
Маңғыстау
Түркістан
Шымкент

Сынап шамдары
мен батареяларға
арналған
контейнерлер
саны
2321
370
190
0
200
145
79
0
0
850
154
133
106
54
40
0
0
0

Бөлек жинауға
арналған
контейнерлер
саны
8905
6276
200
781
422
212
504
206
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Электр
жабдықтарына
арналған
контейнерлер
саны
150
31
600
37
20
8
38
80
10
0
0
0
5
0
0
0
0
0

ҚТҚ
қабылдау
пункттеріні
ң саны
104
22
30
14
0
0
0
25
0
0
9
0
0
0
0
4
0
0

ҚР салық заңнамасында инвестициялық басым жобаларды іске асыратын заңды тұлғаларға
салық преференциялар көзделген, оның шеңбернде келесі жеңілдіктер қарастырылған:
- корпоративтік табыс салығынан 10 жылға босату;
- жер салығынан 10 жылға босату;
- мүлік салығынан 8 жылға босату.
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Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 25 тамыздағы №522 «Бизнестің жол
картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы»
қаулысына сәйкес қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, қалдықтарды кәдеге жарату
бағдарламаның әлеуетті қатысушылары үшін экономиканың басым секторларына жатқызылған.
Бағдарламаның 94-тармағына сәйкес Бағдарламаның екінші бағытына қатысушылар
Бағдарламаға 1-қосымшада көрсетілген экономиканың басым секторларында өз жобаларын іске
асыратын және (немесе) іске асыруды жоспарлайтын тиімді кәсіпкерлер болып табылады.
Бағдарламаның екінші бағыты шеңберінде банктердің/даму банкінің/лизингтік
компаниялардың кредиттері/қаржы лизингі шарттары бойынша сыйақы ставкасын субсидиялау,
банктердің/даму банкінің кредиттері бойынша ішінара кепілдік беру, өндірістік (индустриялық)
инфрақұрылымды дамыту, индустриялық аймақтар құру, ұзақ мерзімді лизингтік қаржыландыру
түріндегі мемлекеттік қолдау шаралары көзделген.
Бұдан басқа, Еуропалық инвестициялық банк «Даму» Қорымен Қазақстанда мемлекеттік
және жеке кәсіпорындарды қаржыландыру мүмкіндігі бар («Даму» қорының шарттарының
негізінде мемлекеттік кепілдіксіз) «жасыл» жобаларды, 50 АҚШ долдарынан асатын жобаларды
ұзақ мерзімді қаржыландыру үшін 200 млн.еуроға негіздемелік шартқа қол қойды. Жобаларды,
оның ішінде мемлекеттік жеке меншік әріптестік шеңберінде қалдықтар бойынша іске асыру,
шағын жобаларға арналған жеке бағдарламаны әзірлеу мүмкін.
Қазақстан қалдықтарды қайта өңдеу үшін, ең бастысы, Қытай Халық Республикасына,
Қырғызстанға, Ресей Федерациясына және Өзбекстанға экспорттайды. Қағаз, пластмасса,
құрамында мұнай бар қара және түсті металдардың қалдықтары мен сынықтары шығарылады.
Қауіпті қалдықтардың экспорты Базель конвенциясының ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.
2017 жылы қағаз қалдықтарының 80 - 90% Қырғызстанға, Ресей Федерациясына және
Өзбекстанға шығарылды. 1500 тоннаға жуық қағаз қалдықтары ай сайын елден шығарылады, бұл
шикізат материалдарының тапшылығына алып келеді, ал «Қазақстан қағазы» АҚ макулатурасын
жинау және қайта өңдеу жөніндегі ірі зауыт қайта өңдеу үшін қағаз қалдықтарымен жеткіліксіз
қамтамасыз етілуіне алып келеді.
Халықаралық тәжірибе.
Өндіріс және тұтыну қалдықтарымен жұмыс істеудің әлемдік тәжірибесіндегі неғұрлым
тиісті тәжірибе «химиялық» деп аталатын мына конвенцияларда баяндалған приницпер мен
талаптарды сақтау болып табылады: Базель, Стокгольм және Роттердам.
2019 жылғы 29 сәуір мен 10 мамыр аралығында Женевада (Швейцария) үш «химиялық»
конвенциялардың тараптары Конференцияларының Біріккен кеңесі өтіп, онда бірқатар жаға
басшылыққа алатын құжаттарды қабылдады.
Атап айтқанда, экологиялық негізделген реттеу үшін Өндірушілердің кеңейтілген
жауапкершілігі және қаржыландыру жүйелері бойынша қайта қаралған практикалық
нұсқаулық қабылданды, ол мүдделі тараптардың барлық топтарына, әсіресе ұлттық саясатпен
және РОП жөніндегі ережелермен жұмыс істейтін Үкіметтің билік органдарына арналған.71
Әлемде төрт жүзден астам РОП жүйесі бар және бүгінгі күні РОП сәтті жүйесі үшін ең аз
талаптарды анықтау үшін жеткілікті тәжірибе жинақталған болуға тиісті. РОП жүйелері немесе
ерікті ,немесе міндетті болуы мүмкін. 72 Кез келген жағдайда, РОП жүйелері барлық мүдделі
тараптардың рөлдері мен міндеттеріне қатысты нақты және айқын ережелерге, сондай-ақ
монополияны құруды болдырмау үшін бәсекеге қабілеттіліктің жеткілікті деңгейіне ие болуға
тиіс. РОП жүйесі өзара тең қарым-қатынасты және мыналардың арасында кемсітушіліктің
болмауын қамтамасыз етуге тиіс: нарықтағы ұсынылған өнімдерді өндірушілер, осы
өндірушілердің атынан және жеке немесе мемлекеттік қалдықтарды реттеу операторлары
арасында РОП-ты жүзеге асыратын өндірушілердің жауапкершілігі ұйымдары. РОП жүйесі
71 http://www.basel.int/TheConvention/ConferenceoftheParties/Meetings/COP14/tabid/7520/Default.aspx
72 Өндірушілердің кеңейтілген жауапкершілігі-қалдықтарды тиімді реттеу үшін жаңартылған басқару
принциптері, OECD, 2016.
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ауылдық жерлерде де, қалаларда да тиісті географиялық жабуды қамтамасыз етуі керек, ал
тендерлік талаптар кәсіпорындардың барлық типтерін (микро-, шағын және орта
кәсіпорындарды қоса алғанда) жеке жинауға, рекуперациялауға және олар қалдықтарға
айналғаннан кейін өнімдерді түпкілікті жоюға қатысуға жіберуге тиіс. РОП жүйесі өмірлік цикл
тұжырымдамасын назарға ала отырып, қалдықтарды реттеу иерархиясына сәйкес қалдықтарды
реттеу жөніндегі ең жақсы тәжірибені қамтамасыз етуге тиіс және қауіпті компоненттер мен
бөлшектерді жоюға арналған талаптарды қоса алғанда, қайта пайдалануға, рециркуляцияға,
энергияны рекуперациялауға және түпкілікті жоюға (мысалы, қалдықтарды көмуге арналған
полигонда) дайындау үшін мақсаттарды белгілей алады. РОП жүйесінің экономикалық,
әлеуметтік және экологиялық жетістіктері бағалануы, зерттелуіне және жариялануына
қарамастан, бағалануы керек.
РОП тиімді жүйесін әзірлеудегі ең маңызды қадамдардың бірі бағдарламаның саясаты мен
мақсаттарын айқын анықтау болып табылады. Мақсаттарға мыналар жатады, бірақ онымен
шектелмейді:
- қалдықтардың пайда болуының алдын алу бойынша шараларды арттыру, қалдықтарды
қайта пайдалану мен рециркуляцияны арттыру;
- тұрақты дамуға ықпал ету үшін материалдарды пайдалану циклдерінің тұйықталуы;
- рекуперацияға дейін қауіпті компоненттерді жоюды және түпкілікті жоюды қамтамасыз
ету;
- түпкілікті жоюдың төмендеуі;
- муниципалитеттер және/немесе салық төлеушілер көтеретін қалдықтарды реттеу
бойынша шығындарды төмендетіп, өнім бағасына қалдықтарды (және басқа сыртқы
шығындарды) реттеу бойынша шығыстарды интернализациялау;
- неғұрлым таза өндіріс пен өнімдерді әзірлеу, бұл экологиялық қолайлы өнімдер үшін
ынталандыруларды қамтиды; жаңа өнімдердегі қауіпті материалдар мен компоненттердің
техникалық жағынан қаншалықты орынды болуын алдын алу; қоршаған ортаның ластануын
және рециркуляцияны жою үшін жаңа әдістер мен қуаттарды әзірлеу; немесе материалдарды
басқаруды жақсарту;
- экологиялық негізделген реттеуді (ЭНР) қамтамасыз ету мақсатында ресми емес
секторды ресми ресімдеу.
РОП жүйесін енгізу үшін адал бәсекелестікті қамтамасыз ету үшін нақты және тұрақты
нормативтік-құқықтық база қажет, мониторингтің жеткілікті деңгейі және орындауға
мәжбүрлеу шараларының (санкцияларды қоса алғанда) қолдауымен барлық адамдар үшін тең
құқықтар бар. Мұндай нормативтік-құқықтық базаның қосымша параметрлеріне мыналар
жатуы мүмкін:
- ұлттық заңнаманы белгілеу, ережелер мен операциялық талаптарды (оның ішінде
ашықтық, есептілік және бәсекелестік қағидалары талаптарын қоса алғанда) айқындау, барлық
мүдделі тараптардың РОП жүйесіне тиісінше мониторинг жүргізу және іске асыру;
- қоршаған орта және қаржы мәселелері жөніндегі министрліктерді, сондай-ақ кеден
қызметін қоса алғанда, өндірушілерді тіркеуді назарға ала отырып, қатысушы билік
органдарының ақпарат алмасуды және ынтымақтастығын орнату. Кеден қызметінің жосықсыз
пайдаланушыларды, әсіресе импорттаушы елдер жағдайында бақылау үшін рөлі маңызды;
- қатысушы мүдделі тараптар арасында ресми және тұрақты диалог ұйымдастыру;
- өндірушілердің, қалдықтардың операторларының және басқа да қатысушы мүдделі
тараптардың сақтауын жүзеге асыру үшін келісілген және сенімді құралдарды белгілеу;
өндірушілерді аккредитациялау; білім беру; басқалармен қатар ақпарат беру. Үкіметтің
мүмкіндіктері көп жағдайда шектеулі болғандықтан, үшінші тараптардың аудит өткізу
мүмкіндігін қарастыру қажет. Бөгде аудиторларды аккредитациялауға арналған қағидаларды
әзірлеу қажет;
- сақталмаған жағдайда айыппұл белгілеу. Санкциялар, егер мақсаттарға қол
жеткізілмеген және/немесе талаптар сақталмаған немесе орындалмаған жағдайда мөлшерлес
болуға тиіс. Санкциялар жинау және рекуперациялау бойынша төленбеген шығыстармен
байланысты болуға тиіс.
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Қазақстан жағдайында аталған шарттардың барлығы заңнамада, әсіресе айқындыққа, есеп
беруге және РОП операторының қызметіндегі бәсекелестік қағидаларға қатысты барлық
санамаланған жағдайлар сақталмағанын атап өту қажет.
РОП жүйелерінің экологиялық және техникалық тиімділігі туралы (мысалы, жинау және
жою жөніндегі мақсаттарға қатысты жетістіктер), сондай-ақ қаржылық аспектілер туралы
(мысалы, өндірушілерден алынатын алымдар, қалдықтарды реттеу жөніндегі шығыстар, қайта
сатудан түсетін пайда, хабардарлықты арттыру ақпараттық және кампаниялар жөніндегі
шығыстар, басқару), әсіресе экономикалық рентабельділік тиімділік көрсеткішінің бір бөлігі
болып табылатынын ескере отырып, жалпы қолжетімді ақпарат беру және жасау қажет.
Бұдан басқа, Тараптар Конференциясы мынадай техникалық басшылық принциптердің
жаңа немесе жаңартылған жобаларын қабылдады:
a) құрамында олар бар немесе олармен ластанған орнықты органикалық ластағыштардан
тұратын қалдықтарды экологиялық негізделген реттеудің жаңартылған жалпы техникалық
басшылық принциптері;
b) құрамында олар бар немесе олармен ластанған қысқа тізбекті хлорланған парафиндерден
тұратын қалдықтарды экологиялық негізделген реттеудің жаңа техникалық басшылық
принциптері;
c) гексахлорбутадиенді қосу үшін, құрамында әдейі өндірілген полихлорланған дибензо-пдиоксиндер, полихлорланған дибензофурандар, гексахлорбензол, полихлорланған дифенилдер,
пентахлорбензол немесе полихлорланған нафталиндер бар қалдықтарды экологиялық
негізделген реттеудің жаңартылған техникалық басшылыққа алатын принциптері;
d) гексахлорбутадиеннен тұратын, құрамында ол бар немесе олармен ластанған
қалдықтарды экологиялық негізделген реттеудің жаңартылған техникалық басшылыққа алатын
принциптер.
Қоршаған орта жөніндегі Ассамблея өзінің үшінші сессиясында (4-6 желтоқсан 2017
жылы Найробиде) ғаламшардың ластануын тоқтату туралы министрлер декларациясын және
(UNEP/EA.3 / HLS.1) Базель, Роттердам және Стокгольм конвенциялары үшін өзекті бірқатар
қарарларды, атап айтқанда, ластанудың салдарларын жұмсарту және қарулы қақтығыстар
салдарынан зардап шеккен аудандарда оны шектеу туралы 3/1 қарар, қоршаған орта және
денсаулық туралы 3/4 қарар, орнықты дамуды қамтамасыз ету мақсатында топырақтың
ластануын реттеу туралы 3/6 қарар, теңіз қоқысы мен пластмасса шағын бөліктері мәселесі
бойынша 3/7 қарарды және құрамында қорғасын бар бояулардың әсерін жою және қорғасынқышқылды аккумуляторлық батареяларды экологиялық негізді реттеуге жәрдемдесу туралы 3/9
қарарды қабылдады.
ТДМ-ға қол жеткізудің проблемалары.
ТДМ-нан 2030 жылға дейінгі кезеңге арналған орнықты даму саласындағы күн тәртібінің
3.9, 11.6, 12.4 және 12.5-міндеттеріне тікелей қатысты (1.5.6-кесте).
3-мақсаттың (салауатты өмір салтын қамтамасыз ету және кез келген жастағы бәріне
қолайлы жағдай жасау) 3.9-міндеті (2030 жылға қарай қауіпті химиялық заттардың әсері мен
ауаның, судың және топырақтың ластануы мен улануы нәтижесінде өлім мен ауру
жағдайларының санын айтарлықтай қысқарту) Қазақстан статистикасында 3.9.3-көрсеткіші
(ойдан тыс уланудан болатын өлім) арқылы қала және ауыл халқы үшін және ерлер мен әйелдер
үшін жеке-жеке бақыланады. Бұл көрсеткіштің тұрақты төмендеу үрдісі бар және 2017 жылы
100000 адамға 2,8 жағдайға дейін жетті. 2015 жылы ойдан тыс уланудан болатын өлім-жітімнің
әлемдік орташа деңгейі 100000 адамға шаққанда 1,5 оқиғаны құрады.73
Қазақстанда статистикамен 11-мақсаттың (қалалар мен елді мекендердің ашықтығын,
қауіпсіздігін, өміршеңдігі мен экологиялық тұрақтылығын қамтамасыз ету) 11.6-міндетінің (2030
жылға қарай халықтың жан басына шаққанда, оның ішінде ауаның сапасына және қалалық және
басқа да қалдықтарды жоюға ерекше назар аудару арқылы қалалардың жағымсыз экологиялық
әсерін азайту) 11.6.1-көрсеткіші (тұрақты жиналатын және тиісті түрде алынып тасталатын қатты
73 Қазақстанның экологиялық қызметінің нәтижелілігіне үшінші Шолу. БҰҰ ЕЭК. 2018 ж.
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тұрмыстық қалдықтардың үлесі, қалалық қалдықтардың жалпы массасында) бақыланбайды.
Сараптамалық бағалаулар бойынша, қалалық қатты тұрмыстық қалдықтардың жартысына
жуығы Қазақстанда үнемі жиналады, ал тұрақты жинаумен қамту халықтың жалпы санының
70%-ға жуығын құрайды. Астананы қоспағанда, Қазақстанның бірде-бір қаласында қалдықтарды
полигонды депозиттеудің қазіргі заманғы стандарттарына сәйкес келетін қалдықтарды
орналастыру объектісі жоқ. Нормативтік базаның болуына қарамастан, оның талаптарын
орындау мен сақтау жеткіліксіз тиімді қамтамасыз етілген. Қазақстан өңірлік санитарлықтехникалық полигондар негізінде қалдықтарды жинау жүйесін құруы керек. ҚТҚ басқарудың
қазіргі тәсілін ескере отырып, 2030 жылға қарай Қазақстан осы міндеттерге жете алмайтын
сияқты.74
12-мақсаттың (Тұтыну мен өндірістің ұтымды үлгілеріне көшуді қамтамасыз ету) 12.4міндетін шешу үшін (2020 жылға қарай химиялық заттар мен барлық қалдықтарды келісілген
халықаралық принциптерге сәйкес барлық тіршілік циклі бойында экологиялық ұтымды
пайдалануға қол жеткізу және олардың адамдардың денсаулығы мен қоршаған ортаға теріс
әсерін азайту үшін ауаға, суға және топыраққа түсуін айтарлықтай қысқарту): Қазақстанда үш
химиялық Конвенция (Базель Стокгольм және Роттердам конвенциясы) ратификацияланған және
олар бойынша тұрақты түрде Халықаралық есептілік жүргізіледі. Қазақстанның сынап жөніндегі
Минаматтық конвенцияға қосылуы дайындалуда. Сондықтан 12.4.1-көрсеткіші (әрбір келісімнің
талаптарына сәйкес ақпаратты беру жөніндегі өз міндеттемелері мен міндеттерін орындайтын
қауіпті және өзге де химиялық заттар мен қалдықтар бойынша халықаралық көпжақты
экологиялық келісімдер тараптарының саны) орындалуға тиісті.
12.4.2-көрсеткішіне келетін болсақ (жан басына шаққанда қауіпті қалдықтардың пайда
болуы және өңдеу түрлері бойынша бөлудегі өңделетін қауіпті қалдықтардың үлесі) Қазақстанда
қауіпті қалдықтардың жалпы пайда болу көрсеткіштері, оның ішінде қауіптілік тізімі (қызыл,
кәріптас, жасыл) бойынша бақыланады.
Сонымен қатар, БҰҰ ЕЭК сарапшыларының пікірі бойынша Қазақстанда қауіпті қалдықтар
бойынша сенімді деректер жоқ, өйткені қауіпті қалдықтарды анықтау ЭЫДҰ-ға мүше елдерде
қабылданған практикадан ерекшеленеді. ЭЫДҰ-ға мүше елдерде жан басына шаққанда қауіпті
қалдықтардың пайда болуының орташа жылдық көлемі 2006 – 2011 жылдар кезеңінде 150 кг
деңгейінде болды, ал Қазақстанда 2006 - 2016 жылдар кезеңінде жан басына шаққанда орташа
жылдық білім беру көлемі 18 т деңгейінде тіркелді.75 Қазақстанда қазіргі уақытта қолданылатын
Көрсеткішке сүйене отырып, 12.4-міндетке қол жеткізу барысын бағалау мүмкін емес. Қазақстан
қалдықтар мен қауіпті қалдықтардың халықаралық анықтамаларына сәйкес қауіпті қалдықтар
бойынша есептілік тетіктерін жетілдіру туралы мәселені қарауы қажет.
12.5-міндетті шешу үшін (2030 жылға қарай қалдықтардың пайда болуын болдырмау,
оларды қысқарту, қайта өңдеу және қайта пайдалану жөнінде шаралар қабылдау жолымен
қалдықтардың көлемін айтарлықтай азайту) Қазақстанда «Өндіріс қалдықтарын қайта өңдеу
және кәдеге жарату олардың пайда болуына қарай үлесі» және «Қатты тұрмыстық қалдықтарды
қайта өңдеу және кәдеге жарату олардың пайда болуына қарай үлесі»көрсеткіштері
қадағаланады. 2017 жылы бұл көрсеткіштер тиісінше 30,9% және 9%-ға жетті, ал ЭЫДҰ
елдерінде олар тиісінше 44% және 34%-ға жетеді. Дегенмен, Қазақстанда осы бағытта алға
жылжу айтарлықтай.
Қазақстанда 12.6.1, 12.7.1, 12.8.1, 12.a.1, 12.b.1 көрсеткіштері толығымен бақыланбайды.
1.5.6-кесте. Қалдықтар мәселелеріне байланысты ТДМ-ға қол жеткізу проблемалары

ТДМ мақсаттары
міндеттері

мен

Халықаралық
көрсеткіштер

Қазақстандағ
ы көрсеткіш

Қол
жеткізу
проблемаларын
ың болуы

Көрсеткіштерді
жүргізу
қажеттілігі
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ТДМ 3. Кез келген жаста салауатты өмір салтын және барлық адамдардың әл-ауқатын қамтамасыз ету.
3.9-міндет.
Қауіпті 3.9.2 Қауіпсіз су, қауіпсіз Жазатайым
Орташа
Жоқ
химиялық заттардың 2030 сақтау және гигиенаның уланудан
әлемдік
жылға дейінгі әсері және болмауы (барлығы сумен болатын өлім деңгейден
ауаның, судың және жабдықтау, санитарлық
шамамен
екі
топырақтың
ластануы және
гигиеналық
есе артық
мен уланудан туындаған қызметтердің
өлім-жітім
мен шығындары үшін) (LIF)
сырқаттанушылықтың
едәуір төмендеуі
3.9.3
Бақылаусыз
улануға байланысты
ТДМ 11. Қалалар мен елді мекендердің ашықтығын, қауіпсіздігін, өміршеңдігін және экологиялық
тұрақтылығын қамтамасыз ету.
11.6-міндет.
Ауа 11.6.1 Тұрақты түрде Халықты
Нормативтік
Халықтың
сапасына және қалалық кәдеге
жаратылатын қалдықтарды базаның
қалдықтармен
және
басқа
да және тиісті түрде кәдеге жинау және болуына
ластануымен
қалдықтарды
жоюға жаратылатын
шығару
қарамастан,
сырқаттанушы
ерекше назар аудара муниципалдық
бойынша
оның
лығына
отырып,
қалаларды қалдықтардың
жалпы қызметтерме
талаптарын
байланыс
қоршаған ортаға қайта массасындағы
қатты н қамтамасыз орындау мен көрсеткіштер
есептеудің теріс әсерін қалдықтарды
кәдеге ету
сақтау
қажет
2030
жылға
дейін жарату пайызы
Қатты
жеткіліксіз
қысқарту
тұрмыстық
тиімді
қалдықтарды қамтамасыз
қайта өңдеу етілген.
үшін
Қазақстан
Экологиялық өңірлік
талаптарға
санитарлықжәне
техникалық
санитарлық
полигондар
нормаларға
негізінде
сәйкес
қалдықтарды
келетін
жинау жүйесін
полигондард
құруы керек.
ың үлесі
Қол жеткізбеу
қаупі бар.

ТДМ 12. Тұтыну мен өндірістің оңтайлы үлгілеріне көшуді қамтамасыз ету.
12.4-міндет 2020 жылға 12.4.1 Әрбір келісімнің Үш химиялық
қарай экожүйелерді өмір шарттарына сәйкес өз конвенция
сүру
циклі
ішінде міндеттемелері
мен ратификация
оңтайлы пайдалану және міндеттемелерін
ланды және
денсаулық пен қоршаған орындайтын
қауіпті сынап
орта
үшін
олардың және басқа да химиялық жөніндегі
қолайсыз
салдарларын заттар мен қалдықтар минаматтық
барынша азайту үшін туралы
халықаралық конвенцияны
ауаға,
суға
және көпжақты табиғат қорғау ратификация
топыраққа қол жеткізу келісімдері
лау
халықаралық
деңгейде тараптарының саны
дайындалуда.
келісілген
ережелеріне 12.4.2 Адамға қауіпті
Қазақстанда
сәйкес химиялық заттар қалдықтардың
пайда Қауіпті
қалдықтар мен
мен
барлық болуы
және
өңдеу қалдықтарды қауіпті
қалдықтардың
санын түрлері
бойынша ң
жалпы қалдықтарды
қысқарту.
өңделетін
қауіпті түзілу
анықтау
қалдықтардың пайыздық көрсеткіштері халықаралық
үлесі
және
оның талапқа
сай
ішінде
емес,
қауіптілік
сондықтан
тізімі
міндетті
бойынша
орындауды

Қазақстан
қалдықтар мен
қауіпті
қалдықтардың
халықаралық
анықтамалары
на
сәйкес
қауіпті
қалдықтар
бойынша
есептілік
тетіктерін
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(қызыл,
кәріптас,
жасыл).

бағалау мүмкін
емес

жетілдіру
туралы
мәселені
қарауы қажет.

Өндірістік
қалдықтар
мен
қатты
тұрмыстық
қалдықтарды
қайта өңдеу
және кәдеге
жарату
пайызы
Қазақстанда
қадағаланбай
ды

Жоқ

Жоқ

Жоқ

Тиісті
көрсеткіш
қажет

12.5-міндет. 2030 жылға
қарай
қалдықтар
көлемінің
едәуір
қысқаруы, қалдықтардың
түзілуін, қысқартылуын,
қайта өңделуін және
қайта
өңделуін
болдырмау
жөнінде
шаралар қабылдау
12.6-міндет.
Компанияларға, әсіресе
ірі және трансұлттық
компанияларға орнықты
өндіріс әдістерін және өз
есептерінде ресурстарды
оңтайлы
пайдалану
туралы ақпаратты ұсыну.
12.7-міндет
Ұлттық
стратегиялар
мен
басымдықтарға
сәйкес
мемлекеттік
сатып
алудың
тұрақты
практикасын қамтамасыз
етуге жәрдемдесу

12.5.1
Қалдықтарды
қайта өңдеудің ұлттық
деңгейі, пайдаланылған
материалдардың
тоннадағы салмағы

12.7.1
Мемлекеттік
сатып
алуды
экологияландыру
жөніндегі стратегиялар
мен
іс-қимылдар
жоспарларын
жүзеге
асыратын елдердің саны

Қазақстанда
қадағаланбай
ды

Жоқ

Тиісті
көрсеткіш
қажет

12.8-міндет.
Бүкіл
әлемдегі
адамдардың
орнықты
даму
және
табиғатпен
үйлесім
туралы тиісті ақпарат пен
ақпаратқа қол жеткізуін
қамтамасыз ету.

12.8.1 І) дүниежүзілік
азаматтық
рухында
тәрбиелеу
және
ІІ)
тұрақты
дамуды
насихаттау (климаттың
өзгеру мәселесі бойынша
ағартуды қоса алғанда) в)
білім беру саласындағы
ұлттық саясатта; b) оқу
бағдарламаларында; c)
мұғалімдерді
даярлау
бағдарламаларында және
d)
оқушыларды
аттестаттау жүйесінде;
12.a.1 Ұтымды тұтыну
мен өндірісті қамтамасыз
ету және экологиялық
қауіпсіз
технологияларды енгізу
мүддесінде
ғылыми
зерттеулер
мен
тәжірибелікконструкторлық
әзірлемелер саласында
дамушы елдерге көмек
көлемі;

Қазақстанда
қадағаланбай
ды

Жоқ

Тиісті
көрсеткіш
қажет

Қазақстанда
қадағаланбай
ды

Жоқ

Тиісті
көрсеткіш
қажет

12.a-міндет Тұтыну мен
өндірістің
неғұрлым
оңтайлы үлгілеріне көшу
үшін дамушы елдерге
олардың ғылыми және
техникалық
әлеуетіне
көмек көрсету.

12.6.1
Ресурстарды
ұтымды
пайдалану
туралы
есептерді
жариялайтын
компаниялар саны;
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12.b-міндет.
Жұмыс
орындарының
пайда
болуына,
жергілікті
мәдениет пен жергілікті
өндірістің дамуына ықпал
ететін тұрақты туризм
арқылы орнықты дамуға
ықпал етуді талдау үшін
құралдарды
дайындау
және енгізу.

12.b.1 Мониторинг пен
бағалаудың келісілген
құралдары бар орнықты
туризм
саласындағы
стратегиялар
немесе
директивалар мен жүзеге
асырылатын
ісқимылдар
жоспарларының саны.

Қазақстанда
қадағаланбай
ды

Жоқ

Тиісті
көрсеткіш
қажет

Болашаққа жоспарлар
Қазір әзірленіп жатқан жаңа Экологиялық кодекс жобасында қалдықтарды басқару
жүйесін жетілдіру ұсынылады. Қалдықтарды көмуге қарағанда, қайта пайдалану, қайта өңдеу
немесе кәдеге жарату экономикалық неғұрлым тиімді болатын жағдайларды қамтамасыз ету
қажет. ЭЫДҰ елдерінің тәжірибесін ескере отырып, қатты тұрмыстық қалдықтарды тиімді
жинау (оның ішінде бөлек), тасымалдау, сұрыптау, қайта өңдеу, залалсыздандыру, пайдалану
және кәдеге жарату жүйесін құру үшін негіздер пысықталуға және қалануға тиіс. Бұл ретте
ынталандырудың неғұрлым нақты шаралары мен тетіктері мүдделі мемлекеттік органдармен
және ұйымдармен талқылау нәтижелері бойынша заң жобасын әзірлеу кезінде айқындалатын
болады деп болжанады. Бұдан басқа, қалдықтарды басқару саласындағы ұғымдық аппарат,
қалдықтарды жіктеу жүйесі, рұқсат беру немесе хабарлама режимі жетілдірілетін болады.
Қалдықтар саласындағы проблемаларды шешу үшін өндіріс және тұтыну қалдықтарын
басқару саласында мемлекеттік бағдарлама әзірлеу жоспарлануда (2019 жылы мемлекеттік
бағдарлама тұжырымдамасын әзірлеу, 2020 жылы – мемлекеттік бағдарлама әзірлеу
жоспарлануда).
Электр энергетикасы министрлігімен келісілген оператордың міндеттерін шешу және
стратегия шеңберінде мақсаттарға қол жеткізу үшін РОП операторы қызметін дамыту
стратегиясында қызметтің мынадай стратегиялық бағыттары айқындалған:
1) РОП қолданылатын өнімнің (тауарлардың) тұтынушылық қасиеттері жоғалғаннан кейін
пайда болатын қалдықтарды жинауды, тасымалдауды, қайта өңдеуді, залалсыздандыруды,
пайдалануды және (немесе) кәдеге жаратуды ұйымдастыру;
2) қалдықтарды жинау, қайта өңдеу, залалсыздандыру және (немесе) кәдеге жарату
саласындағы эксперименттік, тәжірибелік, жобалық, ғылыми-зерттеу жұмыстарын
қаржыландыру;
3) Қазақстан Республикасында экологиялық таза автомобиль көлік құралдарының (4 және
одан жоғары экологиялық сыныпқа сәйкес келетін; электр қозғалтқыштары бар) және олардың
құрамдауыштарының өндірісін оларды өндірушілерді қаржыландыру жолымен ынталандыру;
4) халықтың ПШКҚ-ны кәдеге жаратуға тапсыруын ынталандыру;
5) қалдықтарды қайталама шикізат ретінде жинау мен пайдаланудың жаңа
технологияларын енгізу, қатты тұрмыстық қалдықтар мен қайталама ресурстарды сұрыптау
және (немесе) пайдалану жөніндегі зауыттар (өндірістер) салу, қайталама ресурстарды
жинауды және (немесе) пайдалануды, қатты тұрмыстық қалдықтарды жинауды, сұрыптауды
және (немесе) пайдалануды жүзеге асыратын ұйымдардың материалдық-техникалық базасын
жетілдіру;
6) өнімнің (тауарлардың) қалдықтарын жинау, тасымалдау, қайта өңдеу, залалсыздандыру
және (немесе) кәдеге жарату жүйесін ұйымдастыру-техникалық және ақпараттық қамтамасыз
ету, қалдықтармен және қайталама ресурстармен жұмыс істеу саласындағы жарнамалық
қызметті, білім беру, маркетингтік зерттеулерді қаржыландыру.
7) Қазақстан Республикасында электр май құю станцияларының желісін құру және
дамыту.
Энергетика министрлігінің тапсырмасы бойынша Стратегияда өткен жылы өндірілген және
импортталған (экспортталған) өнімнің (тауарлардың) жалпы санынан жиналған қайта өңделген
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және кәдеге жаратылған қалдықтардың жоспарланған үлесі бойынша нысаналы көрсеткіштер
белгіленді:
- пайдаланылған аккумуляторлық батареялар бойынша - 65%;
- пайдаланылған май және пайдаланылған шиналар бойынша - 50%.
Жоғарыда көрсетілген нысаналы көрсеткіштерге сәйкес стратегия шеңберінде өнімнің
(тауарлардың) қалдықтарын қайта өңдеу мен кәдеге жаратудың болжамды көлемі олардың
біркелкі ұлғаюын ескере отырып мынадай:

Өнім қалдықтарының (тауарлардың)
атауы

жинау, қайта өңдеу және кәдеге жаратудың жоспарланған көлемі*,
мың тонна
2017

2018

2019

2020

2021

пайдаланылған аккумуляторлық
12,0
12,5
13,0
13,5
16,5
батареялар
пайдаланылған майлар
10
15
22,5
30
40
пайдаланылған шиналар
20
27
35
43
50
* жоспарланған көлемдер өнімнің (тауарлардың) тиісті түрлерін өндіру (импорттау) көлемдерінің өзгеруіне
байланысты түрленуі мүмкін (себебі олар өндіріс (импорт) көлемдерінен қалдықтарды жинау және кәдеге жарату
үлесіне, қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы қалыптасқан жағдайға, әлеуметтік-экономикалық даму
факторларына, сондай-ақ төлем түрінде Оператордың атына қаражаттың түсу көлемдеріне негізделген.

Қабылданған және кәдеге жаратылған ПШКҚ саны:
Жыл
қабылданған және кәдеге жаратылған
ПШКҚ саны, мың дана

2017

2018

2019

2020

2021

40

50

50

50

50

Дүниежүзілік банктің (2017) деректері бойынша Қазақстанның муниципалдық
қалдықтарды кәдеге жарату саласындағы негізгі проблемалары: 1) ҚТҚ өсімі мен
жинақталуының артуы; 2) қалдықтарды тиімсіз жинау және тасымалдау; 3) полигондарды
экологиялық басқарудың жеткіліксіздігі (ашық қоқыс үйінділері); 4) қалдықтарды бөлудің
болмауы; 5) муниципалдық қалдықтарды кәдеге жаратудың төмен деңгейі.
ҚТҚ-дан (1) ластануға және (2) ҚТҚ-ны тиімді басқаруға байланысты бар проблемаларды
шешу үшін мынадай шараларды қабылдау қажет: 76
1) жоспарлау, субсидиялау, жобалау және т. б. сияқты стандартты әдістер мен техниканы
пайдалану.
2) Экожүйелік қызметтер үшін төлемдер, геоақпараттық жүйелер және т. б. сияқты
инновациялық шешімдерді пайдалану.
3) Технологиялық желі бойынша қалдықтарды қайнар көзден бөлек жинауға дейін,
полигондардағы қатты қалдықтарды көмуге аймақтық тәсілді енгізу.
4) Қатты тұрмыстық қалдықтарды тасымалдауды ғана емес, жинауды, көмуді де қамтитын
тарифтерді есептеудің қолданыстағы әдіснамасына түзетулер енгізу.
5) Полигон инспекциясын жария немесе тәуелсіз сараптау институттарына ұсынуға
міндетті.
6) қалдықтарды басқарудың белгілі бір моделін қолдану жұртшылықтың мінез-құлықтық
өзгерістерімен толықтырылуға тиіс.
7) салық шараларын, сондай-ақ ресурстарды қайта пайдалануды ынталандыру жөніндегі
шараларды енгізу,
8) (1) корпоративтік табыс салығын, (2) қосылған құн салығын, (2) жер салығын және (3)
заңды тұлғалар мен дара кәсіпкерлерге (негізгі қызметі қалдықтарды жинау, тасымалдау,
сұрыптау, қайта өңдеу және жою болып табылатын) мүлік салығын төлеуден босату енгізілсін;
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қайталама қайта өңдеуге жататын материалдарды пайдалана отырып өндірілген өнімді сатудан
түскен пайдаға төмендету коэффициенттерін қолдану; салықтық каникулдар беру.
2019 жылдың қараша айында Қазақстанда қалдықтарды сатып алу мен сатудың
электрондық биржасы (https://waste-ex.kz/) пайда болды, онда қайта өңдеуші компанияларға
қоқыс сату үшін хабарландыруды қайда орналастыруға болады.
Қазақстандық қалдықтарды басқару қауымдастығы KazWaste жеке және заңды тұлғалардан
хабарландыруларды тегін орналастыру үшін сайттар қағидаты бойынша қалдықтарды және
қайталама ресурстарды сату және сатып алу үшін бірыңғай алаңды әзірледі. 2020 жылы биржа
үшін мобильді қосымшаны іске қосу күтілуде. Биржа сайтында хабарландырулар қалдықтардың
түрлері бойынша бөлінген — қағаз, картон, пластик және т.б. Сайтта қайталама шикізатты сатып
алуға дайын қайта өңдеуші компаниялар тіркелген. Әрбір хабарландыруда сатып алушы
сатушымен немесе керісінше байланыс жасай алатын байланыс телефондары көрсетілген.
1.6. Ауаның ластануын төмендету
Ағымдағы жағдай және нысаналы көрсеткіштерге қол жеткізу.
2018 жылы Қазақстан Республикасы аумағындағы атмосфералық ауаның жай-күйін
бақылау республиканың 48 елді мекенінде 146 бақылау бекетінде, оның ішінде 56 стационарлық
бекетте жүргізілді.77
Ластанудың жоғары деңгейіне АЛИ5 есептеулері бойынша (АЛИ– 7 - 13) мыналар жатады:
жж. Қарағанды, Теміртау, Ақтау, Атырау, Ақтөбе, Балқаш, Өскемен, Жезқазған, Алматы,
Екібастұз, Петропавл, Бейнеу кенті. Ластанудың жоғары деңгейіне (АЛИ– 5-6) мыналар жатады:
жж. Көкшетау, Талдықорған, Құлсары, Семей, Зырян, Орал, Ақсай, Жаңаөзен, Тараз, Жаңатас,
Қаратау, Шу, Қостанай, Риддер, Павлодар, Ақсу, Түркістан, Кентау, Шымкент, Қызылорда,
Сарань, Глубокое кенті.
Атмосфералық ауаның 2776 жоғары ластану (ЖЛ) жағдайы және атмосфералық ауаның
экстремалды жоғары ластануының 241 жағдайы (ЭЛЖ) тіркелді, оның ішінде: Ақтау қаласында
- 5 ЖЛ оқиғасы, Ақтөбе қаласында - 7 ЖЛ оқиғасы, Астана қаласында - ЖЛ оқиғасы, Атырау
қаласында - 1102 ЖЛ оқиғасы және 177 ЭВЗ оқиғасы (сондай-ақ, NCOC және АМӨЗ
компаниялары посттарының деректері бойынша), Балқаш қаласында - 8 ЖЛ оқиғасы, Жезқазған
қаласында – 7 ЖЛ оқиғасы, Қарағанды қаласында – 113 ЖЛ оқиғасы, Теміртау қаласында - 2 ЖЛ
оқиғасы, Өскемен қаласында – 1530 ЖЛ оқиғасы және 64 ЭЖЛ оқиғасы.
Ластанудың жоғары деңгейі күкірт және азот диоксидтері, өлшенген бөлшектер (РМ2,5
және РМ10), көміртегі оксиді сияқты заттармен белгіленеді.
Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің деректері бойынша ластаушы
заттардың берілген лимиттерінің (нормативтік шығарындыларының) көлемі: 2018 жылдың
қорытындысы бойынша шығарындылар жоспар 4.8 млн. тонна болғанда, 4,2 млн. тоннаны
құрады., 1.6.1-сурет).
1.6.1-кесте. Зиянды заттар шығарындыларының лимиттері, мың тонна
Атауы
атауы
Ақмола
Ақтөбе
Атырау
Алматы
ШҚО
Жамбыл

2017
лимит
142
352
582
129
186
116

2018
лимит
164
318
471
129
194
115

77 2018 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетень.
Қазгидромет.
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БҚО
Қарағанды
Қызылорда
Қостанай
Маңғыстау
Павлодар
СҚО
ОҚО
Астана қаласы
Алматы қ.
Түркістан
Шымкент қаласы
Барлығы

125
831
69
218
146
969
116
136
69
71

177
822
70
201
158
980
117
98
71
61
82
4227

4254

Объем разрешенных выбросов,
млн тонн
4,6

4,5

4,4
4,2

4,2

4,2

2017 г.

2018 г.

4,1

4
3,8

2016 г.

2019 г.

1.6.1-сурет Ластаушы заттардың шығарындылары лимиттерінің төмендеу динамикасы.
Статистикалық деректер бойынша 2017 жылы стационарлық көздерден атмосфералық
ауаға ластаушы заттардың нақты шығарындылары 2357,8 мың тоннаны құрады және
олардың деңгейі өткен жылмен салыстырғанда 4,2%-ға өсті.78 2018 жылы стационарлық
көздерден атмосфералық ауаға ластаушы заттардың шығарындылары 2446,7 мың тоннаны
құрады және олардың деңгейі өткен жылмен салыстырғанда 3,8%-ға артты.
Ластаушы заттардың негізгі көлемі. Статистика комитетінің деректері бойынша, 2017
жылы Павлодар (609,7 мың тонна), Қарағанды (598,7 мың тонна), Атырау (178,0 мың тонна),
Ақтөбе (169,5 мың тонна) және Шығыс Қазақстан (129,3 мың тонна) облыстарының
аумақтарында қалыптасты. Қазақстандағы атмосфералық ауаға ластаушы заттар
шығарындыларының негізгі көздері ірі өнеркәсіп объектілері, автокөлік және елді мекендердегі
жеке тұрғын үйлерді жылыту көздері болып табылады. 2018 жылы ластаушы заттардың негізгі
көлемдері Павлодар (709,3 мың тонна), Қарағанды (587,5 мың тонна), Атырау (172,3 мың тонна),
Ақтөбе (158 мың тонна) және Шығыс Қазақстан (130,7 мың тонна) облыстарының аумақтарында
қалыптасты (1.6.1-кесте).
Статистикалық деректер бойынша 2017 жылы атмосфералық ауаға шығарылған ластаушы
заттардың жалпы көлемінің 79,8%-ы газ тәрізді және сұйық заттарды, 20,2%-ы қатты заттарды
құрады. 2018 жылы атмосфералық ауаға тасталған ластаушы заттардың жалпы көлемінің 79,2%ы газ тәрізді және сұйық заттарды, 20,8%-ы қатты заттарды құрады. Күкірт ангидридінің және
азот тотықтарының шығарындылары біртіндеп ұлғаюда, көмірсутектердің шығарындылары
едәуір төмендеуде (1.6.2-кесте).
1.6.2-кесте. Тұрақты көздерден шығатын атмосфераны ластаушы заттардың
шығарындылары, мың тонна
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Қоршаған ортаны қорғау және Қазақстанның тұрақты дамуы. 2013-2017. Статистикалық жинақ.
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Барлығы, мың тонна
оның ішінде:
қатты заттар
газ тәрізді және сұйық
заттар
оның ішінде:
күкіртті ангидрид
көміртек тотығы
азот тотықтары
көмірсутектер (ұшпа
орган
икалық қосылыстар жоқ)
ұшпа органикалық
қосылыстар

2016
2 271,6

2017
2 357,8

2018
2446,7

460,6

475,7

508,0

1 811,0

1 882,1

1938,7

767,5
473,0
246,6

786,4
492,0
264,7

838,3
476,9
272,2

63,0

45,2

35,3

100,4

87,2

91,7

2017 жылы республиканың кәсіпорындары мен жеке кәсіпкерлері ластанудың барлық
стационарлық көздерінен шығатын ластаушы заттардың жалпы санынан 92,3% ластаушы
заттарды аулады және залалсыздандырылды. 2018 жылы - 93% ластаушы заттар ауланды және
залалсздандырылды.
2017 жылы республиканың әуе бассейніне қорғасын және оның қосылыстары , 143,4 тонна
марганец және оның қосылыстары, мыс тотығы – 32,9 тонна, күкірт қышқылы – 530,4 тонна,
мышьяк – 7,9 тонна, хлор – 41,0 тонна, сынап – 255 килограмм сияқты ерекше ластаушы заттар
түсті. 2018 жылы республиканың әуе бассейніне қорғасын және оның қосындылары 241,5 тонна,
марганец және оның қосындылары-147,7 тонна, мыс тотығы – 32,3 тонна, күкірт қышқылы –
531,4 тонна, күшән – 41,6 тонна, хлор – 41 тонна, сынап – 180 килограмм сияқты ерекше
ластаушы заттар түсті. Осы заттардың нақты шығарындысы 2017 - 2018 жылдары белгіленген
шекті рұқсат етілген шығарындылар (ШРШ) көлемінен аспады.
Негізгі шығарындылар электр энергетикасына (көмір ЖЭС), тау-кен металлургия
секторына және мұнай өндіруге келеді.
Кәсіпорындар жыл сайын тиімді технологияларды енгізу есебінен қоршаған ортаға түсетін
жүктемені төмендету бойынша табиғатты қорғау іс-шараларын іске асырады. Жіберілген
қаражаттың жалпы көлемі Статистика комитетінің деректері бойынша 2008 жылғы 91,3
млрд.теңгеден 2017 жылы 175,4 млрд. теңгеге дейін және 2018 жылы 191,0 млрд. теңгеге дейін
ұлғайды (1.6.2-сурет).

191,0
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0,0
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1.6.2-сурет. Кәсіпорындардың табиғат қорғау іс-шараларын қаржыландыру динамикаасы.
Заңнамаға сәйкес мұнай өндіретін кәсіпорындардың ілеспе-өндірілетін газды жағуды
тоқтату жөніндегі бағдарламаларды іске асыруы аяқталады. ООсының нәтижесінде жағылатын
ілеспе газдың көлемі 4 млрд. м3-ден 900 млн. м3-ге дейін төмендеді (1.6.3-сурет).
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1.6.3-сурет. Мұнай өндіру кезіндегі алауларда газды жағу динамикасы.
Ірі кәсіпорындардағы іс-шаралардың ішінде мыналарды атап өту керек:
«АрселорМиттал Теміртау» АҚ Болат департаменті.
Металлургиялық комбинат ең ірі ластаушылардың бірі бола отырып, қалаға жағымсыз
әсерді төмендету бойынша шаралар қабылдауда, соңғы үш жылда атмосфераға ластаушы
заттардың шығарылуын 32 мың тоннадан астам төмендетті:
2017 жыл:
-бір қазандықтың эмульгаторларын күрделі жөндеу және ЖЭО-ПВС бір қазандығының
эмульгаторларын ағымдағы жөндеу. Іс - шараның экологиялық әсері - жылына 20 тоннаға шаң
шығаруды азайту;
- автоматты мониторинг жүйесін (газанализатор, шаң өлшегіш) орната отырып, әктасты
күйдіру цехының №2 айналмалы пешінің артындағы электр сүзгішін реконструкциялау . Іс шараның экологиялық әсері - органикалық емес шаңның шығарылуын жылына 120 тоннаға
азайту;
- кокс газын тазалау жүйесін реконструкциялау. Іс-шараның экологиялық әсері күкіртсутегінің шығарындыларын 30% төмендету.
2018 жыл:
- кокс цехының №2 кокс сұрыптау бас корпусының шаң тазарту жабдығын жобалау және
реконструкциялау. Іс - шараның экологиялық әсері - органикалық емес шаңның шығарылуын
жылына 100 тоннаға төмендету;
- автоматты мониторинг жүйесін (газанализатор, шаң өлшегіш) орната отырып, әктасты
күйдіру цехының №2 айналмалы пешінің артындағы электр сүзгішін реконструкциялау . Ісшараның экологиялық әсері - органикалық емес шаңның шығарылуын жылына 120 тоннаға
азайту.
Қазіргі уақытта эмиссиялардың еуропалық нормасына – 10 - 50 мг/м3 бағдар ала отырып,
ЖЭО-ның қазандық жабдығын және газ тазарту, №5-7 агломераларды жентектеу аймағынан тыс
жаңа 3 электр сүзгілерін, №2 домна пешіне арналған 4 электр сүзгілерін салу және №2 айналмалы
пештен тыс электр сүзгілерін қайта жаңарту жөніндегі бағдарлама әзірленді. Отын ретінде газды
пайдалануды ескере отырып, осы жобаларды іске асыру шаңның шығарылуын жылына 15 мың
тоннадан астам азайтуға мүмкіндік береді.
«Казцинк» ЖШС УК МК, күкіртті ангидридтің төмендеуі.
1997 – 2018 жылдар кезеңінде шығарындыларды азайтудың бас бағдарламасын іске асыру
нәтижесінде күкірт диоксидінің шығарындылары бастапқы деңгейден 70%-ға - 69 мың тоннадан
жылына 21 мың тоннаға дейін азайды.
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Болашақта күкіртті ангидридтің шығарындысын 16,5 мың тоннаға дейін төмендету
қарастырылуда (жабдықты жаңғыртудың қосымша мүмкіндіктері пысықталуда).
«Болат Нұржанов атындағы Екібастұз ГРЭС – 1» ЖШС.
2016 жыл. №1 энергоблокта жаңа буынды электр сүзгілерін орнатумен күл ұстау жүйесін
қайта жаңарту жүргізілді. Экологиялық әсер - түтін газдарын тазарту тиімділігін 99,38%-ға дейін
арттыру, 1600 мг/нм3 300-400 мг/нм3 түтін газдарының тозаңдануын төмендету. №2 ст.қазандық
агрегатында төменэмисионды жанарғыларды монтаждаудан кейін жану режимін баптау
жүргізілді. Экологиялық әсер - түтін газдарындағы NOх шығарындыларын 850 мг/нм3-тен 650
мг/нм3-ге дейін төмендету.
2017 жыл. № 3, 5, 7 бл. ЭСФ күрделі жөндеуді орындау есебінен түтін газдарын күлден
жоғары дәрежеде тазартуды қамтамасыз ету. Экологиялық әсер - күл шығарындыларын жылына
150 тоннаға азайту. Көмір шаңын басу, герметизациялау, тығыздау құрылғысы, суландыру
форсункаларын монтаждау бойынша жұмыстарды орындау есебінен отын беру трактісі бойынша
ауаның тозаңдануын төмендету. Экологиялық әсер - шаңдануды жылына 10 тоннаға төмендету.
2018 жыл. № 4,6,2 бл. ЭСФ жөндеуін орындау есебінен түтін газдарын күлден жоғары
дәрежеде тазартуды қамтамасыз ету. Экологиялық әсер - күл шығарындыларын жылына 150
тоннаға азайту.
Қарашығанақ Петролиум Оперейтинг б. в. ұңғымаларды игеру кезінде жоғары қысымды
сепараторларды пайдалану бойынша іс-шара іске асырылды, ол атмосфераға ластаушы
заттардың көлемін жылына 10224 тоннаға төмендетуге мүмкіндік берді.
Барлық жылу энергия өндіруші ұйымдардың қоршаған ортаға әсерін төмендету
мақсатында шекті тарифтер бағдарламасын іске асыру арқылы электр станцияларында бар
қуаттарды жаңғырту және жаңа қуаттарды енгізу орындалды. Бұл іс-шаралар электр энергиясын
өндіруге арналған шартты отын шығысының орташа деңгейін 370 ж.т./кВт-тан 359 ж.т./кВт-қа
дейін төмендетуге мүмкіндік берді. (3 - 4%). Жаңғыртуға салынған қаражаттан болатын әсер тек
энергетикалық активтерді жаңартумен ғана емес, сондай-ақ электр станцияларының қоршаған
ортаға экологиялық әсерінің төмендеуімен де көрінеді. Мысалы, 19 көмір ЖЭО-ның қазандық
агрегаттарында көмір шаңын 99%-дан астам ұстау дәрежесі бар екінші буынды күл ұстағыш
құрылғылар енгізілген. Техникалық және қаржылық мүмкіндіктерге сүйене отырып 6 ЖЭС
электр сүзгілерін орнату жүзеге асырылды. Бұдан басқа, газдарды денитрациялау және
десульфиризациялау бойынша іс-шаралар жүргізілді.
Екінші буынды эмульгаторлар техникалық және қаржылық мүмкіндіктерге сәйкес келесі 19
ЖЭС орнатылған:
- «KazakhmysDistribution» ЖШС: КарГРЭС-2, Топар, Балқаш және Жезқазған ЖЭО;
- «АрселорМиттал Темиртау» АҚ: ЖЭО - ПВС және ЖЭО-2;
- «Қарағанды Энергоорталық» ЖШС: Қарағанды ЖЭО-1 және Қарағанды ЖЭО-3;
- «Шахтинскжылуэнерго» ЖШС;
«Алюминий Қазақстан» АҚ;
«Степногорск ЖЭО» ЖШС;
- «Павлодарэнерго» АҚ: ЖЭО - 1 ЖЭО-2 ЖЭО-3;
- «Өскемен ЖЭО» ЖШС;
- «Алматы электр станциялары» АҚ;
«СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ;
- «Кентау сервис» МКК ЖЭО қайта құру бойынша жобалау жұмыстарын жүргізуде, екінші
буынды эмульгаторларды ауыстыру мәселесін қарастыруда.
- «BasselGroup LLS» ЖШС КарГРЭС-1;
Жаңа буындағы электр сүзгілері бар күл ұстағыш құрылғылар техникалық және қаржылық
мүмкіндіктерге сәйкес келесі 6 ЖЭС орнатылған:
- Болат Нұржанов атындағы «Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС
- «Қарағанды Энергоцентр» ЖШС-ның ЖЭО-3
- «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ
- АО «Арселлор Миттал Темиртау» - ЖЭО-2
- «Қазақстан аллюминиі» АҚ
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- «Еуроазиялық энергетикалық корпорация» АҚ
Астана қаласының 2-ЖЭО-да қайта жаңарту шеңберінде пайдалы әсер коэффициенті 99,9%
жоғары тиімді көпполды электр сүзгілері бар №7, 8 ст.энергетикалық қазандықтарды орнату,
сондай-ақ қазандықтарды төмен эмиссиялық қыздырғыш құрылғыларды қолдана отырып, түтін
газдарын жартылай құрғақ десульфуризациялау қондырғыларымен жабдықтау көзделген.
Көліктегі ауаның ластануын төмендету.
2018 жылдан бастап Қазақстанда Еуро-4 стандартынан төмен автокөліктерді әкелуге
тыйым салынды. Автомобиль көлігінен шығарылатын шығарындыларды болдырмау
мақсатында бес жастан асқан және қозғалтқыш көлемі 3 л. асатын көлік құралдарын әкелуге
тыйым салынады. Сондай-ақ, мотор отынын өндірушілер үшін Еуро-5 стандарты енгізілді,
соның нәтижесінде көлік шығарындылары 50%-дан астамға қысқаруға тиіс (1.6.3-кесте.).
1.6.3-кесте. Ластаушы заттардың шығарындыларын әртүрлі стандарттар бойынша
салыстыру

Еуро-3

Экологиялық стандарт
Еуро-5

Төмендету, %

Азот тотығы (NOx)

0,50 г / км

0,18 г / км

64%

Көміртек тотығы (CO)

0,64 г / км

0,5 г / км

22%

Көмірсутектер (CxHy)

0,56 г / км

0,17 г / км

69%

Ингредиент

Орташа алғанда, негізгі
ингредиенттер бойынша
күтілетін төмендеу, %

51,6%

2017 жылдың сәуірінде Инвестициялар және даму министрінің орынбасары
«Электромобиль өндірісін дамыту және қажетті инфрақұрылым құру мәселелері жөніндегі жол
картасын» бекітті. Жол картасында үш бағыт белгіленген: жергілікті өндіріс (жергілікті шикізат
пен жұмыс күшін пайдалана отырып), инфрақұрылымды (зарядтау станцияларын) дамыту және
электромобильдерді сатып алуды ынталандыру мақсатында хабардарлықты арттыру. Бұл жол
картасы Астана және Алматы қалаларында зарядтау станцияларын құруға ықпал етті.
Қазақстан бензин мен дизель отынына арналған акциздерге елеулі реформа жүргізді. 2017
жылдан бастап өндірушілердің жазғы кезеңде (маусым-қазан) бензин сатуына акциз ставкасы екі
еседен артық (4500 теңгеден 10500 теңгеге дейін), ал дизель отынын сатуға – 17 есе (540 теңгеден
9300 теңгеге дейін) ұлғайды (1.6.4-кесте.).
Осыған ұқсас жолмен өндірушілердің бөлшек сауда сатуына және импортқа акциз
ставкалары көтерілді. Бұл жоғарылату Қазақстанда қолданылып жүрген мөлшерлемелер мен
ЭЫДҰ-ға мүше елдерде кеңінен қолданылатын мөлшерлемелер арасында оң бағаға лайық
болғанына қарамастан, бұрынғысынша Елеулі алшақтық байқалады.
Мысалы, қолданыстағы заңнамаға сәйкес ең жоғары ставкалар қолданылған жағдайда да
(мысалы, тоннасы үшін 10500 теңге) салық бір литрі үшін 0,25 АҚШ долларынан (0,20 евро) аз
емес. Бұл бұрынғысынша Энергия тасығыштар мен электр энергиясына салық салу жүйесін
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қайта құрылымдау туралы 2003/96/EC директивасының нормаларымен салыстырғанда
айтарлықтай айырмашылықты білдіреді, ол автокөлік құралдары үшін этилденбеген бензинге
литр үшін 0,36 евро (0,44 АҚШ доллары) мөлшерінде акциздің ең төменгі ставкасын белгілейді.
1.6.4-кесте. Бензин мен дизель отынына акциз ставкалары, бір тонна үшін теңге
С 1 января 2015 г.
С 1 апреля 2017 г.
(Постановление
(Постановление
Правительства №133 2015 г.) Правительства №144 2017 г.)*
Дизельное
Дизельное
Бензин **
топливо
Бензин **
топливо
Оптовая реализация производителями бензина и
дизельного топлива собственного производства
(июнь – октябрь)
Оптовая реализация производителями бензина и
дизельного топлива собственного производства
(ноябрь – май)
Оптовая реализация физическими и юридическими
лицами бензина и дизельного топлива
Розничная реализация производителями бензина и
дизельного топлива собственного производства
(июнь – октябрь)
Розничная реализация производителями бензина и
дизельного топлива собственного производства
(ноябрь – май)
Розничная реализация физическими и юридическими
лицами бензина и дизельного топлива
Импорт

4 500

540

10 500

9 300

4 500

540

10 500

540

0

0

0

0

5 000

600

11 000

9 360

5 000

600

11 000

600

500
4 500

60
540

500
4 500

60
540

Ескертпе: * Үкіметтің 2017 жылғы № 144 Қаулысының күші жойылды. Үкіметтің 2018 жылғы №173 Қаулысымен
бекітілген акциз ставкалары Үкіметтің 2017 жылғы № 144 Қаулысындағымен бірдей
** Авиациялық бензинді қоспағанда .

Салық кодексіне сәйкес көлік құралдарына салынатын салық ставкалары қозғалтқыштың
көлеміне (см3) қарай сараланады. Мысалы, қозғалтқышының көлемі 3000 см 3-ден 4000 см3-ге
дейінгі көлік құралына салық ставкасы қозғалтқышының көлемі 1100 см3-ден кем көлік
құралына қарағанда 15 есе жоғары, ал қозғалтқышының көлемі 4000 см 3-ден асатын автомобиль
үшін ставка 117 есе жоғары. Экологиялық тұрғыдан бұл теориялық стимул бола алады сатып
алу үшін аз мөлшері бойынша автомобильдерді, олар, кезінде өзге де тең жағдайларда, жағады
аз қоршаған ортаға зиян. Алайда, бұл экономикалық және экологиялық жағынан неғұрлым таза
автомобильдерге сұранысты ынталандыру мақсатында CO2 шығарындылары немесе отын
үнемділігі негізінде көлік құралдарынан біржолғы немесе тұрақты салықтарды пайдаланудың
ұзақ тарихы бар бірқатар ЭЫДҰ-ға мүше елдерде қабылданған практикаға қайшы келеді. 79
Еліміздің ірі қалаларында қоғамдық көлікті газ отынына көшірудің жүргізілген мониторингі
осы іс-шараның Алматы қаласы, Оңтүстік Қазақстан, Батыс Қазақстан, Маңғыстау, Қызылорда,
Жамбыл Ақтөбе облыстары ойдағыдай өткенін көрсетті.
Сонымен қатар, қоғамдық көлікті газ отынына жаппай көшіруге кедергі келтіретін бірқатар
проблемалар бар: өңірлерде қоғамдық көліктің көп саны 10 жылдан астам пайдаланылуда, жеке
меншік иелеріне тиесілі қоғамдық автокөлік 80%-дан астамын құрайды; отынның сапасының
қанағаттанғысыз болуы; дамыған газ көлігі инфрақұрылымының болмауы газ отынын, әсіресе
қоғамдық көлікте пайдалануды шектейді, сондай-ақ қысқы уақытта ауа температурасының төмен
болуына байланысты отын түрінде газды пайдалану қиындайды.
79 Қазақстанның экологиялық қызметінің нәтижелілігіне үшінші Шолу. БҰҰ ЕЭК. 2018 ж.
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Төменде 2017 жыл үшін аймақтар бөлінісінде МҚҚА бойынша деректер берілген.:

БАРЛЫҒЫ

1 142

Ақмола облысы

58

Ақтөбе облысы
Алматы облысы

77

Атырау облысы

26

Батыс Қазақстан облысы

28

Жамбыл облысы

25

Қарағанды облысы

115

Қостанай облысы

37

Қызылорда облысы

67

Маңғыстау облысы

199

Оңтүстік Қазақстан облысы

208

Павлодар облысы

46

Солтүстік Қазақстан облысы

60

Шығыс Қазақстан облысы

22

44

Ақмола облысы әкімдігінің ақпараты бойынша, қоғамдық көліктің 246 бірлігінен 2017
жылы 27 бірлік және 2016 жылы 3 бірлік газға ауыстырылды.
Ақтөбе облысында, облыс орталығы – Ақтөбе бойынша тұрақты қалалық маршруттар үшін
497 бірліктен астам үлкен, орташа және шағын сыйымдылықтағы автобустар тартылған. Оның
ішінде газ отынына - 172 автобус, дизель отынына - 325 автобус. Облысішілік маршруттарда 120
бірлік, оның ішінде 104 бірлік газ отынымен іске қосылды.
Атырау облысында 2017 жылы қоғамдық көліктің 64 бірлігі газға ауыстырылды.
Жамбыл облысында 2017 жылы 87 қоғамдық көліктің 31 бірлігі газға ауыстырылды және
56 бірлік сатып алынды.
Орал қаласы (БҚО) бойынша қала ішіндегі және қала маңындағы тасымалдарға 52 бағытта
661 автобус жұмылдырылды. 2017 жылы газ отынына ауыстырылған автобустар саны 155
бірлікті құрайды.
Қостанай облысы әкімдігі көлік құралдарына арналған отынның дәстүрлі түрлерінің
орнына табиғи газды (бензин және дизель отыны) енгізу жолымен Қостанай облысындағы
экологиялық жағдайды жақсартуға бағытталған «Қазтрансгазөнімдері» ЖШС-мен
ынтымақтастық туралы келісімге қол қойды. Қостанай облысының ірі қалаларында (Қостанай
және Рудный) қоғамдық көлікте көбінесе (90%) дизель отыны, бензин пайдаланылады. Рудный
қаласында төрт газ құю және Қостанай (ТМД) қаласында он екі газ құю машинасы бар.
Қызылорда облысында жұмыс істейтін 1645 қоғамдық көліктің 663 бірлігі немесе 40% - ы
отынның газ түріне ауыстырылды. Өңірде тіркелген көлік құралдарының саны 143974 бірлікті
құрайды, оның ішінде 9309 бірлігі газ отынымен жүреді.
Ақтау қаласында (Маңғыстау облысы) жұмыс істейтін 66 қоғамдық көліктің 46 бірлігі
сұйытылған мұнай газына ауыстырылды.
Солтүстік Қазақстан облысындағы 1512 бірлік қоғамдық көлігінен 7 бірлік газға
ауыстырылды. Өңірде 60 газ құю станциясы жұмыс істейді.
Оңтүстік Қазақстан облысында өңіраралық жолаушылар маршруттарында жұмыс істейтін
автобустар мен шағын автобустар саны 2750 құрайды. Олардың ішінде газға ауыстырылғандары:
2015 жылы - 397 (14,5%), 2016 жылы - 463 (17%), 2017 жылы-630 (23%).
Шымкент қаласында 2017 жылы 372 шағын автобустың 218-і газға (пропан) көшірілді.
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«Гринбус» ЖШС Шымкентте 2015 жылы 200 жаңа автобус (метан) сатып алып, қалалық
маршруттарға қызмет көрсетеді. 2017 жылы компания газ отынымен жүретін қосымша 100 көлік
сатып алды. 2020 жылға қарай 2650 автобустың 1000 (36,5%) газға ауыстыру жоспарлануда.
Алматы қаласында қоғамдық жолаушылар көлігі жаңартылуда: қалада пайдаланылатын
1609 бірліктен 850 бірлік жаңартылды (55%-дан астам). Табиғи газбен жүретін автобустар саны
137 бірлікке (600-ден 737-ге дейін) өсті. «GreenBusCompany» ЖШС компаниясы СТГ жұмыс
істейтін отандық Daewoo, 297 бірлік маркалы автобустар сатып алып, пайдалануға берілді. ЖБ
қаражаты есебінен сатып алынған және халыққа қызмет көрсету үшін жеке тасымалдаушыларға
берілген 400 дана такси сығылған табиғи газға (СТГ) ауыстырылды. Бұдан басқа, СТГ-да 33
коммуналдық арнайы техника жұмыс істейді. Коммуналдық кәсіпорындардың 138 бірлігі газ
отынына ауыстырылды. Автокөлікті «Алматы ӘКК» ҰК» АҚ газға көшірудің ынталандырушы
шарасы ретінде халықаралық деңгейдегі коммерциялық банктермен бірлесіп жеңілдікті банктік
кредиттеу тұжырымдамасы әзірленді. Инвестицияның болжамды көлемі - 700 млн. теңге.
Халықаралық тәжірибені ескере отырып, ЖБ қаражаты есебінен жаңа технологиялар бойынша
электромобильдерді зарядтау үшін 30 электр зарядтау станциялары орнатылды. Мемлекет
басшысының тапсырмасын орындау мақсатында, Алматы қаласы әкімдігінің №2/122
қаулысымен газ отынымен жұмыс істейтін такси мен шағын автобустарда «Медеу-Шымбұлақ»
автобус және жеңіл бағыты ұйымдастырылды. Қалаға кіре берістерде автокөлік құралдарының
уыттылығы мен түтінінің нормаларын бақылау бойынша 13 экологиялық бекет жұмыс істейді.
2017 жылы ЭЫДҰ Энергетика министрлігімен ынтымақтастықта қоғамдық көлік
секторында ауаның ластануын және парниктік газдардың шығарылуын азайтудың ықтимал
тәсілдері сипатталатын түгел қамтитын зерттеуді жариялады. 80
Қазақстанда автомобильдер паркінің ұлғаюына және көлік құралдарының көпшілігінің
жасына байланысты 2020 жылға қарай NOx және PM2, 5 шығарындыларын азайтуды
қамтамасыз ету үшін қосымша шаралар қабылдау қажет, сонымен қатар қалаларда, әсіресе
қысқы уақытта ауа сапасын жақсарту қажет. Елде СТГ/СМГ (сығылғын табиғи газ және
сұйылтылған мүнай газы) сияқты отынның экологиялық неғұрлым қауіпсіз түрлерін
пайдалануды ынталандыру, гибридті немесе электр автомобильдерін пайдалану және
экологиялық таза қалалық қоғамдық көлікті танымал ету арқылы көлікті экологияландыруға
ықпал ететін шаралар жүзеге асырылмайды.
Қазақстанда электромобильдер өндірісі 2016 жылдан бастап шағын партиялармен жүзеге
асырылады. 2016 жылы – 10 бірлік, 2017 жылы – 15 бірлік, 2018 жылы-14 бірлік Қазақстанда
барлығы 39 бірлік шығарылды.
Қазақстан автобизнес қауымдастығының мәліметтері бойынша 2019 жылғы 1 наурыздағы
жағдай бойынша Қазақстан Республикасында электр қозғалтқыштары бар 696 автомобиль
тіркелген.
JAC iEV7s электромобилінің бірінші сериялық өндірісін іске қосуға дайындалуда (қазіргі
уақытта JAC iEV7s электромобильдерінің үлгілері РФ НАМИ автополигонында сертификаттық
сынақтардан өтуде). Көлік құралының түрін мақұлдағаннан кейін өндірістің бірінші жылында
JAC iEV7s электробильдерін 200 бірлікке дейін өндіру жоспарлануда.
«АЗИЯ АВТО» АҚ кәсіпорны KIA Soul EV, LADA VESTA EV электромобильдерін
өндіруді игерді. Осы бағыттағы жұмысты жалғастыра отырып, «АЗИЯ АВТО» АҚ тәжірибелік
үлгілерге сынақ жүргізді және оларды сертификаттады. Қазіргі уақытта электромобильдер
автосалондарда орналастырылған, сұраныс болған жағдайда Lada VESTA EV электромобиль
өндірісі іске қосылады.
Бұдан басқа, қазіргі уақытта отандық автоөндірушілер баламалы отынмен жүретін
автобустар өндірісін игерді. Айталық, «СарыарқаАвтоПром» ЖШС 2016 жылдан бастап 2018
жылға дейін 20 гибридті автобус, 79 автобус шығарылды. Urbanway гибридті автобустар соңғы
буынды литий-ионды аккумуляторы бар, Euro VI Іштен жану қозғалтқышы бар электр тартқыш
80 ЭЫДҰ. Қазақстанда экологиялық таза қалалық қоғамдық көлікті қолдау: Жасыл инвестиция бағдарламасы.
«Жасыл» қаржыландыру және инвестициялар (Париж, 2017 ж.).
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жүйесін біріктіреді. Электр қоректендіруді басқарудың интеллектуалды жүйесі қозғалыс
кезінде отын тұтынуды және шығарындыны оңтайландырады, ал артық тежеу энергиясы сақтау
жүйесінде қалады.
Жұртшылықпен өзара іс-қимыл.
Қазақстан заңнамасында қоршаған ортаны ластанудан қорғау мәселелерінде
жұртшылықпен өзара іс-қимылға көбірек көңіл бөлінеді.
ҚР Экологиялық кодексінің 161 бабына сәйкес 2007 жылдан бастап Мемлекеттік
экологиялық ақпарат қоры (МЭАҚ) жұмыс істейді.
Мемлекеттік экологиялық ақпарат қоры экологиялық ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу, беру
және тарату жөніндегі қызметті жүзеге асырады. 2018 жылдың соңында МЭАҚ-та қағаз және
электрондық форматтағы экологиялық ақпараттың 40 мыңнан астам бірлігі болды. Деректер
базасына қол жеткізуді қамтамасыз ету экологиялық ақпарат тізілімдерін интернет – ресурста
орналастыру және қоршаған ортаны қорғау саласындағы нормативтік-құқықтық құжаттар үшін
«ЭкоИнфоПраво» электрондық деректер қорын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.
Экологиялық ақпаратты тарату көрсетілетін қызметті беруші арқылы және «Азаматтарға
арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы арқылы
халықты қоршаған ортаның және оның объектілерінің жай-күйі туралы шынайы ақпаратпен
қамтамасыз ету мақсатында жеке және заңды тұлғаларға «экологиялық ақпарат
беру»мемлекеттік қызметін көрсету жолымен жүзеге асырылады. Мемлекеттік қызмет тегін
көрсетіледі. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі Энергетика министрінің 2015 жылғы 23
сәуірдегі № 301 және 2015 жылғы 22 мамырдағы № 369 бұйрықтарымен бекітілген стандартпен
және регламентпен белгіленген.
ҚР Президентінің 2017 жылғы 31 қаңтардағы «Қазақстанның Үшінші жаңғыруы: жаһандық
бәсекеге қабілеттілік» жобасын жүзеге асыру мақсатында мемлекеттік қызмет көрсету нысанын
қағаз нұсқасынан электрондық нұсқаға ауыстыру, сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсету
мерзімін бір жұмыс күніне дейін қысқарту бойынша жұмыс жүргізілуде.
Экологиялық ақпараттың мемлекеттік қорын құраушылардың бірі картографиялық
материалдарды қоса алғанда, Қазақстанның табиғи ресурстары бойынша ақпаратты қамтитын
Қазақстан Республикасының табиғи ресурстарының мемлекеттік кадастрларының бірыңғай
жүйесі (ТРМК) болып табылады. Ақпарат ecokadastr.kz порталында ашық түрде
орналастырылады. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерімен ықпалдастыру есебінен
деректер базасын кеңейту бойынша жұмыстар жүргізілуде.
Қоршаған ортаны қорғаудың бірыңғай ақпараттық жүйесінің (ҚОҚ БАЖ, oos.energo.gov.kz)
түзілген қауіпті және қауіпті емес қалдықтардың, медициналық қалдықтардың көлемі бойынша,
тұрақты органикалық ластағыштар бойынша жиынтық ақпарат, сондай-ақ картографиялық
материалдар орналастырылады. Жыл сайын өндіріс және тұтыну қалдықтарының мемлекеттік
кадастрын жүргізу нәтижелері бойынша ақпараттық шолу жасалады. Шолу ҚОҚ БАЖ-дың басты
бетінде, экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Интернет-ресурсында
қолжетімді. ҚОҚ БАЖ талдамалық кіші жүйесін түрлендіру, атап айтқанда облыстар,
кәсіпорындар бөлінісінде тұтастай республика бойынша қалдықтар кадастрының негізгі
көрсеткіштері бойынша динамиканы көрсететін инфографика қосу бойынша жұмыстар
жүргізілуде. Бұл құрал түрлі көрсеткіштер бойынша диаграммалар мен карталарды автоматты
түрде қалыптастыруға және ақпаратты қолжетімді және жалпы құрауышты түрде орналастыруға
мүмкіндік береді.
Қолданыстағы
заңнамаға
сәйкес
2017
жылдан
бастап
Ластаушылардың
шығарындылары мен тасымалдарының мемлекеттік тіркеліміне (ЛШТМТ) экологиялық
ақпарат жинау жүзеге асырылады. І санаттағы объектілері бар кәсіпорындар ҚР Экология,
геология және табиғи ресурстар министрлігіне http://ecogosfond.kz/ бірыңғай экологиялық
интернет-ресурсында
орналастырылатын
Ластағыштардың
шығарындылары
мен
тасымалдарының мемлекеттік тіркелімі бойынша ақпаратты ұсынады. 2017 жылы ЛШТМТ
бойынша есепті 778 I санатты табиғат пайдаланушы, 2018 жылы – 926 ұсынды.
ЛШТМТ жұмысын жақсарту үшін ластағыштардың шығарындылары мен тасымалдарының
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тіркелімдері туралы хаттаманы ратификациялау және халықаралық тәжірибеге сәйкес ЛШТМТ
жүйесін толық автоматтандыру қажет.
2017 жылдан бастап ҚОӘБ процедурасына жұртшылықтың қатысуы екі түрлі нысанда
жүзеге асырылуы мүмкін: мүдделі жұртшылықтың ашық жиналыстары нысанында және мүдделі
жұртшылықтың пікірін есепке алу үшін сауалнама нысанында (Қоршаған ортаны қорғау
министрінің 2007 жылғы №135-п бұйрығы 2017 жылғы қолданыстағы редакциясында).
Алайда, әлі күнге дейін Қазақстанның заңнамасында «мүдделі жұртшылық» термині жоқ
және тиісінше мүдделі жұртшылық өкілдерінің тізбесін жасауға арналған әдістеме де жоқ.
Жұртшылықтың қатысу нәтижелері ҚОӘБ материалдарында көрсетіледі,бірақ бұл ретте
қоғамдық тыңдаулардың нәтижелерін шешім қабылдау процесінде ескеру қажет деп
болжанбайды. МЭТ қорытындыларында жобаны келісуге арналған өтінім бойынша шешім
қабылдау кезінде бұл нәтижелер қалай назарға алынғанын, бірақ іс жүзінде бұл болмайтынын
көрсету қажет.
2017 жылы Ақпаратқа қол жеткізу, шешімдерді қабылдау процесіне жұртшылықтың
қатысуы және қоршаған ортаға қатысты мәселелер бойынша сот әділдігіне қол жеткізу туралы
Конвенцияны (Орхус конвенциясы) сақтау жөніндегі Комитет Қазақстан орындамаған, соның
ішінде төмендегілерге қатысты орындамаған ұсынымдарға сілтеме жасай отырып, Қазақстан
бойынша Конвенцияның сақталмауы туралы жаңа шешім шығарды:
- жария хабарламаның немесе талаптың міндетті мазмұны жоба туралы шешім қабылдауға
жауап беретін мемлекеттік органның мүдделі жұртшылыққа шешім қабылдау процесіне қатысты
барлық ақпаратқа қол жеткізуін қамтамасыз ету;
- қоғамның ескертулері «ақылға қонымды» болуға тиіс деген талапты жою;
- тиісті мемлекеттік органдар қабылданған шешімдер туралы жұртшылықты жедел
хабардар етуді және шешімдердің мәтіндеріне қалай қол жеткізуге болатынын қамтамасыз ету
үшін қажетті шараларды қабылдауды, сондай-ақ жұртшылық үшін қолжетімді тізбелерді немесе
қабылданған шешімдердің тізілімін жүргізуді қамтамасыз ету.
ҚОӘБ материалдарының құрамына Қазақстанда техникалық емес сипаттағы түйіндеме
кірмейді, бұл жергілікті халықтың әңгіме не туралы, Жобаның сипаттамасы және оның әлеуетті
салдары қандай екенін түсіну қиын екенін ескере отырып, жұртшылықтың қатысуын
қиындатады.
«Жасыл экономика моделіне көшу бойынша Қазақстанды қолдау» ЕО/БҰҰДБ/ЕЭК
бірлескен жобасы желісі бойынша, басқа да іс-шаралармен қатар, 2016 - 2018 жжылдар
аралығында Қазақстанға стратегиялық экологиялық бағалауды (СЭБ) енгізуге қолдау көрсетілді.
Қазақстандағы қала құрылысы жобаларының ҚОӘБ жөніндегі заңнаманың кейбір
элементтері немесе аумақтарды дамыту бағдарламаларының келісімі бойынша ЭОЖ кейбір
элементтерімен ұқсастығы бар, бірақ трансшекаралық контексте қоршаған ортаға әсерді бағалау
туралы конвенцияға 2003 жылғы стратегиялық экологиялық бағалау туралы хаттамада (ЭОЖ
туралы хаттамада) көзделген ЭОЖ тетігінің әрекет ету саласын және рәсімдік кезеңдерін
қамтымайды.
ЭОЖ Қазақстан үшін жаңа тұжырымдама болып табылатындықтан, 2017 - 2018 жылдары
жоба шеңберінде ЭОЖ эксперименттік негізде 2030 жылға дейінгі отын-энергетикалық кешенді
дамыту тұжырымдамасын өткізуге көмек көрсетілді,ол қазіргі уақытта қайта қарау процесінде
тұр.
Қазақстанның стратегиялық жоспарлау жүйесіне ЭОЖ енгізумен байланысты негізгі
проблема осы құралдың мәнін түсінбеу болып табылады. Қазақстандағы ҚОӘБ/МЭС жүйесі
көптеген басқа елдердің ҚОӘБ жүйесінен айтарлықтай ерекшеленетіндіктен, сондай-ақ
Қазақстандағы ЭОЖ құралы «бейімделуі» болуы мүмкін және ЭОЖ туралы Хаттамада
көзделген түрде ЭОЖ құралынан «алшақтауы» мүмкін және ЕО-ға мүше мемлекеттерде және
ЭЫДҰ-ға мүше көптеген елдерде практикада қолданылады деген қауіптер де бар. Тағы бір
проблема салалық министрліктерге тәуелді емес қоршаған ортаны қорғау жөніндегі ұлттық
органның болмауы болып табылады, ол ЭОЖ бойынша құжаттамаға объективті талдау
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жүргізуге жауап беретін орган болушы еді. Өзекті мәселелер қатарына сондай-ақ персоналдың
жетіспеушілігі және ЭОЖ мәселелері бойынша оқыту қажеттілігі жатады. 81
Халықаралық тәжірибе.
Әлемде халықтың денсаулығына елеулі зиян келтіруіне байланысты ауаның ластану
проблемасына көп көңіл бөлінеді.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДҰ) есебі бойынша адамдардың
денсаулығына Ауаның ластануының әсеріне байланысты шығынның құны тек Еуропада ғана
1,6 триллион долларды құрайды.82 Жыл сайын әлемдегі атмосфералық ауа мен үй-жайлардың
ауасының ластануынан жеті миллион адам мезгілсіз өледі, Бұл Болгария халқының санына тең
(WHO, 2014). Бұл негізгі өлім-жітімі жоғары – безгек, туберкулез және ЖҚТБ- бәрін бірге
алынғандағыдан да жоғары. Бұл - қоршаған ортаға байланысты аурушаңдыққа әсер ететін
барлық факторлардың ішіндегі ең маңыздысы. Ауаның ластануы демікпеден онкологиялық,
респираторлық ауруларға және жүрек ауруларына дейінгі бірқатар ауруларды тудырады және
ушықтырады.
Есептеулерге сәйкес, 2010 жылы Францияда дисперсиялық заттармен және озонмен
ауаның ластануы 17000-нан астам адамның (OECD, 2014) өлімінің себебі болды.
Ұлыбританияда тек Лондонның аумағында 2010 жылы ауаның ластануы (PM2.5 және NO2)
9500 адамның (Walton et al. 2015) мезгілсіз қайтыс болуына әкеп соққан. Ресей Федерациясында
атмосфералық ауаның дисперсиялық затпен ластануынан 2010 жылы 94500 адам (WHO, 2015)
мерзімінен бұрын қайтыс болды. Қазақстанда жалпы ауаның ластануына байланысты өлімжітім қаупі жылына 16000 жағдайға бағаланады (Kenessariyev et al., 2013). Оңтүстік-Шығыс
және Шығыс Еуропадағы, Орталық Азия мен Кавказдағы ауаның ластануы нәтижесінде азайған
өмір сүру жылдарының саны Батыс Еуропаға қарағанда 20 пайызға көп (WHO and OECD, 2015).
Ауаны ластайтын негізгі денсаулыққа зиянды заттар - азот оксиді (NOx) және күкірт
оксиді (SOx), озон және әсіресе диаметрі 2,5 микроннан кем дисперсиялық заттар. Соңғысы
ерекше қауіп тудырады, өйткені оның кішкентай бөлшектері өкпеге терең еніп, тыныс алу және
тамыр жүйесіне әсер етеді. Бұл заттардың адам денсаулығына әсерінің салдары әсердің
қарқындылығына да, ұзақтығына да байланысты.
Ауаның ластануы экожүйелерге, қышқыл жаңбырларға, эфтрофикацияға, жерге жақын
қабаттағы озонға, оттегі концентрациясының төмендеуіне және басқа да факторлар табиғи
экожүйелерге әсер етеді.
1967 жылы швед ғалымы Сванте Оден бүкіл әлемнің назарын жаңбырдың қышқылдығы
отынды жағу кезінде, атап айтқанда сол сәтте көмірді жағуу кезінде күкірттің ауаға
шығарылуына байланысты екендігіне аударды. Он екі жыл өткен соң, 1979 жылы ауа
ластануының трансшекаралық сипатын сезіне отырып, елдер міндетті заңды күші бар ауаны
ластау саласындағы бірінші халықаралық құжаттың – Ауаның алыс қашықтыққа
трансшекаралық ластануы туралы конвенцияның (Ауаның ластануы туралы конвенцияның)
көмегімен проблеманы шешуді қолға алу үшін бірікті.
Конвенция мен оған қатысты қабылданған Хаттамалар оларға қол қойған тараптарды
атмосфераға шығарылатын ластаушы заттардың көлемін азайту үшін ластанудың жекелеген
көздері үшін ең жақсы қолда бар әдістер мен шығарындылардың шекті мәнін пайдалануға
шақырады.
Ауаның алыс қашықтықтарға трансшекаралық ластануы туралы 1979 жылғы Конвенция
мен оның хаттамаларының шеңберінде қабылданған шығарындыларды қысқарту жөніндегі
шаралар айтарлықтай жетістіктерге әкелді. Шығарындылардың көлемі, әсіресе күкірт
шығарындылары едәуір төмендеді; экономикалық өсу мен ауаның ластануы арасындағы
біртіндеп тікелей тәуелділік жойылды.83

81 Қазақстанның экологиялық қызметінің нәтижелілігіне үшінші Шолу. БҰҰ ЕЭК. 2018 ж.
82 БҰҰ ЕЭК. Өмір үшін таза ауа. 2016 ж.
83 БҰҰ ЕЭК, Таза ауаға апаратын жол. 2016 ж.
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Ауаның ластануын бақылаумен байланысты шығындар, әдетте, қоршаған ортаға және
халықтың денсаулығына келтірілген залалға байланысты шығындардан едәуір төмен. Көптеген
елдерде ластануды азайту жөнінде қабылданған шаралар нәтижесінде мемлекеттік кіріс пен
жұмыспен қамтуға нөлдік нетто-әсер күтіледі, өйткені жаңа технологиялар өндірісі жаңа
жұмыс орындарын құруға алып келеді.
АҚШ-та таза ауа туралы заңның арқасында көміртегі оксидінің, азот оксидінің,
қорғасынның, ұшпа органикалық қосылыстардың, өлшенген бөлшектердің және күкірт
диоксидінің шығарындылары 1970 жылдан 2014 жылға дейінгі кезеңде 69 пайызға төмендеді.
Бұл ЖІӨ айтарлықтай өсуіне (238%-ға), автокөліктіңн жүрген километражының (172%-ға),
энергия тұтынудың (45%-ға) және халықтың (56%-ға) өсуіне қарамастан болды.
Канадада 1970 жылдан 2014 жылға дейінгі кезеңде ЖІӨ (75%-ға) және халық (28%-ға)
айтарлықтай ұлғайған кезде PM2.5 ұсақ бөлшектер (ашық көздерден шығарылғанды
қоспағанда, 57%-ға), күкірт диоксиді (63%-ға) және азот оксиді (33% ға) шығарындыларының
елеулі төмендеуі байқалды.
Сонымен қатар, ластанған ауаның әсері АҚШ-тағы әрбір 20-өлімнің себебі болып
табылады. Зерттеулер ұсақ өлшенген бөлшектер мен озонның әсерінің 33%-ға төмендеуі 43
мың мезгілсіз қайтыс болу оқиғасын, фатальды емес инфарктпен, респираторлық және жүрекқантамыр ауруларымен он мың емдеуге жатқызу оқиғасын және жүздеген мың жіті
респираторлық симптомдарды болдырмауға мүмкіндік берер еді. АҚШ-тың шамамен 57
миллион тұрғыны 2014 жылы атмосфералық ауа сапасының ұлттық стандарттарынан асатын
ауаның ластануына ұшырады.
Канадада ауаның ластануы жыл сайын 21 мың мезгілсіз қайтыс болу жағдайының себебі
болып табылады, ал канадалықтардың 28%-дан астамы жерге жақын озонның жоғары
деңгейлерінің әсеріне ұшырауда. Озонның орташа деңгейі 1998 жылдан 2012 жылға дейінгі
кезеңде 15%-ға төмендесе де, оның концентрациясы ауа сапасының стандарттарынан асып
түседі.
Атмосфералық ауаның ластануы салдарынан жоғалған адам өмірінің жылдарының саны
аймақтар бойынша айтарлықтай өзгереді: Батыс Еуропада бұл сан Солтүстік Америкаға
қарағанда екі есе жоғары, ал Шығыс Еуропа, Кавказ, Орталық Азия және Оңтүстік-Шығыс
Еуропа елдерінде Батыс Еуропаға қарағанда 20 пайызға жоғары. Ұсақ бөлшектердің әсерінен
өмір сүру ұзақтығын төмендетудің орташа көрсеткіші қазіргі уақытта Еуропада шамамен 5
айды құрайды, ол жеке қалаларда 12 айға жетеді. Жақында жүргізілген сауалнама экологиялық
проблемалардың арасында ауаның ластануы халықтың алаңдаушылығын тудыратынын
көрсетті.
2017 жылдың шілде айында Острава қаласында (Чехия) қоршаған орта және денсаулық
жөніндегі 6-шы министрлік конференциясында ДДҰ Қоғамдық денсаулық сақтау, қоршаған
орта және денсаулық әлеуметтік детерминанттары бойынша департаментінің директоры Maria
Neira мырза әлемнің адам денсаулығына экологиялық факторлардың әсер ету контекстінде
өзгермелі сәтке жеткенін мәлімдеді. 2014 жылғы жағдай бойынша әлем халқының 92 пайызы
ДДҰ белгілеген ауа сапасының стандарттары сақталмаған аудандарда тұрды. Жалпы алғанда,
әлемдік халықтың 41 пайызы үй-жайларды жылыту үшін қатты отынды пайдаланады; соның
ішінде осы себептен де 4,3 млн адам атмосфералық ауаның ластануы нәтижесінде жыл сайын
уақыт бұрын өледі. Әлемнің қала халқы жылына 60 млн адамға ұлғайып келеді,ал әрбір үшінші
қала тұрғыны басқа да ресми емес қоныстарда тұрады.84
2005 жылғы «Ауаның сапасы бойынша ДДҰ басшылық принциптері» шекті мәндерге
және денсаулыққа қауіп төндіретін негізгі ауаны ластаушылардың ең жоғары рұқсат етілген
деңгейлеріне қатысты жаһандық басшылық болып табылады. Басшылық қағидаттарға сәйкес,
қатты бөлшектермен (ТЧ10) ластану деңгейін текше метрге 70-тен 20 микрограмға дейін
төмендету арқасында біз ауаның ластануына байланысты өлім-жітімді шамамен 15%-ға
төмендете аламыз.
84 http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2017/06/sixth-ministerial-conference-on-environment-andhealth/documentation/anchored-list/report-of-the-sixth-ministerial-conference-on-environment-and-health
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Атмосфералық ауаның сапасы бойынша ұсынымдарды соңғы рет қайта қарауды 2005
жылы ДДҰ жасады және келесі шамаларды қамтиды:
- PM2,5 бойынша: орташа жылдық шоғырлануы 10 мкг/м3, орташа тәуліктік шоғырлануы
25 мкг/м3 (оның артуы жылына 3 күннен аспауға тиіс);
- РМ10 бойынша: орташа жылдық концентрациясы 20 мкг/м 3, орташа тәуліктік
концентрациясы 50 мкг/м3.85
Неғұрлым ластанған аудандарда неғұрлым төмен шоғырлануға біртіндеп көшуге ықпал
ету үшін, осы ұсынылатын шамалардан басқа, РКВ-да ауаны ластайтын әрбір зат бойынша
аралық нысаналы көрсеткіштер көрсетіледі. Егер осы нысаналы көрсеткіштерге қол жеткізілсе,
ауаның ластануы нәтижесінде денсаулық үшін жіті және созылмалы салдар тәуекелдерінің
айтарлықтай төмендеуін күтуге болады. Алайда, түпкі мақсат ұсынылатын шамаларға қол
жеткізу болуға тиіс. Төменде денсаулыққа ешқандай зиян келтірілмеген РМ шоғырлануының
қандай да бір шегі белгіленбегендіктен, ұсынылатын шамаларды жергілікті тежеуші факторлар,
Қоғамдық денсаулық сақтаудың мүмкіндіктері мен басымдықтары контекстінде денсаулыққа
әсерін азайтумен байланысты қолайлы және қол жетімді мақсаттар ретінде қарастыру керек.
Еуропада автомобильдер шығарындыларына қойылатын талаптарды қатаңдатудан іштен
жану қозғалтқыштарын пайдалануға толық тыйым салынады. Мысалы, Амстердамда
(Голландия) келесі жылдан бастап қала айналасындағы айналма жолмен 15 жылдан асқан
дизельді машиналардың қозғалысына тыйым салынады (ал дизельді моторы бар автобустар
2022 жылдан бастап Амстердам бойынша жүруді тоқтатады). Ал 2030 жылдан бастап
Голландияның билігі бензин және дизель қозғалтқыштары бар автомобильдер мен
мотоциклдерге
тыйым
салуға
уәде
берді
.https://auto.mail.ru/article/72790kogda_zapretyat_benzinovye_mashiny_i_pochemu/).
Әрине, бұл жобаның көптеген қарсыластары бар. Мысалы, автомобиль өнеркәсібі
мүдделерін қорғайтын голландиялық Rai қауымдастығы Амстердам бензин машиналарына
тыйым салудың арқасында тек бай қала болады деп сенеді. Біз 2030 жылға қарай
автомобильдердің үштен бір бөлігі электрлік болады деп күтеміз. Бірақ әлі де жаңа
электромобиль сатып ала алмайтын адамдар көп болары анық.
BloombergNEF зерттеуіне сәйкес, электробильдер құнының өзгеруі бойынша «қайтармау
нүктесі «2022 жылдың өзінде болуы мүмкін — американдық талдаушылардың бағалауы
бойынша, дәл сол кезде электромобильдер өндірісінің құны бензин немесе дизель қозғалтқышы
бар машинаның бағасымен салыстырылады. Сол кезде электромобильдер планетаны мемлекеттік
субсидиясыз тез жаулап алады. Сонымен қатар, бұл бұрын да болуы мүмкін екенін атап өту керек
(мысалы, екі жыл бұрын сарапшылар сыну сәт тек 2026 жылы басталатынына сенімді болды).
Электрокарлардың құнын төмендету себебі аккумуляторларда. Егер 2010 жылы бір квт
машина өндірушілерге 1160 долларға шыққан болса, 2018 жылы баға 176 долларға дейін
төмендеді. Яғни, сыйымдылығы 75 квт Tesla-3 аккумуляторлары сегіз жыл бұрын 90 мың
долларға айналар еді. Қазір олар 13 мың тұрады. Әрине, бұл әлі де аз емес, алайда бағаның
төмендеу үрдісі айқын.

85
Қоршаған
ауаның
сапасы
бойынша
ДДҰ-ның
(http://www.whogis.com/mediacentre/news/releases/2016/air-pollution-rising/ru/ )

басшылық

қағидаттары
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1.6.4-сурет. Әртүрлі елдердегі электромобильдерге отын құю станцияларының саны.
Бірақ электрокараның бағасы төмендесе де, электробильдер үшін тағы екі үлкен мәселе
қалатын болады: батареяларды ұзақ зарядтау және автономды жүрісінің аздығы. Алайда,
аккумуляторлық батареяларды әзірлеушілер қазір ауқымды қаржыландырылып жатыр (таяу бес
жылда бүкіл әлемде 244 млрд долларға жуық қаржы инвестицияланады). Және олардың бір нәрсе
ойлап табуы әбден мүмкін. Мысалы, Швейцариядан келген Innolith компаниясы жаңа буын
аккумуляторларын шығаруды жоспарлап отырғандығын мәлімдеген болатын. Олар бір рет
толтырылған қуатпен 1000 км дейін жүріп өтуге мүмкіндік береді!
Innolith өкілдері, әрине, барлық құпияларды ашпайды. Алайда олардың аккумуляторлары
қазіргі қолданыстағы литий-ионды батареялардан мүлдем өзгеше емес деп сендіреді. Тек жаңа
материалдарды (сол сияқты субстанцияларды) пайдаланудың арқасында энергия сақтау
батареяларының мүмкіндіктерін күрт арттыруға қол жеткізілді.
Сонымен қатар, жаңа аккумуляторлар өрт қаупі аз және одан да көп «өміршең» болып
шықты (50 мың қайта зарядтау циклынан кейін олар қалдық сыйымдылықтан 50% артық
сақталған). Innolith-те технологияны аяғына дейін жеткізу үшін оларға 3 - 5 жыл қажет деп
санайды. Егер барлығы сәтті өтетін болса, аккумулятор батареяларының бағасы айтарлықтай
қарқынмен төмендесе де, электробильдер әлемінде нағыз серпіліс болары анық (1.6.5-сурет).
Еуропалық Одақ елдерінде 1997 жылы Севилья қаласында, Испания, «Өнеркәсіптік
эмиссиялар туралы» ЕО 2010/75/EU Директивасына (бұдан әрі-IPPC директивасы) сәйкес ең
озық қолжетімді технологиялар (ЕҚТ) қағидаттарын енгізу бөлігінде мүше мемлекеттер
мен мүдделі салалар арасында «Севиль процесі» деп аталатын ақпарат алмасуды ұйымдастыру
үшін, сондай-ақ ЕҚТ (BREF) бойынша анықтамалық құжаттарды әзірлеу және
анықтамалықтарға қорытындылар әзірлеу үшін құрылған ластануды кешенді болдырмау және
бақылау жөніндегі Еуропалық Бюро құрылды. Қазіргі уақытта Еуропалық Одақта 34
анықтамалық (BREF) әзірленді, оларды әрбір үш жыл сайын техникалық топтар құрамында әр
түрлі салалардың сарапшылары қайта қарайды.
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1.6.5-сурет. Аккумуляторлар құнының төмендеу динамикасы.
ЕО-да ЕҚТ ретінде технологияны анықтау бойынша мынадай өлшемдер қолданылады:
- қалдығы аз технологияларды пайдалану;
- аз қауіпті заттарды пайдалану;
- процесте пайда болатын және пайдаланылатын заттарды және қалдықтарды қалпына
келтіру және рециркуляциялауға жәрдемдесу, бұл орынды жерде; 4. өнеркәсіптік масштабта сәтті
сыналған салыстырмалы процестер, құралдар немесе жұмыс әдістері;
- ғылыми білімдер мен түсіністердегі технологиялық жетістіктер мен өзгерістер; - тиісті
шығарындылардың сипаты, салдары және көлемі;
- жаңа немесе қолданыстағы қондырғыларды пайдалануға беру күні;
- ЕҚТ-ны енгізу үшін қажетті уақыт ұзақтығы;
- процесте пайдаланылатын шикізатты (оның ішінде суды) тұтыну мен сипаттамасы және
энергиялық тиімділігі;
- қоршаған ортаға шығарындылардың жалпы әсерін және ол үшін қауіп-қатерлерді
болдырмау немесе азайту қажеттілігі;
- аварияларды болдырмау және қоршаған орта үшін салдарларды барынша азайту
қажеттілігі;
- қоғамдық халықаралық ұйымдар жариялайтын ақпарат.
BREF анықтамалықтары өз экологиялық көрсеткіштерін жақсарту және, тиісінше,
қоршаған ортаның жағдайын жақсарту үшін өнеркәсіп үшін техникалық және экономикалық
тұрғыдан қол жетімді болуы мүмкін туралы шешім қабылдайтын тиісті тұлғаларды хабардар
етеді.
Ресейде ЕҚТ бюросы ең үздік қолжетімді технологиялар бойынша ақпараттық-техникалық
анықтамалықтарды әзірлеу бойынша техникалық жұмыс топтарының қызметін үйлестіруді
жүзеге асыру мақсатында Росстандарттың 2014 жылғы 3 желтоқсандағы №192 бұйрығымен
құрылды. ЕҚТ бюросы өз қызметін Росстандарттың 2015 жылғы 11 маусымдағы №707
бұйрығымен бекітілген Ережеге сәйкес жүзеге асырады.
Қазіргі уақытта РФ-да 51 ақпараттық-техникалық анықтамалық әзірленді.
ЕҚТ бойынша ресейлік анықтамалықтар ең озық қолжетімді технологияларды іске
асырудың экономикалық аспектілеріне арналған ерекше бөлімдерден тұрады, бірақ барлық
техникалық жұмыс топтары тиісті ақпаратты жинау және талдау күрделілігі туралы мәлімдейді.
Кейбір жағдайларда ластануды болдырмауға бағытталған технологияларды енгізуге
бағытталған өнеркәсіп шығынынан гөрі, «құбырдың соңында» қолданылатын ортаны қорғау
жабдығының құны қарастырылады.
ТДМ-ға қол жеткізудің проблемалары.
Тұрақты дамудың екі мақсаты (3 және 11) атмосфералық ауаның ластануын төмендету
бойынша тікелей міндеттер қояды ауаның ластануын және парниктік газдар шығарындыларын
азайту бойынша нақты міндеттер қояды (1.6.5-кесте).
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Қазақстанда статистикамен 3-мақсаттың 3.9-міндетін шешу үшін ауаның ластануынан
болатын өлім-жітім мен сырқаттанушылық бақыланбайды. Респираторлық аурулардан, тыныс
алу органдарының басқа да ауруларынан, жүрек-қан тамырлары ауруларынан, демікпеден және
т.б. болатын өлім-жітім статистикамен бақыланып, темекі шегумен және басқа да әлеуметтік
факторлармен байланысты болуы мүмкін. Бірақ ауаның қатты бөлшектермен (PM) ластануы ең
маңызды фактор болып табылады, белгілі бір үлесті басқа да компоненттер (NO2, SO2, ПАУ, O3)
қосады.
Қазақстанда сондай-ақ қатты бөлшектермен және парк аймақтарымен ластануға
байланысты 11.6 және 11.7-міндеттерге қол жеткізуді халықаралық көрсеткіштермен қадағалау
және салыстыру қажет.
Қазақстанда 11-мақсаттың 11.6-міндетін шешу үшін "бақылау жүргізілетін (жан басына
шаққанда) қалаларда атмосфералық ауадағы (мг/м3) РМ2,5 және РМ10 өлшенген бөлшектерінің
орташа жылдық шоғырлануы" көрсеткіші бақыланады. Қазақстанның көптеген қалаларында ауа
сапасы жөніндегі ДДҰ нұсқауында белгіленген PM10 құрамының орташа жылдық деңгейінің
нормативтік мәндерінен асып түсті, сол сияқты ауа сапасының стандарттары да бар
Дүниежүзілік Банктің 2013 жылғы бағалауына сәйкес, жыл сайын ауаның қатты
бөлшектермен ластануы Қазақстанда мезгілсіз өлімнің шамамен 2800 оқиғасының себебі болып
табылады және денсаулық сақтау шығындарының ұлғаюы есебінен экономикаға 1,3 млрд. АҚШ
доллары мөлшерінде шығын әкеледі. «Жасыл экономикаға» көшу жөніндегі тұжырымдамаға
сәйкес, ауаның ластануы жылына 6000-ға дейін мезгілсіз өлімнің себебі болып табылады. 2013
жылғы «Қазақстандағы ауаның ластануынан туындаған денсаулық сақтау саласындағы
шығындар» зерттеу қорытындыларына сәйкес ауаның ластануы есебіне жатқызылатын өлім
тәуекелінің орташа бағалау көрсеткіштері 25500-ден аспайтын 95% сенімді интервалмен жылына
шамамен 16000 жағдайды құрайды.
Сондықтан Қазақстанда 3-мақсат бойынша толыққанды бағалау үшін оларды бөліп,
бақылау қажет.
1.6.5-кесте. Ауаның ластану мәселелерімен байланысты ТДМ-ға қол жеткізу проблемалары

ТДМ мақсаттары
міндеттері

мен

Халықаралық
көрсеткіштер

Қазақстандағы
көрсеткіш

Қол
жеткізу Көрсеткішті жүргізу қажеттілі
проблемаларыны
ң болуы
ТДМ 3. Салауатты өмір салтын қамтамасыз ету және кез келген жастағы барлық адамдарға қолайлы жағдай жасау
3.9-міндет. 2030 жылға 3.9.1 Тұрғын үй- Бақыланбайды
Дүниежүзілік
Экологиялық факторларға байл
қарай қауіпті химиялық жайлардағы ауаның Респираторлық
Банктің
2013
заттардың
әсері
мен және атмосфералық аурулардан, тыныс жылғы
ауаның, судың және ауаның
алу органдарының бағалауына
топырақтың
ластануы ластануынан
басқа
да сәйкес,
жыл
мен улануы нәтижесінде болатын өлім-жітім ауруларынан,
сайын
ауаның
өлім
мен
ауру
жүрек-қан
қатты
жағдайларының
санын
тамырлары
бөлшектермен
айтарлықтай қысқарту
ауруларынан,
ластануы
демікпеден және Қазақстанда
т.б. болатын өлім- мезгілсіз өлімнің
жітім
шамамен
2800
статистикамен
оқиғасының
бақыланып, темекі себебі
болып
шегумен
және табылады және
басқа
да денсаулық
әлеуметтік
сақтау
факторлармен
шығындарының
байланысты болуы ұлғаюы есебінен
мүмкін.
экономикаға 1,3
млрд.АҚШ
доллары
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көлемінде
шығын келтіреді.
ТДМ 11. Қалалар мен елді мекендердің ашықтығын, қауіпсіздігін, өміршеңдігі мен экологиялық тұрақтылығын қамтамасы

11.6-міндет 2030 жылға
қарай халықтың жан
басына шаққанда, оның
ішінде ауа сапасына
ерекше көңіл бөлу және
қалалық және басқа да
қалдықтарды
жою
арқылы қалалардың теріс
экологиялық
әсерін
азайту
11.7-міндет. 2030 жылға
қарай барлық жасыл
аймақтар мен қоғамдық
орындарға,
әсіресе
әйелдер мен балаларға,
қарттар мен мүгедектерге
арналған
қауіпсіз,
қолжетімді және ашық
жерлерге жалпыға бірдей
қолжетімділікті
қамтамасыз ету

11.6.2
Қалалар
атмосферасындағы
(халық
санына
қайта есептегенде)
ұсақ
қатты
бөлшектер
құрамының орташа
жылдық
деңгейі
(мысалы,
PM2.5
және
PM10
класстары)
11.7.1
Жынысы,
жасы
және
мүгедектік белгісі
бойынша бөлінген
қолжетімділікті
көрсете
отырып,
барлық қоғамдық
орындарға
ашық
жататын салынған
қала
аумағының
орташа үлесі

Бақылау
жүргізілетін
қалаларда
атмосфералық
ауадағы
(мг/м3)
РМ 2,5 және РМ10
өлшенген
бөлшектерінің
орташа
жылдық
шоғырлануы

Мониторинг
қажет

Халықтың жан басына шаққан

Қадағаланбайды

Мониторинг
қажет

Елді мекендердің жалпы аудан

Болашаққа арналған жоспарлар.
Халықаралық бағалаулар бойынша ауаны ластайтын заттар осы аурулармен және
аурулармен байланысты, оның ішінде Қазақстанда аурушаңдықтың өсуін күшейтеді. Соның
салдарынан бұл Ұлттық экономика үшін тікелей және жанама шығындарға, атап айтқанда,
медициналық қызмет көрсетуге қажетті шығыстарға және өнімділіктің төмендеуіне әкеледі.
Бағалау бойынша, ауаның ластануынан болған мезгілсіз өлім саны жылына 6000-ға жетеді
(Kazakhstan, 2013[13]). 2015 жылы өнеркәсіптік кешендерге жақын тұратын (яғни Теміртау,
Өскемен, Ақтау және Екібастұз қалалары) халықтың медициналық тексерулеріне негізделген
зерттеулердің бірінде қан айналымы жүйесі, респираторлық және ас қорыту жүйесі аурулары
(Ibrayeva, Amanbekova, Turgunova, 2015) санының өсуі байқалды. Қазақстанның 2025 жылға
дейінгі ұлттық даму стратегиясын әзірлеу шеңберінде 2017 жылдың сәуір айында өткізілген
фокус-топтар сауалнамасының нәтижелерінде көрсетілгендей (Ministry of National Economy of
Kazakhstan) Қазақстан азаматтарының жартысынан астамы ауа сапасына қанағаттану деңгейі
төмен болып табылады [15].
Тұрақты көздерден шығарындылар үрдістері Энергетика министрлігінің мәліметтеріне
сәйкес, тотықтырғыш агенттің белгілі бір тербелістерін (SO 2, NO2) көрсетеді, бірақ анық өсу
немесе кему үрдістері жоқ (UNECE, 2019[1]). 2011 - 2016 жылдар кезеңінде МЕҰОҚ
шығарындылары екі есе артты, сонымен қатар, деректерге сәйкес көмірсутектер
шығарындылары 50%-дан астамға қысқарды. 2014 жылы SOx шығарындылары ЭЫДҰ
Еуропалық мүше мемлекеттеріне қарағанда бес есе жоғары болды (OECD, 2019).
БҰҰ ЕЭК шығарындыларды азайту үшін ұсынады:
Ұлттық деңгейде:
- Ауаның алыс қашықтыққа трансшекаралық ластануы туралы Конвенцияның
хаттамаларын бекіту және жүзеге асыру (ЕМЕП хаттамасына және бұдан әрі аса маңызды үш
Хаттамаға қосылу): Тотықтандырумен, эвтрофикациямен және жерге жақын озонмен күрес
туралы хаттама (Гетеборг хаттамасы), ауыр металдар бойынша хаттама және тұрақты
органикалық ластағыштар бойынша хаттама).
- Климат және энергетика саласында тиімді саясатты жүзеге асыру.
- Көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету регламентін тиімді бақылауды енгізу.
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- Ескі автомобильдер мен мотоциклдерді кәдеге жарату бойынша бағдарламаларды енгізу.
- Фермалар мен үй пештеріне арналған шығарындылардың стандарттарын іске қосу.
Жергілікті деңгейде (қалалар деңгейінде)):
- Ескі көлік құралдарын мерзімінен бұрын кәдеге жаратуды көтермелеу мақсатында төмен
шығарындылар аймақтарын енгізу.
- Қалалар маңындағы магистральдарда жылдамдықты шектеуді енгізу.
- Электр көлік құралдарын пайдалануды ынталандыру.
- Қоғамдық көлік инфрақұрылымын, велосипедті және жаяу жүргіншілер жолдарын
жақсарту.
- Халыққа сүректі жағу нәтижесінде ауаның ластануы туралы және оны төмендету
тәсілдері туралы ақпарат беру.
2018 жылдан бастап жаңа Экологиялық кодекс әзірленуде. Реформалардың негізгі
бағыттары мыналарды қаитиды: Экологиялық реттеу саласында табиғат қорғау стандарттары
мен экономикалық тетіктерді енгізу; қоршаған ортаға әсерді бағалаудың қолданыстағы жүйесін
қайта қарау (ҚОӘБ); стратегиялық экологиялық бағалауды (СЭБ) енгізу; «ластаушы төлейді»
қағидатын іске асыруды реттеуді жақсарту; кешенді экологиялық рұқсаттарды іс жүзінде енгізу
және мемлекеттік экологиялық бақылау процедураларын күшейту.
Қазақстанда атмосфералық ауаның ластануын төмендету бойынша шараларды әзірлеу
бойынша жоба шеңберінде ЭЫДҰ сарапшылары жақсы талдамалық материал ұсынды. Бұл
жоба 2018 жылғы 21 қарашада Қазақстан Үкіметі мен Экономикалық ынтымақтастық және
даму ұйымы (ЭЫДҰ) арасында қол қойылған өзара түсіністік туралы меморандумды жүзеге
асыру барысында жүзеге асырылуда.
Жобаның алдын ала есебінде табиғатты қорғауды реттеу жүйесінің, табиғатты қорғау
рұқсаттары мен экологиялық төлемдердің қолданыстағы құрылымы энергия тиімділігін
арттыруға және неғұрлым жылдам қарқынмен ластануды бақылауды жетілдіруге кедергі
келтіретіні тікелей көрсетіледі.86
Өнеркәсіптік операторлардың қоршаған ортаны ластағаны үшін төлемдердің қазіргі
жүйесі өте бір мәнді емес. Ол қоршаған ортаға көрсетілетін әсерді азайтуға ынталандырулар
жасауға емес, табыс алуға, атап айтқанда, шетелдік операторлардан табыс алуғашоғырланған.
ЭЫДҰ сарапшыларының негізгі ұсыныстары:
- тұтастай алғанда ЭЫДҰ елдерінің заңнамасымен жақындастыру бойынша күш-жігерді
жалғастыру;
- мемлекет міндеттемелеріне және үкіметтік бағдарламаларға негізделген тізбеге дейін
салықтар салынатын заттардың едәуір қысқаруы, бірақ бұл ретте төлем ставкаларын салық
салынатын заттардың шығарындыларын азайту жөніндегі шығындардың мөлшеріне дейін
ұлғайту ұсынылады;
- экологиялық қор құру мүмкіндігі, бірақ мұқият бағалаудан кейін ғана;
- «құқық қолдану пирамидасын» пайдалана отырып, қатаң әкімшілік тәсілді қоспағанда,
айыппұлдар жүйесін реформалау;
- ақша шығынының шамасына байланысты қоспағанда, қылмыстық заңнаманы
қылмыстық сипаттан арылту, бірақ бұл ретте күніне ең төменгі және ең жоғары сомаларды
айқындай отырып, жазаның пәрменділігін арттыру;
- кінә негізінде залалды өтеуді жою( яғни рұқсат етілмеген шығарындылар немесе
экологиялық рұқсаттарда көзделген лимиттен асып кеткен жағдайда туындайтын
жауапкершілік), залалды есептеудің жанама әдісін алып тастау;
- эквиваленттілікті талдау көмегімен залалды өтеу сомасын анықтауға көшу (яғни
қосымша және өтемдік қалпына келтірумен);
- операторлардың қаржы резервтерін құру туралы талаптарды күшейту.

86 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ АУАНЫҢ ӨНЕРКӘСІПТІК ЛАСТАНУ ПРОБЛЕМАСЫН ШЕШУ. Экологиялық төлемдер
саласындағы саясатты реформалаудың жетекші принциптері. ЭЫДҰ. 2019 жылғы 20 ақпандағы жоба
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2018 жылы «Жасыл экономика моделіне көшу үшін Қазақстанды қолдау» ЕО/БҰҰДБ/ЕЭК
бірлескен жобасы шеңберінде Эспо Конвенциясының (трансшекаралық контекстегі ҚОӘБ
туралы Конвенция) ережелерінің орындалуына байланысты Қазақстандағы ҚОӘБ заңнамалық
аспектілеріне шолу жүргізілді. Алдын ала нәтижелер Қазақстанның ұлттық заңнамасы мен
Эспо конвенциясынан және Орхус конвенциясынан туындайтын міндеттемелер арасындағы
бірқатар сәйкессіздіктерді көрсетеді:
- белгіленген қызметті Тапсырыс берушіге (бастамашыға) ҚОӘБ жүргізгені үшін
жауапкершілікті Мемлекеттік органдардың беруі (Орхус конвенциясының 6-бабының 2, 6, 9
және 10-тармақтарында әңгіме мемлекеттік органдар туралы нақты болып отыр);
- ГЭЭ объектілерін анықтау үшін өндірістік объектілердің санитарлық сыныптамасын
қолдану, бұл Орхус конвенциясына I қосымшаның және ҚОӘБ және трансшекаралық ҚОӘБ
объектісі болып табылатын қызметтің көзделіп отырған түрлерін айқындау үшін негіз болатын
Эспо Конвенциясына I қосымшаның ережелерімен үйлеспейді.;
- қоршаған ортаға елеулі әсер етуі мүмкін қосымша қызмет түрлерін айқындау мақсатында
Орхус конвенциясының 6-бабының 1 (b) тармағының және Эспо конвенциясының 3-бабының
5-тармағының талаптарына сәйкес алдын ала сараптаманы (скринингті) жүзеге асырудың
заңнамалық белгіленген процедурасының болмауы;
- Эспо Конвенциясының 2-бабы 6-тармағының және 3-бабы 5-тармағының талаптарына
сәйкес трансшекаралық ҚОӘБ жүргізу үшін заңнамалық белгіленген процедурасының
болмауы;
- Орхус конвенциясының 6-бабы 5-тармағының талаптарына сәйкес мүдделі
жұртшылықты айқындауға қатысты нақты белгіленген ережелердің болмауы;
- Орхус конвенциясының 6-бабы 9-тармағының және Эспо конвенциясының 6-бабы 1
және 2-тармақтарының талаптарына сәйкес осы шешімнің негізіне алынған себептер мен
пайымдауларды көрсете отырып, шешімдер қабылдау процесіне жұртшылықтың қатысу
нәтижелерін тиісті есепке алуды қамтамасыз ететін нормативтік жағдайдың болмауы;
- Эспо Конвенциясының 7-бабында көзделген жобадан кейінгі талдау сатысының
болмауы.
Аталған барлық кемшіліктер жаңа Экологиялық кодексті әзірлеу кезінде жойылуға тиіс.
Қазақстан Республикасының Президенті Н.А. Назарбаевтың 2018 жылғы 5 қазандағы
«Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табысы мен өмір сапасының артуы» Жолдауын
орындау үшін Жалпыұлттық іс-шаралар жоспары (ЖҰЖ) бекітілді. ЖҰЖ-ның 55-тармағымен ҚР
Энергетика министрлігіне заңнамаға экологиялық заңнаманы бұзғаны үшін әкімшілік
санкциялардың мөлшерін ұлғайту бөлігінде өзгерістер мен толықтырулар енгізу, экологиялық
тексерулер жүргізу тетігін жетілдіру, сондай-ақ қоршаған ортаға эмиссия үшін төлемнен түсетін
қаражатты тиісті өңірдің экологиялық ахуалын жақсартуға байланысты мәселелерді шешуге
бағыттау нормативін белгілеу жөнінде заң жобасын әзірлеу тапсырылды.
Бұл ретте, Мемлекет басшысының «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайында дамудың
жаңа мүмкіндіктері» жолдауын іске асыруға бағытталған жалпыұлттық жоспарда 2019 жылғы
желтоқсанда Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісіне Экологиялық кодекс жобасын
жаңа редакцияда енгізу көзделген.
ҚР Энергетика министрлігі әзірлеген Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі
тұжырымдамасының жобасы және «Экология мәселелері бойынша кейбір заңнамалық актілерге
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» заң жобасы 2018 жылғы 19 қыркүйекте заң жобалау
қызметі мәселелері жөніндегі ведомствоаралық комиссияның 460-отырысында мақұлданды.
Экологиялық заңнаманы жетілдірудің басты бағыты «ластаушы төлейді деген «экологиялық
приницпті іске асыру болып табылады. Бұл бағыт жаппай экологиялық реттеуден бас тартуды
көздейді. Табиғат пайдаланушылардың көп санын реттеудің орнына ірі ластаушы кәсіпорындарға
назар аудару ұсынылады. Бұл кәсіпорындар Экологиялық кодекс шеңберінде жаңа «Бірінші
санаттағы» негізге алынады. Бұл ретте заң жобасын әзірлеу кезінде барлық ірі ластаушыларды
қамту үшін осы санатты неғұрлым дәл анықтау жоспарланып отыр. «Ластаушы төлейді»
қағидатын орындау тәсілі бастапқы жағдайға дейін қоршаған ортаны қалпына келтіру жағына
түбегейлі өзгертілуге тиісті, ал бұл мүмкін болмаған жағдайларда ақшалай өтемақы сомасы
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жағдайды түзету жөніндегі қосымша немесе орнын толтырушы шараларды жүзеге асыруға
бағытталуға тиіс.
Қолданыстағы Экологиялық кодекске сәйкес, қоршаған ортаға әсер ету деңгейіне
қарамастан, қоршаған ортаға әсерді бағалау (ҚОӘБ) процедурасынан өту талап етілетін
барлық кәсіпорындарға қолданылады. Мұндай тәсіл тиімсіз және тиімсіз болып саналады.
Сондықтан жаңа Экологиялық кодексте мұндай талапты тек «бірінші санатқа» қатысты қолдану
ұсынылады, осылайша, назар экологиялық қауіпті объектілерге шоғырландырылатын болады,
бұл ҚОӘБ сапасын арттыруға мүмкіндік береді.
ҚОӘБ рәсімінің өзі Эспо Конвенциясы, Орхус конвенциясы, Каспийдің құқықтық мәртебесі
туралы Ақтау Конвенциясы сияқты Қазақстан Республикасы қол қойған халықаралық
конвенциялардың талаптарына сәйкес, сондай-ақ экономикалық даму мен ынтымақтастық
ұйымына кіретін елдердің, бірінші кезекте Еуропалық Одақ елдерінің тәжірибесін ескере
отырып, айтарлықтай жетілдірілетін болады.
«Бірінші санатқа» қатысты кешенді экологиялық рұқсаттарға көшу де қамтамасыз
етілетін болады. Қарапайым экологиялық рұқсатпен салыстырғанда кешенді экологиялық рұқсат
эмиссиялар нормативтерін анықтау үшін ғана емес, беріледі. Бұл біртұтас ретінде қоршаған
ортаны қорғаудың жоғары деңгейіне қол жеткізу үшін қажетті нақты шаралар мен талаптарды,
оның ішінде қалдықтарды басқару, энергетикалық және ресурстық тиімділік, төтенше
жағдайларға дайындық, жою шарттары жөніндегі талаптарды ескере отырып, экологиялық
қауіпті объектіні пайдалануға рұқсат беретін жеткілікті көлемді құжат. Кешенді экологиялық
рұқсаттың басты ерекшелігі «ең озық қолжетімді технологияларды» енгізу қажеттілігі болып
табылады. Қазақстанда ЕҚТ жүйесін енгізу қоршаған ортаны ластағаны үшін Экологиялық
реттеу мен экологиялық төлемдердің барлық жүйесін реформалауға байланысты. Қоршаған
ортаның ластану деңгейін төмендететін технологияны жаңғыртуға арналған шығындар
кәсіпорын ластағаны үшін төлеуге тиіс сомадан төмен болуы керек. Сонда таңдау ЕҚТ енгізу
пайдасына жасалатын болады. Әзірге Қазақстанда кәсіпорындарды экологиялық бағдарлы
модельдерге көшуді көтермелейтін оң ынталандырулар құрылмаған.
Жаңа Экологиялық кодекс қабылданғаннан кейін кешенді экологиялық рұқсаттар беру үшін
барлық кедергілер жойылатын болады. Кешенді экологиялық рұқсаттар барлық жаңа және қайта
жаңартылатын кәсіпорындар үшін міндетті болады. Анықтамалықтарды, әдістемелерді әзірлеу,
мамандарды оқыту және басқа да қажетті іс-шаралар қажеттігін ескере отырып, кешенді
экологиялық рұқсаттар шамамен 2025 жылдан бастап беріледі деп ойлаймыз.
Сондай-ақ эмиссия үшін ақы алу және төлем ставкаларын қайта қарау ұсынылады. Атап
айтқанда, ЭЫДҰ елдерінің озық тәжірибесіне сәйкес кешенді экологиялық рұқсаттар жүйесіне
көшкен кәсіпорындар үшін ең озық қолжетімді технологияларды енгізу үшін ынталандыру
шаралары (оның ішінде салықтық) ұсынылады. Осы бағыт бойынша біз ҚР Ұлттық экономика
министрлігімен бірлесіп үлкен жұмыс жүргізуді жоспарлап отырмыз. Мысалы, 2019 жылдан
бастап Ресейде кешенді экологиялық рұқсаттарға көшпеген кәсіпорындар үшін ең озық
қолжетімді технологияларды енгізумен, нормативтік эмиссиялар үшін төлемақы ставкалары 25
есе және қоршаған ортаның нормативтен тыс ластануы үшін - 100 есе өсетін болады.
Жаңа Экологиялық кодексте экологиялық нормалау жүйесін жетілдіру ұсынылады.
Өкінішке орай, Қазақстан Тәуелсіздігінің жүз жылдарынан кейін, біз әлі күнге дейін экологиялық
нормативтер жүйесін әзірлемедік, оның орнына санитарлық-гигиеналық нормативтерді
басшылыққа аламыз, оның үстіне балық шаруашылығы су айдындары мен теңіз суларына
қатысты 1990 жылы қабылданған кеңестік нормативтер пайдаланылады. Тұжырымдама ЭЫДҰ
елдерінің тәжірибесі негізінде қазіргі заманғы экологиялық нормативтерге (санитарлықгигиеналық орнына) кезең-кезеңмен көшуді көздейді. Экологиялық нормативтер шынайы болуға
тиісті, ең озық қолжетімді технологиялар қолданылған жағдайда эмиссиялар көрсеткіштерін
ескеруге, қоршаған ортаны кешенді қорғауға біртұтас ретінде бағытталуға тиіс.
Бұдан басқа, Тұжырымдамада өңірлік деңгейде қоршаған орта сапасының нысаналы
көрсеткіштерін міндетті түрде енгізу және осы көрсеткіштерге қол жеткізу үшін жергілікті
атқарушы органдардың жауапкершілігін бекіту көзделген. Мұндай көрсеткіштер жергілікті
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деңгейде де, орталық деңгейде де міндетті мемлекеттік жоспарлаудың экологиялық негізі болуға
тиіс.
Экологиялық залал мен экологиялық жауапкершілік туралы нормалар жетілдірілетін
болады. Қазіргі уақытта Қазақстанда қоршаған ортаға зиян келтіргені үшін экологиялық
жауапкершілік бұрынғысынша залалды іс жүзінде жоюға емес, бюджетке төленетін ақшалай
өтемақыны есептеу мен өндіріп алуға шоғырланған. ҚР қолданыстағы Экологиялық кодексі
зиянды заттай нысанда өтеуге тек «сот шешімі бойынша тараптардың келісімімен» ғана жол
берілетінін тікелей қарастырады. Нәтижесінде Қазақстанда қолданылатын қаржылық өтемақы
экологиялық тұрғыдан қарағанда іс жүзінде арзан емес құрал болып қала береді, себебі көп
жағдайда қоршаған ортаға келтірілген залалдың салдары жойылмайды. Жаңа экологиялық
кодексте тәртіп бұзушының бюджетке ақшалай өтемақы өндіріп алудың орнына экологиялық
залалды заттай нысанда жою (яғни қоршаған ортаның бұзылған компоненттерін қалпына келтіру)
міндеттемесі көзделетін болады. Сондай-ақ әрбір жағдайда залалды бағалаудың тікелей әдісін
қолдану бекітілетін болады.
Қазақстанда тарабы Қазақстан Республикасы болып табылатын Эспо Конвенциясына БҰҰ
Еуропалық экономикалық комиссиясының ЭОЖ жөніндегі хаттаманың ережелеріне сәйкес
мемлекеттік жоспарлар мен бағдарламаларды стратегиялық экологиялық бағалау тетігін
енгізу ұсынылады. Қазақстанның стратегиялық жоспарлаудың жақсы дамыған жүйесі бар.
Алайда, жоспарлау жүйесінің әлсіз жері, әсіресе экологиялық тұрғыдан алғанда, болашақ
салалық стратегиялық құжаттардың экологиялық салдарларын бағалау үшін CЭБ құралын
қолданбау болып табылады. СЭБ-нің болмауы экологиялық шаралар мен талаптардың салалық
саясатқа жүйелі, келісілген және толыққанды ықпалдасуына кедергі жасайды. СЭБ-ні енгізу
жолындағы негізгі проблема осы құралды жеткіліксіз түсіну және дайындық, кәсіби білім мен
дағдылардың болмауы болып табылады. СЭБ-ның құралын енгізу Қазақстанға тұрақты даму
саласындағы саясаттың үйлесімділігін 2030 жылға дейінгі кезеңге арналған орнықты даму
саласындағы күн тәртібінің 17.14-міндетіне сәйкес арттыруға көмектесетін еді.
Осы құралдарды қолдануға ынталандырудың және нақты ережелерінің болмауына
байланысты Қазақстанда ИСО стандарттары, корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік және
өндіріс пен тұтынудың ұтымды модельдерін қолдану бойынша ерікті экологиялық
менеджмент жүйелері өте нашар қолданылады. Көптеген елдерде қазірдің өзінде мемлекеттік
бақылауды ығыстыра бастаған ерікті экологиялық аудиттер де осылайша нашар қолданылады.
Жаңа экологиялық кодексте климаттың өзгеруі мәселелеріне жеке назар аударылатын
болады. Атап айтқанда, жаңа экологиялық кодекс жобасында парниктік газдар шығарындыларын
реттеу мәселелері бойынша нормалар көзделген:
- парниктік газдар шығарындыларын азайту ставкасын қолдану бойынша (қазіргі уақытта
бұл мәселе заңнамамен реттелмеген);
- жүзеге асыру жөніндегі есептеу көміртегі квоталары негізінде ғана әдісін үлестік
коэффициенттер (қазіргі уақытта қолданылады базалық есептеу әдісі квоталар, сондай-ақ
негізінде үлестік коэффициенттері);
- сауда жүйесінің Операторына («Жасыл даму» АҚ) резервтен квоталарды сатудан түсетін
ақша қаражатын мақсатты пайдалану бойынша құқықтар беретін (қазіргі уақытта қаражат
республикалық бюджетке келіп түсуге тиіс және олардың одан әрі мақсатты пайдаланылу
жағдайы белгісіз);
- ЖЭК объектілері өндірген электр энергиясын олар сатып алған жағдайда, квоталау
субъектілеріне тиісті қысқарту бірліктерін алу құқығын беретін (қазіргі уақытта энергияны
өндіруші ұйымдар квоталардың жетіспеушілігіне байланысты көміртегі бірліктерін сатып алуға
мәжбүр);
- квоталау субъектілеріне парниктік газдарды қысқарту және сіңіру жөніндегі жобаларды
іске асыруға кедергі келтіретін кедергілерді болдырмайтын (қазіргі уақытта мұндай жобалар өте
тар іске асырылуы мүмкін салалардың тізбесі);
- қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органға валидация және верификация
жүргізу ережелерін әзірлеу және бекіту бойынша құзыреттер беретін (қазіргі уақытта валидация
және верификация бойынша аккредиттелген органдардың қызметі ерікті стандарттармен
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реттеледі, бұл есептердегі қателіктерге, квоталау субъектілерінің шағымдарына және т.б.
әкеледі).
Жаңа Экологиялық кодекс жобасында климаттың өзгеруіне бейімделу мәселелері
бойынша новеллалар енгізілуде.:
- түсінік аппараты анықталды;
- қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның құзыреті көзделген;
- климаттың өзгеру әсерлеріне осалдықты бағалау, бейімделу бойынша шараларды
жоспарлау, әзірлеу, жүзеге асыру және мониторингілеу және климаттың өзгеру әсері туралы
есептілік үшін негіз қаланып келеді.
ҚР Үкіметінің заң жобалау жұмыстарының бекітілген жоспарына сәйкес «Қазақстан
Республикасының Экологиялық кодексінің жобасын және «Экология мәселелері бойынша кейбір
заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасын (бұдан әрі жоба) енгізу мерзімі: Әділет министрлігіне – 2019 жылғы тамыз, ҚР Үкіметіне – 2019 жылғы
қазан, ҚР Парламент Мәжілісіне – 2019 жылғы желтоқсан.
Қоршаған ортаға жауапты жеке министрлікті тарату, Энергетика министрлігін
қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган етіп тағайындау және
қоршаған ортаны қорғауға байланысты көптеген міндеттерді Ауыл шаруашылығы
министрлігіне және кейбір басқа да мемлекеттік органдарға жүктеу 2014 жылы жүргізілген
институционалдық құрылымды қайта ұйымдастыру нәтижесінде экологиялық саясат пен
заңнаманы әзірлеу және жетілдіру және оларды тиімді іске асыру мен құқық қолдануды
қамтамасыз ету жөніндегі қызметке әсер етті. БҰҰ ЕЭК сарапшыларының пікірінше, қоршаған
ортаны қорғау мәселелері осы салалық министрліктер үшін, әсіресе реттеу шараларын
қысқартуға, инвестицияларды тартуға және бизнесті дамыту үшін жағдайларды оңайлатуға
және мемлекеттік мекемелер санын шектеуге арналған жалпы бағыт контекстінде бірінші
кезекте маңызды болған жоқ. Үкімет қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды
пайдалану саласындағы саясатты әзірлеу, реттеу, бақылау (құқық қолдану) және іске асыру
функцияларына жауапты жеке министрлікті қайта құруы керек. 87
2019 жылы жағдай экология, геология және табиғи ресурстар Жаңа министрлігін
құрумен жақсара бастады, оған су және биологиялық ресурстарды басқару, сондай-ақ жер
қойнауын геологиялық зерттеу жөніндегі функциялар берілген.
Атмосфералық ауаның мониторингі жүйесін жетілдіру.
Қазгидромет жыл сайын арттырады бекеттерінің саны мен ауқымын кеңейтіп,
параметрлерін атмосфералық ауаның өлшенетін көмегімен сатып алынған зертханалық
жабдықтарды және мониторингінің автоматты бекеттерінен, бірақ бекеттерінің саны (146) әлі
оңтайлыдан алыс (170 бекет). 2008 – 2017 жылдар кезеңінде өлшенетін параметрлер саны 2008
жылы16-дан 2017 жылы 35-ке дейін өсті, ал 2018 жылы тізбе екі қосымша параметрлер (никель
және сынап) есебінен кеңейтілді.
Қазгидрометтің вебсайтында қоршаған ортаның жай-күйі туралы ай сайынғы, тоқсан
сайынғы, жарты жылдық және жылдық ақпараттық бюллетеньдер ұсынылған, оған облыстар
мен қалалар бойынша бөлуде мынадай ақпарат кіреді: 88
- қалаларда ауаның ластану деңгейін жалпы бағалау;
- атмосфералық ауаның жоғары және экстремалды жоғары ластану жағдайлары туралы
мәліметтер;
- атмосфераның жерге жақын қабатының радиациялық жағдайы;
- атмосфераның жерге жақын қабатындағы радиоактивті түсу тығыздығы.
Қоршаған ортаның жай-күйі туралы қосымша ақпараттық бюллетеньдерді Қазгидромет
тоқсан сайынғы, жарты жылдық және жылдық негізде жариялайды. Олар келесі тақырыпқа
арналған:

87 Қазақстанның экологиялық қызметінің нәтижелілігіне үшінші Шолу. БҰҰ ЕЭК. 2018 ж.
88 kazhydromet.kz
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- «Ақтау теңіз порты» арнайы экономикалық аймағы аумағындағы қоршаған ортаның жайкүйі;
- Каспий теңізінің қазақстандық бөлігінің қоршаған ортасының жай-күйі;
- Нұра өзені бассейнінің қоршаған ортасының жағдайы;
- Арал өңірінің қоршаған орта және халық денсаулығының жай-күйі;
- Щучье-Бурабай курорттық аймағының қоршаған ортасының жағдайы.
2017 жылы Қазгидромет қалада атмосфералық ауаның сапасын бақылау үшін қосымша
әзірледі (AirKz), ол халыққа нақты уақыт режимінде ауа сапасының ресми мәліметтерін ұсыну
үшін қолданылады. «AirKz» қосымшасы 2018 жылдың 1 қаңтарында іске қосылды. Ол
пайдаланушыларға Қазақстанның барлық аумағында атмосфералық ауаның сапасын бақылауға
мүмкіндік береді. «AirKz» 46 елді мекенде және 84 ауаның сапасына мониторинг жүргізетін
автоматты бақылау бекеттерінде жиналған мәліметтер негізінде ақпарат ұсынады.
«AirKz» қосымшасы ағылшын, қазақ және орыс тілдерінде қолжетімді және
қолданушыларға қажетті посттарды қолмен немесе геолокация деректеріне сәйкес таңдауға
мүмкіндік береді және қолданушы қажетті хабарламаларды қолмен немесе геоақпарат
мәліметтері бойынша таңдауға мүмкіндік береді. Таңдалған постқа байланысты қосымша ауаның
негізгі ластағыштарының концентрациясын көрсетеді, атап айтқанда азот диоксиді (NO2), азот
оксиді немесе азот тотығы (NO), PM10, PM2,5, шаң, SO2, H2S және CO. Әрбір параметр бойынша
пайдаланушылар мг/м3 шоғырлану деңгейін және түстік шкала бойынша ұсынылған ШРК-ге
қатысты деңгейді көре алады. Қазгидрометтің әзірлеген «AirKz» қосымшасы пайдаланушыларға
бақыланатын параметрлер туралы, сондай-ақ атмосфералық ауа ластануының адам денсаулығына
әсері туралы базалық ақпаратты ұсынады. Алайда, қосымша пайдаланушыларға ауаның
ластануының нақты деңгейінде не істеуге қатысты ұсыныстар бермейді, сондай-ақ денсаулық
үшін тәуекелдер картасы немесе денсаулыққа байланысты басқа да ақпарат жоқ, себебі бұл
денсаулық сақтау министрлігінің жауапкершілік саласына жатады. Бұдан басқа, сенсорлардың
бейресми желісінің көмегімен де, жергілікті атқарушы билік органдарымен де өндірілетін
бейресми өлшемдер халықтың Ауаның ластануының жоғары деңгейі туралы ескертуі
тұрғысынан атмосфералық ауа сапасының ресми мониторингі нәтижелерінің пәрменділігін
ескеруге мәжбүрлейді.
Атмосфералық ауа сапасының мониторингі желісі мониторинг посттарының санын және
бақыланатын параметрлердің санын арттыру жолымен едәуір кеңейтілсе де, желіні жақсарту
үшін, әсіресе ірі қалалық және өнеркәсіптік аудандарда атмосфералық ауа сапасының автоматты
мониторинг посттарының тығыздығына қатысты мүмкіндіктер сақталуда. Осыған ұқсас түрде
жылжымалы зертханалар санын арттыру есебінен жер үсті суларының мониторингі желісінің
тиімділігі артуы мүмкін, оны басқаруды Қазгидромет жүзеге асырады.
Өндірістік мониторинг жүргізуді қоса алғанда, өндірістік бақылауды жүргізуді
кәсіпорындар әрдайым сапалы түрде жүзеге асыра алмайды, бірақ бірінші санаттағы барлық
кәсіпорындарға міндетті автоматты бақылауды енгізудің ғылыми және басқарушылық
негіздемесі жоқ. Өндірістік бақылауды реттеу бойынша нұсқаулық құжаттарды дайындау үшін
2017 ж. «Атмосфераға шығарындылар мен су ортасына төгінділер мониторингі бойынша
анықтамалық құжатты» пайдаланған дұрыс болады, мониторинг қағидаттары, оның ішінде
өлшеулерді дайындау, жоспарлау және орындау, сапаны қамтамасыз ету, әдістер туралы толық
ақпаратты, тәуекелді бағалау қағидаттарында мемлекеттік экологиялық бақылауды жүзеге
асыратын тексерулер негізделуге тиіс.

1.7. Парниктік газдар шығарындыларын азайту.
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Ұлттық экономика айтарлықтай дәрежеде табиғи ресурстарға байланысты. Бұл
Қазақстанды ЖІӨ-нің көміртегі сыйымдылығы бойынша әлемдегі көміртектіге бай елдердің
біріне айналдырады.
Киот хаттамасы шеңберінде ел 2020 жылға дейін зизилх (жер пайдалану, жер
пайдаланудағы және орман шаруашылығындағы өзгерістер) ескерусіз шығарындылар көлемін
1990 жылғы деңгеймен салыстырғанда 5%-ға дейін шектеуге міндеттеме алды. 2015 жылы
Қазақстан 2030 жылға қарай базалық 1990 ж. деңгейінен ПГ шығарындыларын 15%-ға
қысқартуға дайын екенін білдіре отырып, ұлттық деңгейде анықталатын өзінің болжамды үлесін
ұсынды. Жаңа технологияларды беруді және қолайлы экономикалық жағдайды қоса алғанда,
сыртқы көмек алған жағдайда Қазақстан 2021 – 2030 жылдар кезеңінде шығарындыларды 25%ға азайтуды болжайды.
1990 - 2017 жж. Монреаль хаттамасымен реттелмейтін көздерден антропогендік
шығарындылардың кадастры және парниктік газдарды сіңіргіштердің абсорбциясы туралы ҚР
ұлттық баяндамасына сәйкес 1990 жылы парниктік газдардың жалпы шығарындылары ЗИЗИЛХ
ескерусіз 385932,13 мың тонна СО2-экв құрады, ал 2017 жылы 353233,80 мың тонна СО2-экв.
құрады. Ұлттық баяндама БҰҰ-ның Климаттың өзгеруі туралы негіздемелік конвенциясы
Хатшылығының (БҰҰ КӨНК) сайтында орналастырылған89.
2018 жылы парниктік газдар шығарындыларының шекті көлемі 1990 жылға қарағанда
87,2%-ды құрады және нысаналы индикатор белгілеген көрсеткіштен аспады.
Қазақстандағы парниктік газдардың жалпы эмиссияларының динамикасы орта есеппен
1990 - 2018 жылдар аралығында энергетикалық қызметтен эмиссиялардың трендімен
анықталады. «Энергетика» секторының үлесі барлық жылдары орта есеппен 79% құрайды. Ауыл
шаруашылығы салымының салыстырмалы үлесі айтарлықтай дәрежеде аз және орта есеппен
10%-ды құрайды. Шамамен 6% және 2% өнеркәсіп секторлары мен қалдықтар үлесіне келеді.
Қазақстанда көміртегі шығарындыларына салық жоқ.
2011 жылы енгізілген Экологиялық кодекске түзетулерге сәйкес парниктік газдардың
шығарындыларына квоталармен (СТВ) сауда жүйесі енгізілді, олардың шығарындылары
жылына 20000 тонна CO2-экв асатын қондырғылар операторлары үшін. Бұл квоталар квоталарды
бөлудің ұлттық жоспары негізінде беріледі. Бұдан басқа, түзетулер парниктік газдар
шығарындылары мен сіңірулері көздерінің мемлекеттік кадастрын, көміртегі бірліктерінің
мемлекеттік тізілімін құруды және қондырғы операторлары ұсынатын парниктік газдарды
түгендеу туралы есептерді верификациялау және валидациялау рәсімдерін енгізуді көздейді.
Квоталау және квоталарды сату жүйесінің жұмысы 2016 жылы тоқтатылды және 2018 2020 жалдар аралығында шығарындыларға квоталар бөлудің ұлттық жоспарына сәйкес 2018
жылы жаңартылды (Үкіметтің 2017 жылғы 26 желтоқсандағы №873 Қаулысы). 2018 - 2020
жылдарға арналған квоталар көлемі - 485,9 млн. тонна СО2-экв. (жылына 162 млн. тонна СО2экв). Мемлекеттік резерв: 35, 273 млн. тонна СО2-экв.
Бөлінетін квоталардың жалпы көлемі 1990 жылғы деңгеймен салыстырғанда CO2
шығарындыларын 5%-ға қысқартуды қамтамасыз ететіндей есептелді. Қазіргі уақытта қондырғы
операторлары тарихи әдіс пен парниктік газдар шығарындыларының үлестік коэффициенттерін
(ШҮК) қолдану әдісі арасында таңдай алады. Операторлардың үштен екісі ШҮК-ті таңдады,
себебі бұл оларға қуат ұлғайған және жаңа көздер енгізілген жағдайда қосымша квоталарды
сұрауға мүмкіндік береді.
Жасыл климаттық қормен ынтымақтастық.
2010 жылы климаттың өзгеруі туралы БҰҰ-ның негіздемелік конвенциясы шеңберінде
дамушы елдерге көмек көрсету үшін Жасыл климаттық қор (ЖКҚ) құрылды. Осы қордың
мақсаты жаңа төмен көміртекті және климаттық тұрақты даму парадигмасын ілгерілету жолымен
климаттың өзгеруіне қарсы күрес жөніндегі халықаралық қоғамдастық қойған міндеттерге қол
89

1990-2017 жж. Монреаль хаттамасымен реттелмейтін көздерден антропогендік шығарындылардың кадастры
және парниктік газдарды сіңірушілердің абсорбциясы туралы ҚР Ұлттық баяндамасы
(https://unfccc.int/documents?search2=&search3=&f%5B0%5D=country%3A1379)
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жеткізу үшін жаһандық күш-жігерге елеулі және өршіл үлес қосу болып табылады. ЖКҚ БҰҰ
КӨНК-ге есеп береді.
2017 жылғы 2 тамыз күні Жасыл климаттық қордың Хатшылығы Қазақстан
Республикасының дайындығы (Readiness Proposal) туралы өтінімді мақұлдады және ЖКҚ-мен
жұмыс жөніндегі ұлттық уәкілетті органның (Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі)
әлеуетін нығайту және елдік бағдарламаны пысықтау үшін $300 мың АҚШ доллары көлеміндегі
соманы бөлді. Осы жоба бойынша атқарушы агенттік Қазақстандағы БҰҰ Даму бағдарламасы
болып табылады.
Стратегиялық жоба климаттың өзгеруіне байланысты іс-шаралар үшін ЖКҚ
қаржыландыруды жұмылдыру үшін қолайлы жағдайлар жасауға бағытталған. Жобаның негізгі
мақсаты Қазақстанда Жасыл климаттық қордың жобаларын іске асыру үшін жағдай жасау болып
табылады. Бұл мақсат бірнеше міндеттер арқылы орындалады:
– уәкілетті ұлттық орган (УҰО) - ҚР Энергетика министрлігінің әлеуетін нығайту;
– жобаларды қарауға тартылған негізгі тараптардың әлеуетін нығайту-министрліктер,
ведомстволар, ҒӨБ және даму институттары;
- тікелей қол жеткізу үшін ұйымдарды аккредиттеу бойынша алдын ала жұмыстар жүргізу;
- ЖҚК-мен жұмыс істеудің елдік бағдарламасын құру;
- жобаларды әзірлеу, қарау және мониторинг жүргізу процесін енгізуге кедергі келтіретін
кедергілерді жою;
- ЖҚК жобаларын жүзеге асыру үшін қосымша қаржылық ресурстарды тартудың ықтимал
нұсқаларын іздеу.
Жоба аясында 35-тен астам ұйымның өкілдерімен елдік бағдарламаны талқылау бойынша
жұмыстар жүргізілді. Осының арқасында мүдделі министрліктер мен ұйымдар арасында диалог
алаңы құрылды, ол Қазақстанның Елдік бағдарламасын әзірлеу және мақұлдау, бағдарламалық
құжаттарда климаттық мәселелерді енгізу немесе түзету, жобаларды мақұлдау бойынша
процедураларды әзірлеу және бекіту бойынша ұсынымдарды пысықтау кезінде қолдау көрсетті.
Мемлекеттік органдар, азаматтық қоғам және жеке сектор өкілдерінің қатысуымен 5-тен
астам кеңес өткізілді. Кездесу барысында қатысушылар ЖҚК функцияларымен, оның
мақсаттарымен, қаржыландыру критерийлері мен талаптарымен, қаржыландыру нысандарымен,
Қазақстанда қарсылықтардың болмауының ұсынылатын рәсімдерімен, жобаларды дайындау
және қарау үдерістерімен, аккредиттеу мәселелерімен танысты. Қатысушылар елдік бағдарлама
мен жобалар бойынша өз идеялары мен ұсыныстарын, қарсылықтардың болмау рәсіміне өз
түсініктемелерін ұсынды. Екі ұлттық компания ЖҚК аккредиттеу процесін бастады.

Халықаралық тәжірибе
БҰҰ Бас хатшысы Антониу Гутерриш климаттың өзгеру проблемасын «біздің
заманымыздың басты мәселесі, ал оның шешімі — тарихтың бұрылмалы сәті» деп атады. Бізде
климаттың өзгеруінің теріс салдарларын тоқтатуға уақыт бар, бірақ ол үшін қоғамның барлық
жіктері тарапынан теңдессіз күш-жігер қажет. Ең батыл бастамаларға қолдау білдіре отырып
және Париж келісімін орындауға бағытталған іс-қимылды жеделдету қажеттігін атап көрсете
отырып, 2019 жылғы 23 қыркүйекте Бас хатшы климаттың өзгеруі саласындағы шаралар
жөніндегі Саммит өткізеді, онда «климаттық сын-қатерді» қабылдау көзделіп отыр. «Мен
барлық көшбасшыларды алдағы онжылдықта парниктік газдардың шығарындыларын 45
пайызға азайту және оларды 2050 жылға қарай нөлге жеткізу мақсатында 2020 жылға қарай
ұлттық деңгейде анықталатын салымдарды ұлғайту бойынша нақты, шынайы жоспарлармен
қыркүйекте Нью-Йоркке келуге шақырамын».
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Бұл Саммит мүше мемлекеттердің қарқынды дамып келе жатқан бірлескен саяси
ұстанымдарының куәсі болып табылады және алдымызға қойылған міндеттерді орындау
процесінде болып жатқан ірі ауқымды экономикалық трансформацияларға назар аударады. 90
2018 жылы Климаттың өзгеруі жөніндегі үкіметаралық сарапшылар тобы
(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) арнайы баяндаманы жариялады.91
Әлемнің түкпір-түкпірінен келген ғалымдар көмірқышқыл газының (CO2) ауқымды
шығарындылары мен климаттың жаһандық өзгерістерін атап өтті. Сондықтан планетаны сақтау
үшін оларды 2010 жылдың көрсеткіштерімен салыстырғанда 2030 жылға қарай 45%-ға
қысқарту қажет.
«Жаңа климаттық экономика» (The 2018 Report of the Global Commission on the Economy
and Climate) баяндамасында 2030 жылға дейін 26 триллион АҚШ доллары көлемінде таза
экономикалық пайда алу және әлемдік экономиканы неғұрлым тұрақты климаттық жолға
ауыстыру үшін Жаһандық комиссия мемлекеттік және жеке секторларда экономикалық
шешімдер қабылдайтын тұлғаларды дереу мынадай шараларды қабылдауға шақырады (Толық
- https://newclimateeconomy ескерту.report/2018/executive-summary/):
1. Үкімет көміртегі бағасын белгілеуге және ірі инвесторлар мен компаниялар үшін
климаттық тәуекелдерді міндетті түрде ашуға көшуге тиіс.
2. Барлық елдер өсуді қамтамасыз етуге жаңа тәсілдің орталық факторларының бірі
ретінде орнықты инфрақұрылымға инвестицияларға анағұрлым көп көңіл бөлуге тиісті. Және
бұл көп жағдайда ақшаға ғана байланысты емес. Бұл секторалдық саясатпен келісілуі және
тұрақты инфрақұрылымға жеке инвестициялардың құйылуына ықпал етуі мүмкін сенімді өсу
стратегияларын, инвестициялық жоспарлар мен институционалдық құрылымдарды
қалыптастыру үшін неғұрлым күшті басшылық пен техникалық әлеует құру туралы сөз болып
отыр. Бұл ойластырылған ғимараттарды, көлікті, энергетикалық және су жүйелерін және
қалаларды, сондай-ақ суды тазалайтын және су тасқындарымен бағалы күресті қамтамасыз
ететін ормандар мен сулы-батпақты алқаптар сияқты біздің экономикамыздың негізінде жатқан
табиғи инфрақұрылымға құйылатын инвестицияларды қамтиды.
3. Жеке сектор мен инновацияның барлық қуатын іске қосу қажет. Көптеген компаниялар
мен инвесторлар көшбасшылықты көрсетіп отыр, ал басқалары осы күн тәртібінің айналасында
дұрыс саяси сигналдар құруға дайын. 2020 жылға қарай Fortune 500 компаниясының Париж
келісіміне сәйкес келетін ғылыми мақсаттары болуға тиіс.
4. Ұзақ мерзімді, әділ өсуді және әділ көшуді қамтамасыз ету үшін адамдардың
мүдделеріне бағдарланған тәсіл қажет. Дамушы елдерде және нарықтық экономикасы
қалыптасып келе жатқан елдерде көміртегі шығарындылары төмен деңгейдегі өтпелі кезең
өткеннің тиімсіз және ластаушы модельдері арқылы өтуге мүмкіндік береді.
Әлем апат қарсаңында тұр. Жаһандық жылыну барлық жер сілкіністерінің өміріне әсер
ететін ғаламшарымыздағы елеулі өзгерістерге алып келеді. Сіз бұған әлі күмәнмен қарайсыз
ба? Міне, Климат бойынша саммит қарсаңында Дүниежүзілік метеорологиялық ұйымның
(ДМҰ), БҰҰ Қоршаған орта жөніндегі бағдарламасының (ЮНЕП) және басқа да бірқатар
ұйымдардың өкілдері еске салуды шешкен фактілердің кейбірі ғана. Жексенбі күні (2019
жылғы 22 қыркүйек) олар біріккен баяндама шығарды, онда халықаралық қоғамдастық
климаттың өзгеруіне қарсы күрес бойынша шұғыл және батыл шаралар қабылдауға шақырды
(https://news.un.org/ru/story/2019/09/1363352).
Соңғы бесжылдық (2015 - 2019 жж.) метеобақылау тарихындағы ең жылы болды. Бүгінгі
күні орташа жаһандық температура индустрияға дейінгі кезеңдегі орташа температурадан
Цельсий бойынша 1,1 градусқа дейін жоғары. Естеріңізге сала кетейік, климат бойынша Париж
келісіміне сәйкес орташа жаһандық температураның жоғарылауын 1,5 градус шамасында ұстап
тұру қажет.

90 https://www.un.org/ru/climatechange/
91 https://www.ipcc.ch/sr15/
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Бүгінде мұздың еруінің жылдық көрсеткіштері 40 жыл бұрынғы көрсеткіштерден алты есе
асып түседі. Ал 2015 жылдан бастап әлем тарихтағы кез келген басқа бес жылдық кезеңге
қарағанда мұздық массадан көп айырылып қалды.
Егер 1997 жылдан бастап 2006 жылға дейінгі кезеңде теңіз деңгейі жылына 3,04
миллиметрге көтерілген болса, 2007-2016 жылдары бұл көрсеткіш жылына 4 миллиметрге
жетті.
2018 жылы атмосфераға көмірқышқыл газының шығарындылары 2 пайызға өсіп,
рекордтық көрсеткіш - 37 миллион тоннаға жетті. Қазір олар жаһандық экономикаға қарағанда
баяу қарқынмен өсуде болса да, жақын уақытта шығарындылардың азаюы күтілмейді.
Атмосферадағы парниктік газдардың шоғырлану деңгейі рекордтық көрсеткіштерге жетті.
Мысалы, 2018 жылы көмірқышқыл газының концентрациясы миллионға 407,8 бөлікті құрады.
Соңғы рет, ғалымдардың деректері бойынша, CO2 концентрациясының көрсеткіштері 400
бөліктен 3-5 миллион жыл бұрынғы миллионға жуық асып түсті. Сол кезде орташа жаһандық
температура 2-3 градустан асып кетті, ал теңіз деңгейі бүгінгі күнге қарағанда 10-20 метрге
жоғары болды.
Саммитте 77 ел 2050 жылға қарай парниктік газдардың шығарындылары тұрғысынан
бейтарап ете отырып, экономиканы толығымен экологиялық рельстерге көшіру міндетін өз
мойнына алды.
Германия климаттың өзгеруімен күрестегі өз күш-қуатын 4 млрд. евроға дейін арттыруға
және ғасыр ортасына қарай парниктік газдар шығарындыларының нөлдік деңгейіне қол
жеткізуге
уәде
берді
(https://news.un.org/ru/story/2019/09/1363482?fbclid=IwAR0yEA0gWqltZWJz6WdES_7MUAZZu6gWVuAeECGzxMCF8u-vU6D3gN1jK4).
Жаңа Зеландияның Премьер-Министрі Джасинда Ардерн оның еліне атмосфераға
парниктік газдардың жаһандық шығарындыларының бар-жоғы 0,17%-ы келетіндігін еске
салды, бірақ бұл жаңа зеландықтар қол құмсырып қарап отырады деген сөз емес. Премьерминистрдің айтуынша, ел билігі өз азаматтарын электр және экологиялық таза автомобильдерге
отырғызуға сендіреді.

БҰҰ суреті. Жаңа Зеландияның Премьер-Министрі Джасинда Ардерн климат бойынша
саммитте.
Бүгінгі күннің өзінде елімізде электр энергиясының 80 пайыздан астамы жаңартылатын
көздерді - гидроэнергия мен жел энергиясын пайдалану арқылы өндіріледі. Жаңа Зеландияның
Премьер-Министрі 2028 жылға қарай Жаңа Зеландияда миллиардтаған ағаш отырғызу
жоспарланғаны туралы айтты. Жақында елімізде алғашқы 150 млн. ағаш отырғызылды. 2035
жылға қарай Жаңа Зеландия жаңартылатын көздерді пайдалана отырып, электр энергиясын жүз
пайыз өндіруге көшуді жоспарлап отыр. «Біз теңізде мұнай мен газды барлауға жаңа рұқсат
беруді тоқтаттық. Оның орнына біз «жасыл» сутегі өндірісіне және биоотын өндірісіне
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инвестициялайтын боламыз. Біздің мақсатымыз: 2035 жылға қарай жаңартылатын көздерді
пайдалану арқылы электр энергиясын жүз пайыз өндіруге көшу керек», - деді Джасинда Ардерн
(https://news.un.org/ru/story/2019/09/1363482?fbclid=IwAR0yEA0gWqltZWJz6WdES_7MUAZZu6gWVuAeECGzxMCF8u-vU6D3gN1jK4).
Пәкістан 2014 жылдан бері шамамен 1 миллиард жаңа ағаш отырғызып, алдағы бес
жылда 10 миллиардтан астам көшет отырғызуға уәде берді.
Финляндия атмосферадан оның экономикасы тұтас өндіретін парниктік газдардан көп
парниктік газ алып жатқан әлемнің алғашқы ел болуға ниетті.
Соңғы жылдары халықаралық қоғамдастық өте маңызды нұсқаулықтарды басып
шығарды, онда елдің өз заңнамасына климаттың өзгеруіне бейімделу туралы мәселелерді қалай
қамтуы мүмкін екенін сипаттайды. Мысалы, 2013 жылы Еуропалық Одақ климаттың өзгеруі
мен биоалуантүрліліктің қоршаған ортаға әсерін бағалауға интеграциялау жөніндегі
нұсқаулықты жариялады.92 Бұл нұсқаулықта климаттың өзгеруі мәселелерін ҚОӘБ
процестеріне енгізудің маңыздылығы атап көрсетілген. Онда, сондай-ақ, климаттың өзгеруі мен
ҚОӘБ-дағы биоалуантүрлілік мәселелерін қалай анықтау және бағалау және ҚОӘБ-дағы
климаттың өзгеруі мен биоалуантүрлілік мәселелерін шешу үшін сыни проблемаларды қалай
еңсеру керектігі сипатталады. 93
2017 жылы Қоршаған орта және даму жөніндегі халықаралық институт (ҚДХИ) Жаһандық
экологиялық қормен (ЖЭҚ), Біріккен Ұлттар Ұйымының Даму бағдарламасымен (БҰҰДБ) және
Біріккен Ұлттар Ұйымының Қоршаған орта жөніндегі бағдарламасымен (БҰҰ Қоршаған орта
жөніндегі бағдарламасы) әріптестікте ұлттық бейімдеу жоспарлары бойынша нұсаулық
шығарды: мандаттарды түсіну және тәжірибе алмасу94. Бұл нұсқаулықта түрлі елдер климаттың
өзгеруіне бейімделу мақсатында қолданатын ұлттық бейімделу жоспарларымен байланысты
құқықтық мандаттар және Ұлттық бейімделу жоспарларын жасаудың әртүрлі тәсілдері бойынша
ұсыныстар талқыланады. Осыған ұқсас ЭЫДҰ-ның Климаттың өзгеруіне бейімдеуді
ынтымақтастыққа біріктіру жөніндегі басшылығы Даму мақсатында даму процестеріне
бейімдеуді қалай қосу туралы пайдалы ақпарат береді, ал Біріккен Ұлттар Ұйымының су
ресурстары және климаттың өзгеруіне бейімделу жөніндегі Еуропалық экономикалық
комиссиясының басшылығында су ресурстарын заңнамаға бейімдеудің әртүрлі тәсілдері
қарастырылады.9596
Климаттың өзгеруіне қарсы күрес және климаттың өзгеруіне бейімделу бойынша түрлі
елдердің заңнамаларының мысалдары «Қоршаған ортаны қорғау туралы негіздемелік заңдардағы
климаттың өзгеруіне бейімделуді есепке алудың үздік халықаралық тәжірибесі» басылымында
келтірілген. Бұл жарияланым Қазақстан Энергетика министрлігі үшін АҚШ Халықаралық даму
жөніндегі агенттігі (USAID) қаржыландыратын C5+1 бастамасы шеңберінде қоршаған ортаның
құқықтық мәселелерін зерттеу институты дайындаған.97
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Елдің Климаттық проблемасын шешу үшін коммерциялық емес ұйымдар (КЕҰ) мен
көшбасшылар климаттың өзгеруіне қарсы күрес жаһандық міндет екенін түсіне отырып,
өздерінің күш-жігері мен білімдерін біріктіреді.
КЕҰ жұмысын үйлестіру үшін әртүрлі «климаттық» желілерге біріктіріледі, олардың
ішіндегі ең ірісі — Климатты қорғауға арналған халықаралық желі (Climate Action Network
International немесе CAN-International). CAN - бұл Greenpeace, WWF, Oxfam, Avaaz, ғылыми, діни
және басқа да Даму ұйымдары сияқты жетекші экологиялық ұйымдарды қоса алғанда, 120 елде
1300-ден астам коммерциялық емес ұйымдарды біріктіретін Дүниежүзілік коалиция. CAN БҰҰның Климаттың өзгеруі туралы негіздемелік конвенциясының халықаралық келіссөздерінде
азаматтық қоғамның күш-жігерін біріктіреді, онда бақылаушы мәртебесіне қатысады.
CAN жаңа «климаттық» жаңалықтарды таратады және мәселелерді талқылау үшін, соның
ішінде келіссөздер мен конференцияларға және кездесулерге дайындау үшін, бірнеше
электрондық таратулар (San-talk, CAN JI/CDM, CAN Forestry және т.б.) арқылы алаңдарды
ұйымдастырады. Осы электрондық құралдардың арқасында стратегиялық сессиялар,
жаңалықтармен алмасу, шешімдер қабылдау үшін келіссөздер кезінде күн сайынғы кездесулер
өткізіледі және жұмыс топтары мен мәлімдемелер қалыптастырылады.98
2019 жылғы 17-27 маусымда Боннда (Германия) БҰҰ-ның РКИК-нің климаттың өзгеруі
туралы көмекші органдарының (ВОКНТА және ВОО) отырыстары өтті. Бұл жыл сайынғы
дайындық кезеңі, онда климаттың өзгеруі саласындағы сараптамалық деңгейде болашақ
шешімдер талқыланады. Отырыс жұмысында негізгі назар Париж келісімін жүзеге асырудың
келесі аспектілеріне бөлінді.
Біріншіден, Париж келісіміне елдердің салымдарының ұлттық деңгейінде (ЕСҰД)
айқындалатын іс-қимылдың жалпы уақытша шеңберін айқындау қажет. Әзірше олар бір елде
2025 жылға дейін, басқа елдерде 2030 жылға дейін анықталған. Ең алдымен, мұндай
айырмашылық 2030 жылға дейін сақталады, ал одан әрі ЕСУД-тың бес жылдық әрекет ету кезеңі
әбден мүмкін. Келесі жылы ол 2030 жылға дейін анықталған болса да, нақтыланған ЕСУД
Хатшылыққа ұсыну қажет екенін есте сақтау маңызды.
Екіншіден, Париж келісімін іске асыру әр түрлі елдерде қолданылатын шаралардың
нәтижелерін салыстыруға және салыстыруға болатын жалпы әдіснамалық негіздерді әзірлеуді
талап етеді. Бұл олардың нәтижелілігін халықаралық деңгейде көрсетуге және түрлі елдерде
Париж келісімін іске асырумен прогресті көруге мүмкіндік береді. Ол үшін парниктік газдардың
шығарындылары мен сіңірулері бойынша, сондай-ақ Париж келісіміне елдер мәлімдеген
салымдарды іске асырумен прогреске есеп беру үшін жалпы форматтар айқындалады.
Ең үлкен дауларды әзірше Париж келісімінің 6-бабы туғызып отыр. Ол Париж келісімі
бойынша шаралар нарықтық тетіктерді пайдалану негізінде іске асырылуы мүмкін екендігін
көздейді. Олардың бірі - бір ел басқа елмен ынтымақтастық негізінде Париж келісіміне парниктік
газдардың шығарындыларын азайту және сіңірілуін ұлғайту бойынша өзінің ұлттық үлесін
ішінара іске асырғанда (бірлескен тәсілдер) болады. Егер жеңілдетіп айтатын болсақ, онда ел
жаңартылатын энергия көздерін дамыту, энергия тиімділігі, орманды қалпына келтіру, орман
өсіру жөніндегі шараларды өз елінің аумағында ғана жүзеге асыра алады, сонымен қатар Париж
келісімі бойынша өз үлесін есепке ала отырып басқа елдерде тиісті шараларды қолдай алады.
Париж келісімінің екінші тетігі парник газдарының шығарындыларын қысқартуға, оның
ішінде басқа елдердегі жобаларды қолдау арқылы бизнестің қатысуын ынталандыруды көздейді
(парник газдарының шығарындыларын азайтуға жәрдемдесу және тұрақты дамуды қолдау
тетігі). Бұл Киото хаттамасын бірлесіп жүзеге асыру және таза дамыту тетіктері бойынша
жобалардың ұқсастығының бір көрінісі. Бірінші екі мәселе бойынша келіссөздер пікірталас
режимінде өтеді, негізгі келіспеушіліктер нарықтық тетіктер бойынша қаңидаларға сәйкес
қалыптасты.

98http://livingasia.online/2019/05/27/kto_sledit_za_klimatom/?fbclid=IwAR3IcPVoRxINfCcMRJX1tpsNlEWIWVqjncbxh
gqulwc8wlewp72_1ewwvdw
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Нарықтық тетіктер бойынша Сантьягода БҰҰ КӨНК тараптары конференциясының келесі
сессиясыЭнергетикалық сектордағы парниктік газдардыңнда қағидалар қабылданады деген үміт
бар.
ТДМ қол жеткізу проблемалары.
Тұрақты даму мақсатының 17 (9, 12, 13) 3 мақсаты парниктік газдар шығарындыларын
азайту және климаттың өзгеруіне бейімделу бойынша нақты міндеттер қояды (1.7.1-кесте).
Қазақстанда 9-мақсаттың 9.4 міндетінің 9.4.1 көрсеткіші бақыланбайды, бірақ есептеледі.
Қазақстанда 12 мақсатқа қол жеткізу қадағаланбайды, атап айтқанда: 12.1 міндет, 12.4
міндет, 12.7 міндет, 12.c міндет.
13-мақсаттың 13.1-міндетін шешу үшін Қазақстанда "табиғи сипаттағы төтенше жағдайлар
нәтижесінде зардап шеккендер мен қаза болғандардың саны" көрсеткіші бақыланады, ол
өзгерістердің айқын көрінген үрдісі жоқ.
Алайда 13.1.2 көрсеткіші мен 13.1.3 көрсеткіші бақыланбайды.
Сондай-ақ 13.2-міндетті және 13.3-міндетті шешу үшін көрсеткіштер жоқ, ел климаттың
өзгеруіне қарсы күрес жөніндегі шаралардың едәуір санын өзінің стратегиялық құжаттарына
қосты.
1.7.1-кесте. Климаттың өзгеру мәселелеріне байланысты ТДМ-ға қол жеткізу проблемалары

ТДМ
мақсаттары
міндеттері

мен

Халықаралық
көрсеткіштер

Қазақстандағы
көрсеткіш

Қол
жеткізу Көрсеткішті
проблемаларын жүргізу
ың болуы
қажеттілігі
ТДМ 9. Тұрақты инфрақұрылым құру, толық және тұрақты индустрияландыру мен инновацияларға
жәрдемдесу
9.4-міндет 2030 жылға қарай 9.4.1 Қосылған құн Бақыланбайды
Мониторинг
Тиісті
ресурстарды
пайдаланудың бірлігіне
CO2
қажет
көрсеткішті
тиімділігін арттыру және шығарындылары
жүргізу қажет
олардың
жеке
мүмкіндіктеріне
сәйкес
барлық елдердің қатысуымен
таза
және
экологиялық
қауіпсіз технологиялар мен
өнеркәсіптік
процестерді
неғұрлым кеңінен қолдану
есебінен оларды орнықты ете
отырып,
инфрақұрылымды
жаңғырту және өнеркәсіптік
кәсіпорындарды
қайта
жабдықтау
ТДМ 12. Тұтыну мен өндірістің ұтымды үлгілеріне көшуді қамтамасыз ету
12.1-міндет. Барлық елдердің 12.1.1 Тұтыну мен Қазақстанда
Мониторинг
Жоқ
қатысуымен
тұтыну
мен өндірістің ұтымды "жасыл
қажет
өндірістің
ұтымды модельдеріне көшу экономикаға"
модельдерін
пайдалануға жөніндегі ұлттық іс- көшу
көшу жөніндегі онжылдық іс- қимыл жоспары бар тұжырымдамасы
қимыл стратегиясын жүзеге немесе
ұлттық қабылданды»
асыру, бұл ретте оған дамыған стратегияға
елдер және дамушы елдердің басымдық
немесе
дамуы мен әлеуетін ескере міндет
ретінде
отырып, оған бірінші болып ұтымды тұтыну мен
кірісуге тиіс
өндірісті
енгізген
елдердің саны
12.2-міндет. 2030 жылға қарай 12.2.1
Халықтың Бақыланбайды
Мониторинг
Тиісті
табиғи ресурстарды ұтымды жан
басына
қажет
көрсеткішті
игеруге
және
тиімді шаққандағы
және
жүргізу қажет
пайдалануға қол жеткізу
ЖІӨ-ге пайыздық
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қатынаста жиынтық
ресурс шығындары
мен
ресурс
шығындары
12.2.2
Халықтың
жан
басына
шаққандағы
ішкі
жиынтық
материалдық
тұтыну және ішкі
материалдық
тұтыну
по
отношению к ВВП
12.6.1 Ресурстарды
ұтымды пайдалану
туралы
есептерді
жариялайтын
компаниялар саны

12.6-міндет Компанияларға,
Бақыланбайды
Мониторинг
Тиісті
әсіресе ірі және трансұлттық
қажет
көрсеткішті
компанияларға
өндірістің
жүргізу қажет
орнықты әдістерін қолдануды
және
өз
есептерінде
ресурстарды
ұтымды
пайдалану туралы ақпаратты
көрсетуді ұсыну
Ұлттық жағдайларды ескере 12.c.1
ЖӨӨ Бақыланбайды
Мониторинг
Тиісті
отырып,
нарықтық бірлігіне
(өндіру
қажет
көрсеткішті
сәйкессіздікті жою арқылы, және тұтыну) қазба
жүргізу қажет
оның ішінде салық салуды отынға
арналған
қайта ұйымдастыру және олар субсидиялар сомасы
бар
жерлерде
олардың және
олардың
экологиялық
салдарларын қазбалы
отынға
есепке алу үшін зиянды арналған жиынтық
субсидиялардан біртіндеп бас ұлттық
тарту
жолымен,
дамушы шығыстардағы үлесі
елдердің
ерекше
қажеттіліктері мен шарттарын
толық көлемде назарға ала
отырып және оларды дамыту
үшін мүмкін болатын теріс
салдарды осылайша барынша
азайтып,
нарықтық
сәйкессіздікті жою арқылы
халықтың мұқтаж және осал
топтарының
мүдделерін
қорғау
үшін
ысыраптап
тұтынуға
әкелетін
қазба
отынды
пайдалануды
субсидиялауды ұтымды ету
ТДМ 13. Климаттың өзгеруіне және оның салдарларына қарсы күрес жөнінде шұғыл шаралар қабылдау
13.1-міндет Барлық елдерде 13.1.1
100
000 Табиғи
Монитоинг
Жоқ
қауіпті
климаттық адамға шаққандағы сипаттағы
қажет
құбылыстарға және табиғи қаза болғандардың, төтенше
апаттарға қарсы тұруды және хабар-ошарсыз
жағдайлар
бейімделуді арттыру
кеткендердің және нәтижесінде
тікелей
апат зардап
салдарынан зардап шеккендер мен
шеккендердің саны
қаза болғандар
саны
13.2-міндет Ұлттық деңгейдегі 13.2.1
Климаттың Құрылған жоқ
Климаттың
саясатқа, стратегияларға және өзгеруінің қолайсыз
өзгеруіне тиісті
жоспарлауға
климаттың салдарларына
көрсеткіштермен
өзгеруіне ден қою шараларын бейімделу қабілетін
бейімделу
енгізу
арттыратын
және
жөніндегі
климаттық
стратегияны
өзгерістерге
және
әзірлеу қажет
парниктік
газдар
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13.3-міндет
Климаттың
өзгеруінің
өткірлігі
мен
салдарын бәсеңдету, оларға
бейімделу және ерте алдын
алу бойынша адамдар мен
мекемелердің ағарту, ақпарат
тарату және мүмкіндіктерін
жақсарту

13.a-міндет Біріккен Ұлттар
Ұйымының
Климаттың
өзгеруі туралы негіздемелік
конвенциясына
қатысушы
болып табылатын дамыған
елдер өзіне алған 2020 жылға
қарай жалпы күш-жігермен
жыл сайынғы жұмылдыру
мақсатына
қол
жеткізу
міндеттемесін
барлық
көздерден 100 млрд. АҚШ

шығарындыларын
төмендетуге қарсы
іс-қимыл әлеуетін
дамытуға
жәрдемдесетін
кешенді
саясатты/стратегиян
ы/жоспарды
құру
немесе қолданысқа
енгізу
туралы
хабарлаған елдердің
саны
(ұлттық
деңгейде
айқындалатын
ұлттық
бейімдеу
жоспарын, халықты
ақпараттандырудың
ұлттық жүйесін, екі
жылдық
жаңартылған
баяндаманы немесе
басқа
да
бағдарламаны қоса
алғанда).)
13.3.1
Климаттың
өзгеруінің өткірлігі
мен
салдарларын
бәсеңдету,
оларға
бейімделу және ерте
ескерту мәселелерін
бастауыш және орта
мектеп пен жоғары
оқу орындарының
оқу
бағдарламаларына
енгізген елдер саны
13.3.2
Климаттық
өзгерістерге
бейімдеу, олардың
салдарларын
жеңілдету
және
технологияны беру
және
дамыту
саласындағы
шараларды жүзеге
асыру
үшін
институционалдық,
жүйелік және жеке
мүмкіндіктерді
нығайту
туралы
хабарлаған
елдер
саны
13.a.1
Сомасы
(АҚШ долл.). АҚШ
долл. жұмылдыру
жөніндегі
міндеттемеге сәйкес
2020 жылдан бастап
2025 жылға дейін
бір
жылға
мобилизацияланған

Құрылған жоқ

Қазақстан Париж
келісімін
ратификациялад
ы

Климаттың
өзгеруіне тиісті
көрсеткіштермен
бейімделу
жөніндегі
стратегияны
әзірлеу қажет

Мониторинг
қажет

Тиісті
көрсеткіштеріме
н
төмен
көміртекті даму
жөніндегі
стратегияны
әзірлеу қажет
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долларына жеткізу
және
оларды жүзеге асырудың
ашықтығын қамтамасыз ету
салдарларының
өткірлігін
жеңілдету
жөніндегі
сындарлы
шараларды
қабылдау контексінде дамушы
елдердің
қажеттіліктерін
қанағаттандыру үшін, сондайақ жасыл климаттық қордың
барынша қысқа ықтимал
мерзімде
капиталдандыру
жолымен толық ауқымды
жұмыс істеуін қамтамасыз
етеді.

Болашаққа арналған жоспарлар.
Тәуелсіздік жылдары айтарлықтай төмен болғанына қарамастан, ХЭА деректері бойынша
Қазақстан экономикасының энергия сыйымдылығы Германияға қарағанда екі есе дерлік жоғары
және орташа әлемдік көрсеткіштен жоғары.
Жетінші Ұлттық қатынас аясында энергетикалық сектор үшін ПГ шығарындыларының үш
сценарийі әзірленді: шара қолданбай (ШҚ), ағымдағы шаралармен (АШ) және ағымдағы және
қосымша шаралармен (ҚШ). Барлық сценарийлер жыл сайын ЖІӨ-нің 2020 жылға дейін орта
есеппен 3,5% - ға және 2020 жылдан кейін 3% - ға өсуін болжайды (1.7.1-сурет.). Дүниежүзілік
банк Қазақстанға ІЖӨ-нің 1% өсуінің шынайы көрсеткішіне негізделе отырып, салдарларды
жұмсарту сценарийлерін өзектендіру мүмкіндігін қарастыруды ұсынды.99
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Дереккөз: БҰҰ КӨНК бойынша Жетінші Ұлттық ХАБАРЛАМА, 2017 жыл

1.7.1-сурет.
сценарийлері

Энергетикалық

сектордағы

парниктік

газдар

шығарындыларының

Қазақстанда орта және ұзақ мерзімді перспективада шығарындыларды талдау
сценарийлерде қабылданған негізгі жорамалдарға және осы жорамалдардың параметрлердің
нақты өзгеруіне сәйкестік дәрежесіне байланысты. Көптеген қарым-қатынаста соңғы бірнеше
жыл өте тұрақсыз болды және ұзақ мерзімді бағалар өте тез дәл болмауы мүмкін. Мұнай
бағасының 2014 жылғы маусымда барреліне 115 АҚШ долларынан 2016 жылғы ақпан айының
соңында барреліне 35 АҚШ долларына дейін төмендеуі Қазақстанда экономикалық өсу
99 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=KZ
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қарқынының бәсеңдеуіне алып келді, 2015 жылы қазақстандық валютаның құнсыздануы да
күтпеген жағдай болды.
БМ сценарийіне сәйкес, Қазақстан экономикасы нақты мәнде 2050 жылға дейін 4,3 есе
өседі, бұл нақты ЖІӨ-нің шамамен 3,8%-ға орташа жылдық өсуіне сәйкес келеді. ПГ
шығарындыларын азайтудың барлық сценарийлері БМ базалық сценарийімен салыстырғанда
ЖІӨ өсу қарқынының аздаған бәсеңдеуіне алып келеді. Дегенмен, ЖІӨ-нің өсу қарқыны әртүрлі
сценарийлерге сәйкес 2040 жылға дейін іс жүзінде өзгеріссіз қалады, одан кейін даму жолдары
жұмсалады. Шығарындыларды азайтудың әртүрлі сценарийлері шеңберінде ЖІӨ шығын ауқымы
3,5% - дан 9% - ға дейін құрайды.
Шығарындыларды азайтудың ең қатаң сценарийі - СДМ - ПГ шығарындыларының деңгейін
1990 жылғы деңгейден 15%-ға төмен ұстап тұруға мүмкіндік береді. Бұл нәтижеге 2011 жылдан
бастап 2050 жылға дейінгі кезеңде экономиканың төрт еседен астам (4,09 есе) өскен кезде қол
жеткізілетін болады.
Дүниежүзілік Банктің «Нарыққа дайындық жөніндегі серіктестік» (НДС) жобасында
эжаңғыртылуы мүмкін энергетикалық жүйеде тиімсіздіктің маңызды факторларының бар
болуына байланысты Қазақстанның «салыстырмалы түрде арзан бағамен» климатқа әсерін
төмендету үшін айтарлықтай әлеуеті бар екендігі атап өтілді. Алайда, барлық модельдеуші
сценарийлер ел экономикасындағы құрылымдық өзгерістерге әкелуі мүмкін. Тау-кен өндіру
секторы өзінің маңыздылығын жоғалтады, ал көлік пен қызмет көрсету саласына елде өндірілген
жалпы қосылған құнның едәуір үлкен үлесі келетін болады.
НДС жобасы шеңберінде әзірленген әр түрлі сценарийлер ҚазСТВ тек қазіргі секторларын
ғана декарбонизациялау саласындағы мақсаттарға қол жеткізу үшін пайдалану бір жағынан
ҚазСТВ-ның секторлары үшін тым ауыртпалықты болатынын және екінші жағынан ҚазСТВ-ға
жатпайтын секторларда (көлік, қалалық аумақтар, тұрғын үй қоры, қалдықтарды басқару,
коммерциялық сектор) бар шығарындыларды қысқартудың барлық әлеуетін іске қосуға
мүмкіндік бермейтінін көрсетеді. ГДС жобасы ҚазСТВ қамтылмаған секторларды Қазақстандағы
декарбонизация стратегиясына қалай қосу жоғары экономикалық шығындарды болдырмауға
мүмкіндік беретінін көрсетеді.
НДС жобасы коммерциялық (сауда және басқа қызметтер) және тұрғын үй секторы үшін
CO2 шығарындыларына салық енгізу «орта мерзімді перспективада ЖІӨ-ге оң әсер етеді, ал
тиісті шығындар 2050 жылға қарай ЖІӨ-нің 2%-дан азын құрайды»деп болжайды. Жобада
Қазстволарды ҚазСТВ-ға қатысы жоқ секторларда шаралармен ұштастыра пайдалану және CO2
салығын енгізу Париж келісімін орындау үшін мақсатты көрсеткіштерге қол жеткізу үшін ең
жақсы шешім болады деген қорытынды жасалады.
Жаңа технологиялар - бұл СТВ-ға жатпайтын секторлардағы шығарындыларды
төмендетудің неғұрлым жоғары деңгейіне қол жеткізу жолы. Мүмкін шаралар ретінде отын
үнемдейтін Көлік құралдарын пайдалану үшін ынталандырулар, мотор отынына салынатын
салықтар және көше жарығы мен қазандықтардың энергия тиімділігін арттыру қолданылуы
мүмкін. Геотермалды жылу сорғылары сияқты жаңартылатын энергия көздерін жылумен
жабдықтау және ауаны баптау мақсаттары үшін біртіндеп енгізген жөн.
Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарында
аталған проблемаларды шешу үшін «Экологиялық жағдайды жақсарту» деген тікелей міндет тұр,
бұл ретте Қазақстанның экологиялық стандарттарын дамыған елдер деңгейіне дейін, оның ішінде
өнеркәсіп кәсіпорындары мен автокөліктермен атмосфераға шығарындылар көрсеткіштері
бойынша арттыру қажет.
Осы міндет шеңберінде мынадай бастамалар көзделген:
5.17 «Экологиялық заңнаманы қайта қарау» бастамасы. Экологиялық заңнаманы жетілдіру
шеңберінде қоршаған ортаға әсерді бағалаудың қолданыстағы жүйесі қайта қаралатын, табиғат
пайдаланушылар эмиссияларды азайтуға бейімделетін, шығарындыларды нормалау қағидаттары
жетілдірілетін, сондай-ақ экологиялық реттеудің прогрессивті тетіктері енгізілетін болады.
Халықаралық тәжірибе мен техникалық және экономикалық мүмкіндіктер негізінде
Қазақстанның экологиялық стандарттары қайта қаралатын болады.
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5.19 «Ластаушы төлейді» қағидатын енгізу» бастамасы. Қоршаған ортаны қорғаудың
ластануын болдырмау үшін «ластаушы төлейді» қағидатын іске асыру бойынша кәсіпорын
тарапынан қоршаған ортаға келтірілген залалды өтеуді көздейтін үздік халықаралық тәжірибе
зерделенеді және алынады. Бұл кәсіпорындарға ластаушы заттардың эмиссиясын азайтуға,
табиғат қорғау іс-шараларына инвестициялауға нақты ынталандырулар жасайды, сондай-ақ тек
шеткі жағдайларда ғана мемлекеттік мәжбүрлеу тетігі ретінде жазалар мен айыппұлдарды
пайдалануға мүмкіндік береді.
5.20 «Компаниялар үшін кешенді экологиялық рұқсаттарды енгізу» бастамасы.
Санитариялық қорғау аймақтарының шекарасында ластаушы заттардың жол берілетін шекті
шоғырлануын нормалауға негізделген кәсіпорындардың әсер етуін экологиялық реттеудің
қолданыстағы жүйесінің орнына ең озық қолжетімді технологияларды қолдануға негізделген
кешенді экологиялық рұқсаттар беру жүйесі зерделенеді және енгізіледі.
5.21 «Кәсіпорындардың қоршаған ортаға әсерін бағалау процесінің өзгеруі» бастамасы.
ШОБ кәсіпорындарының экологиялық сауатты басқарушылық шешімдерді қабылдауы үшін
шаруашылық қызметтің кез келген түрінің қоршаған орта мен халықтың денсаулығына әсер
етуінен қауіптің сипатын, қарқындылығын және дәрежесін анықтау жөніндегі процесс қоршаған
ортаға әсерді бағалау процесіне өзгертілетін болады.
5.22 «Қоршаған ортаны қорғау саясатын белсенді ілгерілету» бастамасы. «Жасыл» саясатты
кеңінен ілгерілетуге баса назар Жарияланымдар, ережелер мен қағидаттарды түсіндіре отырып,
реттеушілер мен компаниялар арасындағы тікелей байланыстар, қоршаған ортаны қорғау
саласындағы жетістіктері үшін салалық наградаларды тапсыру арқылы жасалатын болады.
Аталған бастамаларды іске асыру басқалардың қатарында атмосфералық ауаның жай-күйін
едәуір жақсартуға мүмкіндік береді, бұл Қазақстанның позициясын БҰҰ-ның Адам дамуы
индексінде 56-дан 40-қа дейін арттыру, өмір сүру ұзақтығын 75 жасқа дейін ұлғайту, нәрестелер
өлімін төмендету (тиісінше 1000 тірі туылғандарға шаққанда 7,2-ге дейін), 1 жастан 6 жасқа
дейінгі балаларды мектепке дейінгі біліммен және тәрбиемен қамтуды 80%-ға дейін кеңейту
сияқты өлшемдерде көрініс табады.100
Қазақстанның Париж келісімі бойынша міндеттемелерін орындау үшін 2025 жылға дейінгі
Стратегиялық жоспарда 6 «Жасыл» экономика және қоршаған ортаны қорғау саясаты
шеңберінде 1 тікелей міндет көзделген. Париж келісімінің мақсаттарына қол жеткізу.
Қазақстанның климаттың өзгеруі жөніндегі Париж келісімін іске асыруы және ЭКСПО
базасында «жасыл» технологиялар орталығын және инвестициялық жобаларды құру жөніндегі
одан арғы шаралар елдің «жасыл» экономикаға көшуі жөніндегі пәндік қадамдар болады.
«Жасыл» экономикаға қатысты анықтамаларды кеңейтумен қатар, «жасыл» экономикаға көшу
жөніндегі тұжырымдама Париж келісіміне сәйкес келтірілетін болады. «Жасыл» экономиканы
дамыту бағыттары климаттың өзгеруін болдырмауға және «жасыл» технологияларды қолдану
арқылы парниктік газдар шығарындыларын азайту жөнінде қабылданған міндеттемелерге қол
жеткізу үшін оларға бейімделуге ықпал ететін болады.
«Жасыл» технологияларды қаржыландыру үшін халықаралық қорлар мен жеке
инвестициялар, сондай-ақ республикалық және жергілікті бюджеттер пайдаланылатын болады.
Инвестициялар дамушы елдердегі парниктік газдардың шығарындыларын шектеу және
қысқарту мақсатында, сондай-ақ климаттың өзгеру салдарларына бейімделуге көмектесу үшін
124 ел үкіметтерінің бастамасы бойынша құрылған «Жасыл климаттық қор» шеңберінде
бөлінетін болады.
Мемлекеттік қаражат МЖӘ жобалары шеңберінде бөлінетін болады. Бұл ретте қаржы
ресурстарын жоспарлау жедел және икемді жүргізілетін болады, өйткені «жасыл» технологиялар
үнемі жетілдіріліп отырады және өндірістік процестердің жылдам арзандатылуы орын алатын
болады. Осыған байланысты «жасыл» экономикаға көшуге жұмсалған қаражатты одан әрі
жоспарлау және есепке алу үшін жобалардың қолданылатын технологияларын бағалау жөніндегі
нақты өлшемдер айқындалатын болады.
100 Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары.
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Шығарындыларға квоталармен сауда нарығын дамыту жөніндегі жұмыс жалғасады және
оны шетелдік нарықтармен ықпалдастыру жөніндегі шаралар қабылданатын болады.
Бұдан басқа, Қазақстан АХҚО инфрақұрылымы мен құрылған «Жасыл» технологиялар мен
инвестициялық жобалар халықаралық орталығы базасында «жасыл» қаржы саласындағы өңірлік
көшбасшы болуға ниетті.
Экономиканы декарбонизациялау жөніндегі нақты шараларды әзірлеу мақсатында
бағдарламалық салалық құжаттарда көмірқышқыл газы шығарындыларының қоршаған ортаның
жай-күйіне, бизнесті жүргізу жағдайларына, азаматтардың өмір сүру сапасына, денсаулығы мен
өнімділігіне экономикалық әсерін кешенді бағалау және есепке алу жүргізілетін болады.101
Париж келісімінің 4-бабының 19-тармағын іске асыру мақсатында Тараптар өзінің жалпы,
бірақ сараланған жауапкершілігін назарға ала отырып, 2-бапты ескере отырып, парниктік газдар
шығарындылары төмен деңгейдегі ұзақ мерзімді даму стратегиясын хабарлауға ұмтылуға тиіс.
Бұл Париж келісімінің талаптарын орындау мақсатында Қазақстанды қоса алғанда, барлық елдер
өзінің төмен көміртекті дамуының ұзақ мерзімді Стратегиясын ұсынуға тиіс дегенді білдіреді.
Қоршаған орта, табиғатты қорғау, ядролық реакторлардың құрылысы және қауіпсіздігі
федералдық министрлігінің «Қазақстан мен Орталық Азиядағы экономиканың төменкөміртекті
дамуы үшін жасыл экономиканы қолдау» гранттық жобасы шеңберінде ҚР Энергетика
министрлігі GIZ жобасымен (Германия халықаралық ынтымақтастық жөніндегі қоғамы)
ынтымақтастықта Қазақстан Республикасының 2050 жылға дейінгі төменкөміртекті даму
стратегиясын әзірлеуді жоспарлады.
Жоба шеңберінде ағымдағы жағдайға талдау (2019 жыл), деректер жинау, сценарийлер
әзірлеу және модельдеу, талқылау, модельді калибрлеу (2020 жыл), нәтижелерді тарату (2021
жыл) жүргізілетін болады.
1990 жылғы шығарындылар деңгейіне қатысты 2030 жылға қарай парниктік газдар
шығарындыларын 15% - ға қысқарту бойынша Қазақстанның ұлттық деңгейде айқындалатын
үлесіне, сондай-ақ 2030 жылға қарай 25% - ға қысқарту мүмкіндігіне қол жеткізетінін түсіну үшін
төмен көміртекті Даму стратегиясы қазбалы отынды алмастыру немесе пайдалануды қысқарту
мүмкіндіктері мен пайдасын, сондай-ақ көміртекті газдардың шығарылуын азайту мүмкіндігін,
сондай-ақ мыналарды айқындауға тиіс:
- экономиканың ағымдағы құрылымын, энергетикалық теңгерімді, экономиканың негізгі
салалары мен секторларында технологиялық базаның даму үрдістерін сақтай отырып, елдің 2050
жылға дейінгі экономикасы мен энергетикасын дамыту сценарийі;
- экономиканың ағымдағы даму қарқыны сақталған және энергияның дәстүрлі түрлерін
пайдалану бойынша ағымдағы жоспарларды орындаған кезде 2050 жылға дейін парниктік газдар
шығарындыларының сценарийі;
- ЖЭК дамуы, газға көшу және энергия тиімділігі бойынша көрсеткіштерді орындау кезінде
2050 жылға дейін парниктік газдар шығарындыларының сценарийі;
- пайда, «со-benefit» қосымша пайдасы және экономиканы дамытудың түрлі сценарийлері
кезіндегі тәуекелдер;
- Қазақстан парниктік газдар шығарындыларын азайту бойынша қандай үлес атқара алады
және өз амбицияларын арттыру бойынша қандай мүмкіндіктер бар, әлеуетті мүдделер
қақтығыстарын, сондай-ақ болашақ саясат арасындағы синергизмді анықтау туралы ақпарат
береді.
Стратегияны әзірлеу кезінде оны мемлекеттік жоспарлау жүйесіне енгізу мәселесі маңызды
мәселе болады,сондықтан стратегияның бір бөлігі Қазақстан Республикасының «жасыл
экономикаға» көшуі жөніндегі тұжырымдаманың бөліміне айналады деп болжанады.

1.8. Экожүйелерді сақтау және тиімді басқару
101 Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары.
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Ағымдағы жағдай және нысаналы көрсеткіштерге қол жеткізу.
Қазақстан Республикасының «жасыл экономикаға» көшуі жөніндегі тұжырымдама негізгі
мақсаттардың бірі «Балық, орман ресурстарын, жануарлар дүниесі ресурстарын, табиғи-қорық
қорының объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және өсімін молайту» мақсатын қояды.
Осындай міндет Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2017-2021
жылдарға арналған қазіргі уақытта қолданыстағы стратегиялық жоспарында қойылған. 102 Атап
айтқанда, Ормандарды сақтау саласында осы жоспар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда және
орман шаруашылығының мамандандырылған кәсіпорындарының аумақтарында орман
көмкерген алқаптардың көлемін 2015 жылы 1382 мың гектарға дейін, 2016 жылы 1382-ге дейін
және 2017 жылы 1409-ға дейін жеткізудің нысаналы көрсеткіштерін белгілейді.
Орман шаруашылығының басым бағыттары мыналар болып табылады: мемлекеттік орман
қоры аумағында орман орналастыру, орман қорын күзету және қорғау жөніндегі авиациялық
жұмыстар, ормандарды молықтыру және орман өсіру, өсімдіктер дүниесі объектілерін жасанды
өсіру, орман шаруашылығын жобалау.
Бұдан басқа, ҚР АШМ-ның 2018-2020 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында
мынадай нысаналы индикаторларға қол жеткізу көзделген:
- ерекше қорғалатын табиғи аумақтардағы және орман шаруашылығының
мамандандырылған кәсіпорындарының аумақтарындағы орманмен қамтылған алқаптардың
ауданы 2018 жылы - 1414 мың га;
– тұяқты жануарлардың сирек кездесетін және жойылып бара жатқан түрлері мен киіктер
санының өсуі, оның ішінде тоғайлық асыл бұғы – 0,7%, Құлан – 0,9%, қарақұйрық – 0,5%, арқар
- 1,4%, киіктер - 10%%;
– балық ресурстарын және басқа да су жануарларының 70 түрін сақтау, оның ішінде:
балық аулау объектілері болып табылатын бағалы түрлердің 52 түрі, сирек кездесетін және
құрып кету қаупі төнген түрлердің 18 түрі.
Сондай-ақ аумақтарды дамытудың барлық облыстық бағдарламалары (АДБ) орман
көмкерген алаңдардың және орман өртінің орташа алаңының болу индикаторларын қамтиды.
АДБ-ға енгізілетін көрсеткіштер міндетті түрде орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі
комитетімен (ОШЖД) келісіледі. Көрсетілген индикаторларға қол жеткізу үшін орман
шаруашылығының коммуналдық мемлекеттік мекемелері ормандарды өрттерден қорғау
жөніндегі іс-шаралардың орындалуын, сондай-ақ орман көмкерген алаңның ұлғаюына қол
жеткізуді негіздейтін молықтыру мен орман өсіруді қамтамасыз етеді.
Қазақстанда орманды қалпына келтіру және орман өсіру айтарлықтай халықаралық
маңызға ие, өйткені Қазақстан ормандары шамамен 13 млн. га аумақты алып жатыр.
Бағдарламалық нысаналы индикаторлармен ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда және
2015, 2016, 2017 жылдары орман шаруашылығының мамандандырылған кәсіпорындарының
аумақтарында орман көмкерген алқаптардың алқабына сәйкес 1382, 1383 және 1409 мың га қол
жеткізу белгіленді. 2015, 2016, 2017 жылдардағы орман қорының есепке алу материалдарына
сәйкес нақты нысаналы индикатор тиісінше 1403,9; 1418,9; 1422,9 мың га құрады, яғни
көрсеткіштер орындалды.
2017 жылдың қорытындысы бойынша орман қорының алаңы 29,8 млн.га құрады (ел
аумағының 4,7%), 2010 жылмен салыстырғанда 1,1 млн. га ұлғайды (1.8.1-кесте.). Орман
жерлерінің ең үлкен алаңдары Қызылорда (6,7 млн.га), Алматы (5,3 млн. га), Жамбыл (4,4 млн.
га), Шығыс Қазақстан (3,7 млн. га) және Түркістан (3,4 млн. га) облыстарында шоғырланған. Бұл
ретте аумақтың орманшылық көрсеткішінің позициясы біршама ығыстырылған. Атап айтқанда,
Жамбыл облысында аумақтың ең биік ормандылығы – 15,5%, одан әрі Түркістан – 13,9%,
Қызылорда – 13,6%, Алматы – 8,4% облыс жүріп жатыр.

102 Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2016 жылғы 30 желтоқсандағы №541 АШМ
бұйрығымен бекітілген 2017-2021 жылдарға арналған стратегиялық жоспары
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1.8.1-кесте. Орман қорының негізгі көрсеткіштері (жыл соңына)

Көрсеткіштер
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Орман қорының алаңы
(уақытша пайдалануға берілген
орманды қоса алғанда), млн. га
28,8
29,3
29,3
29,3
29,4
29,8
Орманмен қамтылған жерлер,
млн. га
12,5
12,6
12,6
12,7
12,7
12,9
Өсіп тұрған сүректің жалпы
қоры, млн. текше метр
260,1
412,3
412,3
436,1
435,2
421,8
Аумақтың ормандылығы,
пайызбен
4,6
4,6
4,6
4,6
4,7
4,7
ҚР АШМ Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің деректері бойынша.

2018
30,1
12,9
421,8
4,7

2018 жылы мемлекеттік орман қорының жалпы көлемі 30,1 млн. га құрады, оның
ішінде ауыл шаруашылығы министрлігінің қарамағында 5,8 млн.га мемлекеттік орман қоры бар,
бұл республиканың мемлекеттік орман қорының жалпы көлемінің 20%-ын құрайды.
2019 жылы облыс әкімдіктерімен бірлесіп ормандарды молықтыру көлемін ұлғайту
бойынша қадамдық жоспар әзірлеу басталды. Облыс орталықтары айналасында жасыл аймақтар
құру және елді мекендерді көгалдандыру жоспарлары бекітілді. 2019 жылғы 01 қаңтарға
Қазақстанда 12,9 млн.га орман болды (1.7.1-кесте.), 1,5 млн. м3 ағаш өндірілді. Орман
алқаптарының алқаптары көп жылдар бойы қысқарды және бұл активтердің ұзақ мерзімді құны
– әсіресе заңсыз кесу, орман өрттерінің нәтижесінде төмендеді. Орман көмкерген жерлер
алаңының ұлғаюы негізінен орман көмкерген жерлерге оларды орман көмкерген жерлерге
көшіруге мүмкіндік беретін нормативтерге жеткен жинақталмаған орман дақылдарын, қайта
түлеген ағашы кесілген жерлерді, өртеңдерді және өлген екпелер мен алаңқайларды ауыстыру
салдарынан болды. Ормансыз жерлердің көлемі 1 млн. 29,4 мың га ұлғайды. Бұдан басқа, 2017
жылы мемлекеттік орман қорының құрамына Ақтөбе, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан,
Маңғыстау, Қарағанды және басқа да облыстарда 51,3 мың га жер берілді, олардың бір бөлігі
ағаш және бұта тұқымдарының табиғи жаңаруы болды.
2017 жылы Атырау, Ақтөбе, Қарағанды және Қызылорда облыстарында жасыл аймақтарды
құрудың жобалау-іздестіру жұмыстары жүргізілді. 2018 жылы орман орналастыру 2199,1 мың га
алаңда, Алматы, Атырау және Павлодар облыстарының мемлекеттік орман қоры аумағында,
сондай-ақ Атырау және Алматы облыстарының темір және автомобиль жолдарына бөлінген
белдеулерде жүргізілді. Алдағы уақытта жұмыстар басқа облыстарда жүргізілетін болады.
Селекциялық орталықтардың питомниктерінде жыл сайын 1100 мың данадан астам тұқым
қуалаушылық сапасы жақсартылған отырғызу материалы өсіріледі. 2018 жылы Республикалық
орман селекциялық-тұқым шаруашылығы орталығының питомниктерінде өсірілген тұқым
қуалаушылық қасиеттері жақсартылған 1672 мың дана көшет материалы алынды.
2018 жылы селекциялық-тұқым шаруашылығы орталығының қызметкерлері 132,9 мың кг
көлемінде орман тұқымдарының сапасына сараптама жүргізді, оның ішінде бірінші сапа сыныбы
бойынша – 34, екінші сапа сыныбы бойынша – 35,6, үшінші сапа сыныбы бойынша – 60,9,
өнгіштігі мен тазалығы бойынша кондицияланбаған – 2,4 мың кг.
Селекциялық және тұқым шаруашылығы мақсатындағы объектілерді қалыптастыру, есепке
алу және аттестаттау 13517,09 га алаңда жүргізілді, оның ішінде 33,09 га орман тұқымы
плантациялары, 3397,8 га тұрақты орман тұқымы учаскелері, 8070,9 га уақытша орман тұқымы
учаскелері, 2015,3 га артықшылығы бар екпелер (1.8.1-сурет).
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33,09
2015,3
3397,8 ЛСП- 33,09
га, (0,26%)
ПЛСУ 3397,8га
(25,13 %)
8070,9

1.8.1-сурет 2019 жылғы 01 қаңтарға селекциялық-тұқым шаруашылығы мақсатындағы
объектілердің болуы туралы мәліметтер
Бұдан басқа, селекциялық-генетикалық объектілердің құрамына 1191 дана артықшылығы
бар ағаш, 70106,4 га орман генетикалық резерваттары, 46,0 га географиялық дақылдар, 8,37 га
артықшылығы бар ағаштар клондарының мұрағаты, 12,4 га популяциялардың сынақ дақылдары,
18,7 га артықшылығы бар ағаштардың сынақ дақылдары, 7,2 га будандардың сынақ дақылдары
кіреді, осы объектілерді күту және күтіп ұстау бойынша жұмыстар жүргізілді.
ЕҚТА-да және орман шаруашылығының мамандандырылған кәсіпорындарының
аумақтарында орманмен қамтылған жерлердің көлемі 2019 жылы 1540 мың га құрады. Негізгі
назар орманды қалпына келтіру мен орман өсіруге бөлінеді (1.8.2-кесте.).
1.8.2-кесте. Орманды қалпына келтіру жұмыстарының көлемі.

Жылдар
2014
2015
2016
2017
2018

Орманды қалпына келтіру, мың га
оның ішінде ағаш отырғызу
барлығы
және егу
80,5
68
60,3
50,9
56,8
47,4
57,4
44,9
52,7
42,9

Орманды қалпына келтіру жұмыстары
жүргізілген жалпы алаңдағы ағаш отырғызу
және отырғызу үлесі, пайызбен
84,5
84,4
83,4
78,2
81,4

Арал теңізінің құрғаған түбінде 61 мың га сексеуіл екпелері құрылды,ол үшін Қазалы
қаласында ғылыми-зерттеу станциясы бар, өнімділігі жылына 4,4 млн. дана екпе көшеттер
кешені салынды. Қазіргі уақытта (2017 ж.бастап) Корея Республикасының Орман қызметімен
ынтымақтастықта 10 мың га сексеуіл ормандарын қосымша отырғызу мақсатында теңіз түбін
фитомелиорациялау бойынша жұмыстар жалғасуда. Сырдария өзенінің атырауының бөлігін қосу
жолымен «Барсакелмес мемлекеттік қорығы» ЕҚТА алаңын кеңейту көзделуде.
Ертіс өңірінің таспалы қарағайларын қалпына келтіру мақсатында 30 га алқапта өнімділігі
жылына 15 млн. дана қарағай көшетін орман питомнигі құрылды.
Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмасы бойынша құрылатын құрғақ дала
жағдайында Астана (қазіргі Нұр-Сұлтан) қаласының санитарлық қорғаалатын жасыл аймағын
(СҚЖА) құру Қазақстан үшін бірегей болып табылады. Қазақстан Республикасы Ауыл
шаруашылығы министрінің 2014 жылғы 15 желтоқсандағы № 1-1/665 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2014 - 2018 жылдарға арналған
стратегиялық жоспарына сәйкес, Астана қаласының жасыл аймағының жалпы алаңы 1997
жылдан бастап 2017 жылға дейін 75 мың гектарды құрады, 2023 жылға дейін алаңды 100 мың
гектарға дейін жеткізу жоспарланып отыр.
«Жасыл даму» филиалының бағдарламасы өндірістік және энергетикалық мақсаттар үшін
тез өсетін ағаштар мен бұталы өсімдіктердің плантацияларын өсіру, орман питомниктерін құру
және дамыту бойынша жеке орман өсіруді мемлекеттік қолдауды қамтамасыз етудің ұлттық
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міндетін қойды. Алайда, республикалық бюджеттен тиісті қаржыландырудың болмауына
байланысты бұл міндет орындалмаған. Мемлекеттік тарапынан қолдау мен инвестициялардың
жетіспеуіне байланысты Қазақстанда жеке орман өсіру баяу қарқынмен дамуда, 2018 жылы
республикадағы жеке орман қорының аумағы 695 га құрайды.
Зиянкестер мен аурулар ошақтарының аумағы 2018 жылдың 1 қаңтарына 161321,2 га
құрады. Орман қорғау іс-шараларын жүргізгеннен кейін 2017 жылы ошақтардың ауданы 36816
га азайды, ал табиғи факторлардың әсерінен 48151,6 га дейін өшіп қалды, осы кезеңде 35855,8 га
алаңда жаңа ошақтар пайда болды (1.8.2-сурет).
2019 жылдың 1 қаңтарына зиянкестер мен аурулар ошақтарының көлемі 189413,3 га
құрады. Орман қорғау іс-шараларын жүргізу нәтижесінде 2018 жылдың бірінші
жартыжылдығында ошақтар көлемі 12515,2 га азайды, ал табиғи факторлардың әсерінен 13210,3
га өшіп қалды. Осы кезеңде 68070,4 га алаңда жаңа ошақтар пайда болды.
Зиянкестер ошақтарының таралу динамикасы көбінесе ауа райы жағдайына және орман
зиянкестерінің биологиялық ерекшеліктеріне байланысты. Ағымдағы жылдың 2018 жылғы
орман патологиялық сараптамасы ошақтардың ауданы 2018 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша
189413,3 га құрайтынын көрсетті. 2018 жылдың басында орман зиянкестерінің ошақтары 2017
жылдың басымен салыстырғанда 28092,1 га артты.
Динамика очагов вредителей и болезней леса на территории Республики Казахстан с
2013 по 2018
400000
363267,1

350000
300000
250000

215158,3
180252,9

200000

198202,6
161321,2

189413,3

150000
100000
50000
0
2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.8.2-сурет. Орман зиянкестері мен ауруларының таралу динамикасы.
Ормандарды өрттен қорғауды «Қазавиаорманқорғау» РМҚК жыл сайын мемлекеттік орман
қоры аумағының 30%-ға жуық алаңында авиациялық күзету арқылы жүзеге асырады. Сондай-ақ
орман шаруашылығының мемлекеттік мекемелері мен Комитеттің ведомстволық бағынысты
ұйымдары минералдандырылған жолақтар құру және оларды күту бойынша жұмыстар
жүргізуде.
Облыс әкімдіктерінің орман шаруашылығы құрылымдық бөлімшелерінің, Қазақстан
Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитетінің табиғат қорғау мекемелері
мен ведомстволық бағынысты ұйымдарының орман өрттерімен күрес жөніндегі өзара іс-қимыл
жоспарлары әзірленеді және келісіледі.
Аумақты өртке қарсы жайластыру және орман өрттерін сөндіру мәселелері бойынша,
сондай-ақ ормандарда өрт қауіпсіздігі ережелерін бұзғаны үшін хаттамалар жасау тәртібі
бойынша орман өрттері қызметтеріне оқыту және нұсқау беру жүргізіледі. Өрт сөндіру
командалары құрылады. Өртке қарсы техниканы, жабдықтарды және бақылау объектілерін
жөндеу жүргізіледі. Орман өрттері қызметтерінің телефон нөмірлері көрсетілген табиғат қорғау
тақырыптарына аншлагтар мен панно дайындалады. Жанар-жағар май материалдарының
резервтік қоры құрылуда. Радиобайланыс және телефон байланысы жөнделуде.
Авиациялық бөлімшелерде жыл сайын авиациямен өрт сөндіру қызметінің инструкторлық
және десанттық құрамының орман өрттерін сөндіру жөніндегі жұмыстарға жіберу және қайта
даярлау жүргізіледі.
Орман шаруашылығының ведомстволық бағынысты ұйымдарының сайттарында өрт
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қауіпті кезеңге дайындық жөніндегі іс-шаралар туралы ақпарат үнемі орналастырылады.
Қар жамылғысының түсуіне қарай өрт қауіптілігін төмендету мақсатында орман қоры
аумағында және оған іргелес аумақтарда шөп өсімдіктерінің бақыланып отырылуы жүргізіледі.
2018 жылы орман-дала алқаптарында өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауға байланысты
мәселелерді бұқаралық ақпарат құралдарында өртке қарсы насихаттау және ұдайы жариялау
мақсатында республикалық және жергілікті телеарналарда мемлекеттік және орыс тілдерінде өртке
қарсы тақырыптағы бейнероликтер көрсетілді.
Ормандарды өрттен қорғауды қамтамасыз ету мәселелері бойынша ҚР АШМ Орман
шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің аумақтық органдары мен ведомстволық
бағынысты ұйымдарының, сондай-ақ облыс әкімдіктерінің орман шаруашылығы құрылымдық
бөлімшелерінің бірінші басшыларының дербес жауапкершілігі белгіленген.
ҚР ІІМ мәліметі бойынша жыл сайын елімізде 4 мыңға жуық табиғи өрт пен жанулар орын
алады, олар 200 мың гектардан астам аумақты қамтиды, өртпен келтірілген шығын 150
млн.теңгеден асады.
Бұл ретте орта есеппен 400 өрт республиканың мемлекеттік орман қоры аумағында болып
келеді. Орман өрттерімен бір мезгілде орта есеппен 3,5 мың дала өрттері мен жану ошақтары
жойылады.
2018 жылы еліміздің орман қоры аумағында өрт саны 36%-ға төмендеп, 358 өрт ошағын
құрады, материалдық шығын 3%-ға азайды. Бұл ретте от шармап өткен алаң 8 есеге өсті (1.8.3кесте).
Әлемдік тәжірибені ескере отырып, ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердегі құрғақ
шөптің жыл сайынғы бақыланбайтын отының проблемасы кешенді сипатқа ие - от орман
қорының жерлеріне және елді мекендерге ауысады. Жағдай қорғау минералдандырылған
жолақтардың жоқтығынан немесе олардың уақтылы жаңартылмауынан одан да тереңдей түседі.
«Азаматтық қорғау туралы» Заңға сәйкес табиғи өрттерді сөндіру міндеті АШМ және ЖАО
құзыретіне жатады. Сонымен қатар, 2018 жылы ІІМ бөлімшелері 87 орман өртін сөндіруге
тартылды.
Табиғи өрттерге ден қою үшін ЖАО 3919 ерікті өртке қарсы құралымдар құрылды, олардың
жарақтарында 9 мыңнан астам техника, оның ішінде 283 өрт сөндіру автомобилі, 8231
бейімделген техника, 945 өрт сөндіру мотопомпасы бар. Құрамалардың жеке құрамы 42 мыңнан
астам адамды құрайды.
ІІМ мүдделі орталық мемлекеттік органдармен (АШМ, ИИДМ, Қорғанысмині, ЦДИАШӨ,
БҒМ, ДСМ, ЭМ, АҚДМ, ҰҚК) және жергілікті атқарушы органдармен келісілген «2019 жылғы
өрт қауіпті маусымда Қазақстан Республикасының аумағында зілзалалар қаупін азайту және
орман және дала өрттерін жою жөніндегі іс-шаралар жоспары» ІІМ мен АШМ бірлескен бұйрығы
(ІІМ 2019 жылғы 10 сәуірдегі № 286 және АШМ 2019 жылғы 18 сәуірдегі
№ 160 бұйрығы).
1.8.3-кесте Орман өрттері
Орман
өрттерінің
Жылдар
саны,
жағдайлар
2011
456
2012
665
2013
274
2014
581
2015
476
2016
306
2017
563
2018
358
Дереккөз: ҚР ІІМ

Өрт болып өткен орман
алаңы, гектармен

Өртпен келтірілген шығын,
ағымдағы бағаларда, млн.
теңге

Бір өрттің орташа
алаңы, гектар

3 154
6 606
11 054
3 304
9 614
640
19 690
162 605

177,8
531,6
13
74,5
119,0
28,7
215,4
209,6

6,9
9,9
4,2
5,7
20,1
2
351
454
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2018 жылы ҚР бойынша ормандарда 3553,64 м3 көлемінде заңсыз ағаш кесу бойынша 419
оқиға тіркелді. Жалпы шығын 46531,4 мың теңгені құрады.
Облыстық атқарушы органдардың және басқа да мемлекеттік орман иеленушілердің
қарамағындағы ормандарда 3102,79 м3 көлемінде заңсыз ағаш кесудің 341 оқиғасы тіркелді.
Жалпы шығын 34710,4 мың теңгені құрады. Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі
комитетінің қарамағындағы ормандарда 450,85 м3 көлемінде заңсыз ағаш кесудің 78 жағдайы
тіркелді. Шығын 11821 мың теңгені құрады.
«Соңғы мәліметтер бойынша Қазақстанның омыртқалы жануарларының фаунасы 890
түрден тұрады, оның ішінде сүтқоректілер - 178 түр, құстар - 489 (олардың 388 - Қазақстанда ұя
салады, өзгелері тек қана қыстауға ұшып келеді немесе көктемде және күзде ұшып кетеді),
рептилиялар - 49, амфибиялар - 13, балықтар – 147 және домалақ тұяқтылар - 3, олар 418 босану
кезінде, 129 тұқымдастар, 50 отрядтар, және 6 сынып - минагадан сүтқоректілерге дейін
біріктіріледі.»(Ковшарь А. Ф. және басқалар). Аң аулау объектілері сүтқоректілердің 34 түрі және
құстардың 59 түрі болып табылады.
Сондай-ақ омыртқасыздардың шамамен 100 мың түрі, оның ішінде 50 мыңнан кем емес
жәндіктер мекендейді. Қазақстанның Қызыл кітабына омыртқалы жануарлардың 128 түрі мен
кіші түрлері және омыртқасыз жануарлардың 96 түрі енгізілген.
2013 - 2018 жылдары Қазақстанда тиімді шараларды жүзеге асыру нәтижесінде жабайы
тұяқты жануарлардың сирек кездесетін және жойылып кету қаупі төнген түрлерінің олардың
мекендейтін ареалдарында (тоғайлы асыл бұғы, Құлан, қарақұйрық, арқар) санын
тұрақтандыруға және киіктер мен жануарлардың аңшылық түрлері таралымы санының оң
серпініне қол жеткізілді (1.8.4-кесте.).
1.8.4-кесте. Сирек тұяқты жануарлар табиғатындағы сан динамикасы

Саны, түрі
Тоғайлық асыл бұғы
Қарақұйрық
Құлан
Арқар

2013
465
12888
3222
14525

2014
481
12994
3420
14737

2015
503
13197
3595
15710

2016
716
13218
3807
15979

2017
825
13727
3984
16802

Анағұрлым тиімді шаралар мыналар болды:
- аңшылық алқаптарды шаруашылықаралық аңшылық орналастыру және биологиялықэкономикалық зерттеулер жүргізілді, олардың негізінде аңшылық алқаптардың резервтік қорын
бекіту жүзеге асырылды;
- есепке алу жұмыстары жүргізілді және биологиялық негіздеменің нәтижелері бойынша
жануарлардың табиғи өсімін молайту мен тұрақты пайдалануға ықпал ететін аңшылық
жануарлардың түрлерін алуға лимиттер анықталды;
- тұяқты жабайы жануарлардың сирек кездесетін және жойылып бара жатқан түрлерін
реинтродукциялау және жануарлар дүниесі мен аңшылық шаруашылығы саласындағы ұлттық
міндеттерді іске асыру үшін белгіленген басқа да іс-шаралар жүзеге асырылды.
Қазіргі уақытта ҚБСА-мен бірге «Ілбіс» жобасы жүзеге асырылуда.
Жоба 2015 жылы басталып, Жоңғар Алатауы МҰТП-мен бірге ұлттық саябақтың өзінде де,
сондай-ақ Тоқта қорықшасының аумағында да орындалады. Жоба келесі нәтижелерді қамтиды:
-Жоңғар Алатауы МҰТП мен Тоқта қорықшасын қоса алғанда, Жетісу (Жоңғар) Алатау
аумағында қар барысының ықтимал мекендейтін жерлерін зерттеу;
- Жоңғар Алатауы МҰТП мен Тоқта қорығының аумағындағы ілбіс мекендейтін
учаскелерін, таралу ерекшеліктерін, шамамен алғандағы санын және жыныстық-жастық құрамын
анықтау және нақтылау;
- қар барысының халықпен қақтығысуларын анықтау (үй малына шабуыл жасау);
- Жетісу Алатауындағы қар барысы санының төмендеуіне әсер ететін факторларды
анықтау;
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- осы өңірдегі ЕҚТА жүйесінің тиімділігін жақсарту бойынша ұсыныстар дайындау.
Қазақстанда ақбөкендердің жалпы саны 2018 жылы 215,1 мың дарақты құрады, оның
ішінде Бетпақдала популяциясы – 76,4 мың, Үстірт популяциясы – 3,7 мың, Орал – 135,0 мың
дарақты құрады, бірақ өткен жылдардың динамикасы әрдайым оң емес (1.8.3-сурет).

1.8.3-сурет Қазақстанда 2013-2017 жылдардағы ақбөкендер санының динамикасы.
Сирек кездесетін тұяқты жануарларды сақтау жөніндегі шараларды іске асыру нәтижесінде
2012 жылдан бастап 2018 жылға дейін саны артты:
- тоғайлық бұғы: 451-ден 856 дараққа дейін;
- арқар: 13 872-ден 16 980 дараққа дейін;
- қарақұйрық: 12 623 бастан 14 055 басқа дейін;
- құлан 2 920-дан 4 103 дараққа дейін.
Спутниктік маяктарды (радиоқамыттарды) пайдалана отырып және ерекше қорғалатын
табиғи аумақтарда фототұзақтар орната отырып, жануарлар дүниесінің мониторингін жүргізудің
жаңа технологиясы енгізілуде. Радиоқамыттарды орнату үшін негізгі нысандар ақбөкендер,
қарақұйрықтар, құландар мен қасқырлар болды.
Ақбөкендерді және тұяқты жануарлардың сирек кездесетін және жойылып бара жатқан
түрлерін қорғауды «Охотзоопром» ӨБ» РМҚК 13 әкімшілік облыстың аумағында жалпы көлемі
123,0 млн.га, шөл және дала аудандарының жолсыз өте қиын жағдайларда автокөлікті пайдалана
отырып жүзеге асырады. Браконьерлерге қойылатын талаптарды күшейту мақсатында ҚР
Премьер-Министрінің орынбасары – ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 2017 жылғы 11
мамырдағы № 197 бұйрығымен ақбөкенді заңсыз алып қойғаны үшін зиянды өтеу мөлшері 200
АЕК-тен 500 АЕК-ке дейін, ұрғашысы мен ақбөкеннің төлдері үшін 150-ден 350 АЕК-ке дейін
өсті.
Жануарларды сақтау және олардың санын көбейту мақсатында Министрлік көктемгі аң
аулауға тыйым салды және кәсіпшілік аң аулаудан басқа, бір аңшыға арналған құстың бір түрін
және мамық жүнді құстарды алудың тәуліктік нормасы бес дараққа дейін шектелді. Бұл шаралар
браконьерлік фактілердің төмендеуіне және суда жүзетін құстың өсімін арттыруға оң әсерін
тигізді.
Құқық бұзушылардың жауапкершілік шараларын күшейту мақсатында ҚР ПремьерМинистрінің орынбасары - ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 2017 жылғы 11 мамырдағы
№197 бұйрығымен ақбөкенді заңсыз алып қойғаны үшін зиянды өтеу мөлшері 200 АЕК-тен 500
АЕК-ке дейін және ұрғашысы мен ақбөкеннің төлдері үшін 150-ден 350 АЕК-ке дейін өсті.
Ақбөкендерге браконьерлікпен күрес бойынша қолданылған шараларға қарамастан, оларды
ату жағдайлары тоқтатылмайды.
2017 жылы браконьерліктің 58 фактісі анықталып, 470 туша мен 1174 мүйіз алынды. Бұл
фактілер ақбөкен өнімдерін елден тыс жерлерге контрабандалық жолмен өткізу мүмкіндігін
куәландырады. Республика ішіндегі ақбөкендердің мүйіздері нарығының және оларды шетелге
контрабандалық жолмен шығару бағытының болуы, ұсталған адамдардың жауапкершіліктен
кетуі, оларды сақтау бойынша мемлекет қабылдаған шаралардың тиімділігін төмендетіп,
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ақбөкендердң сақтау үшін қауіп-қатер факторы болып табылады. 2018 жылы 77 браконьерлік
фактісі анықталды, 500 ақбөкен мүйізі тәркілеп алынды.
Сондай-ақ 2017 жылы мыналар бойынша браконьерлік фактілері тіркелді:
- қарақұйрық - 2 рет, 6 тушасы тәркіленді, залал 5,47 млн. теңгені құрады;
- арқар - 2 рет, 2 туша алынды, залал 6,8 млн. теңгені құрады;
- жек дуадақ - 1 рет, 1 туша алынды, залал 1,6 млн. теңгені құрады;
- қара қоңыр шетен - 2 рет, 3 дарақ алынды;
- безгелдек - 2 рет, 3 дарақ тәркіленді.
2017 жылы ҚБСА КШХЖМ-мен бірлесіп пилоттық режимде Қостанай облысының
Жангелді ауданына «Алтын Емел» МҰТП-мен құландарды тасымалдау бойынша тікұшақты
пайдалану арқылы оларды көшіру және жергілікті жерге бейімдеу бойынша іс-қимылдарды
пысықтау үшін іс-шара өткізілді. Жұмыс барысында 6 құлан спутниктік радиомаяктармен
белгіленген болатын. Қазіргі уақытта Торғай даласы құрып кеткен жабайы бітеу тұяқтыларды құлан мен Пржевальский жылқысын (Equus przewalskii) лардың негізгі мекендейтін жері болуы
мүмкін жерде қалпына келтіруге әлеуеті бар ірі дала аймағы болып табылады.
Сондай-ақ жек дуадақ пен сұңқар-ителгілерді, бұхар бұғысы мен тіпті жолбарысты
интродукциялау жұмыстары жүзеге асырылуда.
2015 - 2017 жылдар аралығында Жек дуадақтарды өсіру орталығы 2021 құстарды шығарды.
Орталықтың жұмыс істеуін қамтамасыз ету жұмыстарына 300-ден астам жергілікті тұрғындар
тартылған. Сондай-ақ 2009 - 2017 жылдар аралығында Біріккен Араб Әмірліктері мен Катар
Мемлекеті тарапынан 8941 жек дуадақ Қазақстан табиғатына әкелінді және шығарылды.
«Бұхар бұғысын (Cervus elaphus bactrianus) сақтау және қалпына келтіру мәселелері
бойынша өзара түсіністік туралы меморандумды» орындау шеңберінде 2017 жылы Сырдария
өзенінің жайылмасында Оңтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің қаражатына бұхар бұғысын
сақтау және қалпына келтіру үшін екінші вольер салынды.
2017 жылғы 8 қыркүйекте ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі мен WWF (Дүниежүзілік
жабайы табиғат қоры) арасында «Астана ЭКСПО-2017» халықаралық көрмесін өткізу аясында
Қазақстанда Жолбарысты реинтродукциялау бағдарламасын жүзеге асыру бойынша
ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Іле өзенінің атырауы ауданындағы Балқаш
көлінің оңтүстік жағалауы және одан шығысқа қарай жолбарыстың қалпына келуі мүмкін аудан
болып таңдалды.
Қазақстанда биоалуантүрлілікті қорғау табиғат қорғау мекемелерінің қызметінің және
ЕҚТА алаңын кеңейту арқылы жүзеге асырылады.
1990 жылдан бастап Қазақстан Республикасында ЕҚТА жалпы ауданы 138262 км2-ден
249874 км2-ге дейін өсті (1.8.5-кесте). Сондай-ақ ЕҚТА құрылымында елеулі өзгерістер
байқалады. Мысалы, ЕҚТА-ның жалпы көлеміндегі табиғи резерваттардың үлесі 0,2% - дан
12,5% - ға дейін ұлғайды, ұлттық парктердің үлесі 1,7% - дан 10,67% - ға дейін ұлғайды, қорықтар
мен қорық аймақтарының үлесі 91,2% - дан 72,4% - ға дейін азайды.
2018 жылы 2 табиғат қорғау мекемесі құрылды: Шығыс Қазақстан облысындағы жалпы
көлемі 143,5 мың га болатын «Тарбағатай» мемлекеттік ұлттық табиғи паркі және Алматы
облысындағы жалпы көлемі 415, 2 мың га болатын «Іле-Балқаш» мемлекеттік табиғи резерваты.
1.8.5-кесте. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар

Атауы

Бірлік

Ел аумағы

км2

Жылдар
2014

2015

2016

2017

2018

2724900

2724900

2724900

2724900

2724900

244 287

249874

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың ұлттық санаттары
Жалпы қорғалатын алаң

км2

238 732

240 188

244 287
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Қорықтар
Табиғи резерваттар

Ұлттық парктер

Ботаникалық бақтар
Аймақтық саябақтар
Табиғат ескерткіштері
Қорықшалар
Қорық аймақтары

км2
%

16 114
6,74

16 114
6,70

16 114
6,70

16 114
6,70

км2

23 041

23 041

27 141

27 141

16 114
6,70
31 293

%

9,65

9,6

11,1

11,1

12,5

км2

23 777

25 242

25 242

25 242

26677

%

10

10,5

10,5

10,5

10,67

км2

4,24

4,24

4,24

4,24

4,24

%

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

км

1 891

1 891

1 891

1 891

1 891

%

0,79

0,78

0,78

0,78

0,78

км2

4,03

4,03

4,03

4,03

4,03

%
км2
%

0,02
60763
25,45

0,02
60763
25,3

0,02
60763
25,3

0,02
60763
25,3

0,02
60763
25,3

км2

113124

113124

113124

113124

113124

2

%
47,38
47,1
47,1
47,1
Ел алаңындағы ерекше
қорғалатын табиғи
%
8,76
8,8
8,9
8,9
аумақтар алаңының үлесі
ҚР АШМ Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің деректері бойынша.

47,1
9,17

Экологиялық туризм қазіргі уақытта басым сала болып табылады және экономиканың
тұрақты дамуына ықпал етеді, алайда экологиялық туризм бойынша ресми статистикалық
ақпарат жоқ.
Қазақстанның табиғи әлеуеті ЕҚТА-да экологиялық туризмді дамыту үшін үлкен
мүмкіндіктер береді, өйткені урбанизация процестерімен әлі қамтылмаған ландшафтардың алуан
түрлілігі, бірегейлігі, тартымдылығы бар.
Экологиялық туризмді дамыту үшін ең үлкен әлеуетке мемлекеттік ұлттық табиғи парктер
ие, олардың негізгі міндеті экологиялық жүйелерді қорғау мен қалпына келтірумен қатар ұлттық
парктің аумағын және оның қорғау аймағын экологиялық-ағарту, ғылыми, туристік,
рекреациялық және шектеулі шаруашылық мақсаттарда пайдалануды реттеу болып табылады.
Барлық ұлттық саябақтар мен орман табиғи резерваттарында туризм инфрақұрылымын
дамытудың бас жоспарлары бекітілді. Туристік және рекреациялық мақсаттағы объектілердің
құрылысын салу үшін жеке және заңды тұлғаларға конкурстық негізде ұзақ мерзімді пайдалануға
берілуі мүмкін жер учаскелері анықталды.
Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда 245 туристік маршруттар мен соқпақтар (175
маршруттар және 70 соқпақтар) жұмыс істейді, оларда тұрақты негізде оларды жайластыру
жөніндегі іс-шаралар жүргізіледі.
Жайластыру және қайта жаңарту жөніндегі жұмыстарға қарау алаңдарын орнату, демалу
алаңшаларын, демалушы туристерге арналған шатырлы лагерьлерді орналастыру және
билбордтарды, ақпараттық стенділерді, туристік маршруттар мен соқпақтардың картасызбаларын, үш (қазақ, орыс және ағылшын) тілдегі көрсеткіштерді орналастыру жөніндегі ісшаралар кіреді, сондай-ақ күркелер, орындықтар, дәретханалар мен қоқыс жәшіктерін жаңарту
және орнату жөніндегі іс-шараларды қамтиды.
2017 жылы ЕҚТА (туристердің) жалпы саны 1233058 адамды, 2018 жылы - 1234362 адамды
құрады.
Қазақстан тұрақты негізде Қазақстанның ЕҚТА-ны дүниежүзілік табиғи мұра тізіміне
және ЮНЕСКО-ның биосфералық резерваттар жүйесіне қосу бойынша жұмыстар жүргізуде.
ЮНЕСКО-ның Дүниежүзілік табиғи мұралар тізіміне енгізілген алғашқы ЕҚТА Қорғалжын
және Наурызым мемлекеттік табиғи қорықтары болды.
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ЮНЕСКО-ның Дүниежүзілік табиғи мұрасының алдын ала тізімінде Солтүстік Тянь-Шань
(Іле-Алатау ұлттық паркі) және Ақсу-Жабағылы қорығы бар103.
2017 жылы Үкімет ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы Заңға түзетулер енгізді, ол
9-1 «Биосфералық резерваттар» жаңа тарауымен толықтырылды, олар ерекше қорғалатын табиғи
аумақтардың жеке санаты болып табылмайды және қолданыстағы ерекше қорғалатын табиғи
аумақтардың (ГӨЗ, МҰТП және ГПР және олардың буферлік аймақтары) базасында құрылады.
Бұл ұлттық заңнамамен бұған дейін беріліп қойған қосымша қорғау мәртебесін көздемейтін
ЮНЕСКО анықтамасында биосфералық резерваттың түсінігімен келісіледі. Қазіргі уақытта
Қазақстанның 9 ерекше қорғалатын табиғи аумағы Биосфералық резерваттардың дүниежүзілік
желісіне енгізілді. Олар Қорғалжын қорығы (2012), Наурызым қорығы (2012), «Ақжайық»
резерваты (2014), Катонқарағай ұлттық паркі (2014), Ақсу-Жабағылы (2015), Алакөл (2016) және
Барсакелмес қорықтары (2016) болып табылады. 2017 жылдың маусым айында «Алтын Емел»
ұлттық паркі және Қаратау қорығы (2017) енгізілді.
2018 жылғы наурыздағы жағдай бойынша халықаралық маңызы бар сулы-батпақты
алқаптарға жатқызылған 10 аумақ бар, оның жалпы ауданы 3281398 га құрайды.
2017 жылы Үкімет Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы заңға түзетулер енгізді, ол
белгілі бір ландшафтарға тән құстардың, құстардың сирек кездесетін және құрып кету қаупі
төнген түрлерінің, құстардың едәуір жиынтығы мекендейтін жерлерді қорғау мақсатында негізгі
орнитологиялық аумақтар туралы жаңа баппен толықтырылды, құстардың едәуір ұя немесе көшіқон шоғырларын (суда жүзетін құстарды қоса алғанда) қорғау мақсатында негізгі
орнитологиялық аумақтар туралы жаңа баппен толықтырылды). Бұл аумақтарда шаруашылық
қызметтің реттелетін режимі белгіленеді. Қазақстанның барлық негізгі орнитологиялық
аумақтары халықаралық деңгейде КОТ (IBA) ретінде танылды. 2018 жылғы наурыздағы жағдай
бойынша Қазақстанда жалпы көлемі 15414627 га 127 мысық болды.
Балық ресурстарын сақтау саласында тұжырымдама балық ресурстарын және басқа да
су жануарларын сақтауды көздейді, оның ішінде: балық аулау объектілері болып табылатын
бағалы түрлер - 52 балық түрі, сондай-ақ сирек кездесетін және Құрып кету қаупі төнген
түрлер-18 балық түрі104. Осындай міндет қазіргі уақытта қолданыстағы Қазақстан
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2017 - 2021 жылдарға арналған
стратегиялық жоспарында қойылған, онда балық шаруашылығы табыс көзі, экономикалық өсу
үшін база, халықтың жұмыспен қамтылуын қамтамасыз ету, балық өнімдерінің экспортын
арттыру, басқа да әлеуетті мүмкіндіктер ретінде және биологиялық әртүрліліктің
жаңғыртылатын көзі ретінде үлкен маңызға ие екендігі атап көрсетілген 105. 2017 - 2021
жылдарға арналған балық шаруашылығы бойынша басым бағыттар мыналар болып табылады:
балық ресурстарын сақтау балық ресурстарын қорғау мен өсімін молайтуды жүзеге асыруға,
сондай-ақ олардың тұрақты пайдаланылуын реттеуге, балық ресурстары объектілерін ғылыми
негізделген, ұтымды пайдалануға бағытталған.
Елдің балық шаруашылығының негізін су айдындарының балық шаруашылығы қоры
құрайды, оның құрамына Каспий және Арал теңіздерінің акваториялары, Балқаш, Зайсан көлдері,
Бұқтырма, Қапшағай, Шардара су қоймалары, Алакөл көлдер жүйесі және жалпы көлемі 3
млн.гектардан асатын және 70-тен астам балық түрлері мекендейтін басқа да су айдындары
кіреді, оның ішінде коммерциялық тұрғыдан неғұрлым құнды (бекіре, көксерке, сазан, ақ амур,
дөңмаңдай және т. б.). Сонымен қатар, су қоймаларында жоғары коммерциялық құндылығы бар
балықтың интродукцияланған түрлері бар (пелядь, сиг және т.б.).
2006 жылдан бастап су айдындары мен олардың учаскелерін пайдаланушыларға ұзақ
мерзімге бекітіп беру бойынша жұмыстар жүргізілуде, ол балық ресурстарына ұзақ мерзімге қол
103 Орталық Азиядағы Дүниежүзілік табиғи және Аралас мұра объектілері номинациясының мүмкіндіктері.
ЮНЕСКО аймақтық семинарының хаттамасы.
104 Қазақстан Республикасының «жасыл экономикаға» көшу тұжырымдамасы. Қазақстан Республикасы
Президентінің 2013 жылғы 30 мамырдағы № 577 Жарлығымен бекітілген.
105 Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2016 жылғы 30 желтоқсандағы №541 АШМ
бұйрығымен бекітілген 2017-2021 жылдарға арналған стратегиялық жоспары
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жеткізуге кепілдік бере отырып, бекітілген су айдындары мен учаскелерінде балық
шаруашылығын дамытуға пайдаланушылардың өз қаражатын тарту, оларды қорғау, өсімін
молайту және ғылыми зерттеулер жүргізу, сондай-ақ инвестициялар тарту бойынша жұмысты
жоспарлы түрде жүргізуге мүмкіндік береді.
Айталық, халықаралық және республикалық маңызы бар 367 су айдындарының 246
учаскесі немесе 137 пайдаланушыға 67% бекітілген.
Атап айтқанда, Жайық-Каспий бассейні бойынша 69 учаскенің 58 учаскесі немесе 84,1% 38
пайдаланушыға бекітілген, Балқаш-Алакөл бассейні бойынша 196 учаскенің 54 балық
шаруашылығы субъектілеріне 121 немесе 61,7% бекітілген, Арал-Сырдария бассейні бойынша
33 учаскенің 31 учаскесі немесе 93,9% 22 пайдаланушыға бекітілген, Ертіс бассейні бойынша
қолданыстағы 49 учаскенің 26 учаскесі немесе 53,1% 19 балық шаруашылығы субъектілеріне, ал
Нұра-Сарысу, Есіл және Тобыл-Торғай бассейндері (Қ. Сәтбаев атындағы арна бойынша
Қарағанды облысының шегінде, Нұра, Тобыл, Сілеті және Есіл өзендері) 20 су тоғандарынан
(учаскелерінен) 10 учаске немесе 4 пайдаланушыға 50% бекітілген.
Жергілікті маңызы бар су тоғандары бойынша жергілікті маңызы бар 2892 су тоғандарының
(учаскелерінің) 910 балық шаруашылығы ұйымдарына 1395 су тоғандары (учаскелері) немесе
48,2% бекітілген.
2018 жылы балық шаруашылығы субъектілерімен 2,7 млрд. теңге төмендегілерге салынды:
- ғылыми жұмыстарға - 191 млн. 923 мың теңге;
– қайта өңдеу қуаттарын техникалық қайта жарақтандыру бойынша іс-шараларға - 1 млрд.
924 млн. 193 мың теңге;
– балық ресурстарының өсімін молайтуға - 241 млн. 695 мың теңге;
- балық ресурстарын қорғауға - 477 млн. 909 мың теңге;
Табиғи көбею үшін жағдай жасау жөніндегі шараларды жүзеге асыру, сондай-ақ зауыттық
әдіспен жасанды көбеюді жүзеге асыру арқылы балық ресурстарын көбейту маңызды бағыт
болып табылады.
«Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы» Заңға сәйкес бағалы
балық түрлерінің шабақтарын жасанды өсіру жөніндегі функцияларды кейіннен табиғи мекендеу
ортасына шығару арқылы мына республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорындар іске
асырады:
- Атырау бекіре балық өсіру зауыты;
- Орал-Атырау бекіре балық өсіру зауыты;
- Қамыстыбас балық питомнигі;
- Петропавл балық питомнигі;
2018 жылы мемлекеттік тапсырыс шеңберінде мемлекеттік балық өсіру кәсіпорындары
табиғи су айдындарына 51 млн.дана құнды балық түрлерінің шабақтарын – бекіре, сигалық, тұқы
және өсімдік тұқымдастарын өсіріп шығарды.
Бұдан басқа, шарттық міндеттемелерді орындау шеңберінде балық ресурстарын
пайдаланушылар табиғи мекендеу ортасына бағалы балық түрлерінің шамамен 116 млн.дана
шабақтарын шығарды.
Жыл сайын балық шаруашылығы ғылыми ұйымының биологиялық негіздеуі және
мемлекеттік экологиялық сараптаманың оң қорытындысы негізінде республиканың балық
шаруашылығы су айдындарында және (немесе) учаскелерінде балық және басқа да су
жануарларын аулау лимиті бекітіледі.
2017 жылға аулау лимиті жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану
саласындағы уәкілетті органның бұйрығымен 45,0 мың тонна көлемінде бекітілді. 2018 жылға
аулау лимиті Министрліктің бұйрығымен 40,4 мың тонна көлемінде бекітілген.
2018 жылы аулау лимиті 36,4 мың тоннаны (90%) құрады. Республикалық бюджетке балық
ресурстарын пайдаланғаны үшін 699 млн.теңге төлем түсті.
Балық шаруашылығын жүргізу үшін су қоймаларын бекітудің міндетті шарты жыл сайын
қаржы қаражатын дамытуға салу болып табылады (1.8.6-кесте.).
1.8.6-кесте. Республиканың балық шаруашылығы су айдындары бойынша балық және басқа
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су жануарларын аулау лимитін игеру

Жылдар

Лимит
(мың, тонна)

Игеру
(мың, тонна)

Балық ресурстарын пайдаланғаны
үшін төлемдер (млн. теңге)

2014

63,5

40,5

640,3

2015

64,8

45,0

695,7

2016

61,6

44,0

725,8

2017

45,0

40,4

744,9

2018

40,4

36,4

Статистика комитетінің мәліметінше, Қазақстанда ресми (есепке алынған) балық аулау
2017 жылы 41 мың тоннаны, 2018 жылы 37,3 мың тоннаны құрады. Сараптамалық бағалау
бойынша, есепке алынбаған аулауды ескере отырып, жалпы аулау 60 мың тоннаға жетуі мүмкін.
Егер су қоймаларының балық өнімділігін толық пайдаланса, онда әлеуетті аулау 1960
жылдардағы сияқты 100 мың тоннаны құрайды.
Балық ресурстарын сақтау мақсатында ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі Балық
ресурстарын қорғау және өсімін молайту, сондай-ақ оларды тұрақты пайдалануды реттеу
жұмыстарын жүзеге асырады.
Жыл сайын ғылыми ұйымдардың биологиялық негіздемелері мен мемлекеттік экологиялық
сараптаманың оң қорытындысы негізінде балық шаруашылығы су айдындарында және (немесе)
учаскелерінде балық және басқа да су жануарларын аулау лимиті бекітіледі.
Қазақстанда бай балық шаруашылығы су қоры және тауарлы балық шаруашылығын
(акваөсіру) қарқынды дамыту үшін қолайлы жағдайлар бар. ФАО бағалауы бойынша,
аквакультура – бұл ақуыз өнімдерін өндіру саласындағы әлемдегі ең қарқынды дамып келе
жатқан бағыт. Осыған байланысты, АӨК дамыту мемлекеттік бағдарламасында тауарлық балық
өсіру (акваөсіру) көлемінің 2021 жылға қарай 1,6-дан 5 мың тоннаға дейін өсуі болжануда.
Балықтардың бағалы түрлерін өсіру үшін арнайы жемді пайдалануды 2021 жылға қарай 12230
тоннаға дейін жеткізу көзделіп отыр.
Бүгінде 180 балық шаруашылығы тауарлы балық өсірумен айналысады, оның ішінде: 10
бау-бақша, 98 КТБШ, 52 тоған және 20 ЖСҚ және бассейндік шаруашылықтар. 2018 жылы
жоспар бойынша 2252 тонна тауарлық балық өсірілді, оның ішінде 3972 тонна балық сатылды
(2017 ж. - 2776 тонна, 2016 ж. - 1878 тонна). Балық шаруашылығы объектілері бекіре, албырт
(албырт, форель), тұқы сига және өсімдік тектес балықтар болып табылады.
Тауарлы балық өсірумен айналысатын кәсіпкерлерді қолдау үшін ауыл шаруашылығы
министрлігі мемлекеттік қолдаудың келесі бағыттарын қарастырады:
- балық өсіру шаруашылықтары үшін техника мен жабдықтарды сатып алуға
инвестициялық салымдар кезінде шығыстардың бір бөлігін өтеу;
- бекіре, албырт және тұқы балықтардың түрлерін өсіру кезінде балықтарға арналған
жемшөп құнының 30%-ын өтеу.
Бұдан басқа, «ҚазАгро» желісі бойынша Ауыл шаруашылығын дамытуға бағытталған
инвестициялық жобаларды несиелеу, соның ішінде экспорттық әлеуеті бар балық өсіру
жобаларын қаржыландыру қарастырылған.
Сонымен қатар, жыл сайын бюджет қаражаты есебінен балық ресурстарын жасанды
молайту және балық шаруашылығы су айдындарын балықтандыру бойынша іс-шаралар жүзеге
асырылады.
2018 жылы мемлекеттік тапсырыс шеңберінде мемлекеттік балық өсіру кәсіпорындары
табиғи су айдындарына 51 млн.дана құнды балық түрлерінің шабақтарын – бекіре, сигалық, тұқы
және өсімдік тұқымдастарын өсіріп шығарды.
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Бұдан басқа, шарттық міндеттемелерді орындау шеңберінде балық ресурстарын
пайдаланушылар табиғи мекендеу ортасына бағалы балық түрлерінің шамамен 116 млн.дана
шабақтарын шығарды.
Қазақстанда браконьерлермен күрес белсенді жүргізілуде, осылайша 2017 жылы табиғат
қорғау заңнамасын 5980 бұзушылық анықталды. Бұл ретте әкімшілік жауапкершілікке 5001 адам,
қылмыстық жауапкершілікке 17 адам тартылды. 87,8 млн. теңге сомасына әкімшілік айыппұл
салынды,оның ішінде мемлекет бюджетіне 74,5 млн. теңге өндірілді. Тәртіп бұзушылардан 161,3
тонна балық тәркіленді. Сондай-ақ, 188 бірлік жүзу құралдары мен 4383 бірлік аулау құралдары
тәркіленді.
Каспий теңізінің экожүйесін сақтау үшін мынадай іс-шаралар іске асырылуда:
1) бұрын қолданылған қорды бағалаудың биостатистикалық әдісіне қарағанда неғұрлым
негізделген нәтижелер беретін Жайық өзеніндегі балықтардың жартылай өтімді түрлерінің
қорларын уақыт бойынша есепке алу әдістемесі әзірленді және сынақтан өткізілді.
2) 2015 - 2017 жылдары Каспий теңізінің қазақстандық секторындағы итбалықтың жай-күйі
мен санына зерттеулер жүргізілді, популяцияларға қауіп төндіретін факторлар анықталды,
итбалықты қорғау үшін ЕҚТА құру үшін учаскелер анықталды.
Жыл сайын Жайық-Каспий бассейнінде көктемгі уылдырық шашу кезінде заңсыз балық
аулау фактілерін анықтауға және жолын кесуге бағытталған кең ауқымды «Бекіре» балық қорғау
акциясы өткізіледі. Аталған акция жыл сайын Қазақстан Республикасының балық ресурстарын
қорғау инспекциясының, табиғатты қорғау және құқық қорғау органдарының қатысуымен өтеді.
Оның нәтижелері 1.8.7-кестеде көрсетілген. 2018 жылы акция барысында тәртіп бұзушылардан
20 тонна балық , оның ішінде 3,7 тонна бекіре тұқымдас балық, 11,4 кг бекіре тұқымдас балық
уылдырығы, 460 бірлік аулау құралдары және 53 бірлік жүзу және көлік құралдары тәркіленді.
4) жыл сайын Каспий теңізінде бекіре балық түрлерін сақтау және өсімін молайту
мақсатында екі бекіре балық өсіру зауыты (Атырау және Орал-Атырау бекіре балық өсіру
зауыттары) мемлекеттік тапсырысты орындау шеңберінде бекіре балық түрлерінің шабақтарын
өсіреді және табиғи ортаға шығарады. 2015 жылы 7,5 млн. дана шабақтар шығарылды, 2016
жылы – 7,86 млн. дана, 2017 жылы – 6,8 млн. дана.
1.8.7-кесте. Балық қорғау акциясының нәтижелері

Көрсеткіштер

2016

2017

2018

2019

1217

1024

1136

1242

1035

826

864

913

Қозғалған қылмыстық істердің саны

162

129

57

62

Салынған айыппұл (млн. теңге)

13,0

13,4

13,3

16,1

Өндіріп алынған айыппұл (млн. теңге)

9,0

8,6

9,1

9,3

Анықталған бұзушылықтар саны
Әкімшілік
жауапкершілікке
тұлғалардың саны

тартылған

5) агроөнеркәсіптік кешен субъектісі инвестициялық салымдар кезінде жұмсаған
шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша субсидиялау қағидаларында (АШМ 2018 жылғы 23
шілдедегі №317 бұйрығы) инвестициялық салымдарды өтеу үлесі көзделген:
- қуаты 1 миллион данадан асатын балық питомниктерінің жабдықтары мен техникасын
сатып алу;
-көлемі 50 гектардан кем емес көл-тауарлы балық өсіру шаруашылығы үшін жабдықтар мен
техника сатып алу.
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6) шекаралық және мақсатты бағдарларды (кәсіпшілік қор биомассасының сыни мәндері)
ескере отырып, балық шаруашылығы су айдындары үшін кәсіпшілік балық түрлері
популяциясының оңтайлы санының нормативтері әзірленді.
7) Бекіре тұқымдас балықтардың табиғи өсімін молайту үшін жағдай жасау мақсатында
Атырау облысы әкімдігі 2016 - 2017 жылдары Атырау облысы шегінде Жайық және Қиғаш
өзендерінің гидрологиялық режимін жақсарту және сулықты арттыру жобалары бойынша
жобалық-сметалық құжаттамаға (ЖСҚ) жергілікті бюджеттен қаражат бөлді. ЖСҚ әзірлеу
аяқталды және мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы алынды.
Осы жобалар бойынша 2018 жылы су түбін тереңдету жұмыстары балық, өзек Шман
каналдарында және Жайық жағалауындағы өзендерде жүргізілді.
Қол қойылған «Каспий теңізінің су биологиялық ресурстарын сақтау және ұтымды
пайдалану туралы келісім» шеңберінде Астрахань, 2017 жылғы 21-23 қарашада Баку қаласында
(Әзірбайжан) су биологиялық ресурстары жөніндегі комиссияның бірінші отырысы болып өтті,
оның барысында Комиссия процедуралрының қағидалары қабылданды, қажетті топтар құрылды
және Каспий теңізінің су биологиялық ресурстарын заңсыз өндіруге қарсы күресті
ұйымдастырудағы Тараптардың ынтымақтастығы туралы хаттаманың жобасы талқыланды.
Комиссияның екінші отырысы 2018 жылғы 27-29 қараша аралығында Баку қаласында
(Әзірбайжан) өтті.
Алайда, қабылданып жатқан шаралар бекіре тұқымдас балықтарға қатысты жеткіліксіз
тиімді емес. Жасанды жолмен өсуге қарамастан, бекіре тұқымдас балықтардың саны қысқаруда.
Жайық өзенінде бекіре тұқымдастарының табиғи өсімін молайту іс жүзінде тоқтатылды, Қиғаш
өзенінде бірнеше жыл бойы бекіре тұқымдастары байқалған жоқ. Сонымен қатар, қабылданған
шаралар ТҚХО Қызыл тізіміне енгізілген Каспий итбалығының санын тұрақтандыруға қол
жеткізді. Қазақстанның Қызыл кітабынан кутумды өз санын қалпына келтірген түр ретінде
шығару туралы ұсыныс дайындалды және қабылданды.
Жыл сайын 1 - 31 мамыр аралығында балық шаруашылығы су айдындарын тасталған балық
аулау желілерінен тазарту және жағалау аумақтарын жинау, сондай-ақ балық ресурстарын
қорғауды жүзеге асыратын органдарға қатысты оң қоғамдық пікір қалыптастыру мақсатында ҚР
АШМ Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің бастамасымен Республикада
«Таза су айдындары»табиғатты қорғау акциясы өткізіледі.
2018 жылы акция кезінде жануарлар дүниесін пайдаланушыларды тарта отырып, өздеріне
бекітілген балық шаруашылығы су айдындарында балық шаруашылығы су айдындарын
тасталған желілерден тазарту, жағалаудағы Аумақтарды тұрмыстық қоқыстардан, қатты
қалдықтардан тазарту, балық шаруашылығы су айдындарының жағалаудағы аумақтарын тазарту
жұмыстары жүргізілді.
Су қоймаларын тазарту бойынша күнделікті іс-шараларды жүргізу нәтижесінде республика
бойынша жалпы су қоймаларынан 5377 данадан астам иесіз желілер шығарылды, 1046 тоннадан
астам қатты тұрмыстық қалдықтар шығарылды, оған 10050-ден астам адам тартылды.
2017 жылы бірқатар нормативтік құқықтық актілерге өсімдіктер мен жануарлар
дүниесіне қатысты түзетулер енгізілді. «Сауда қызметін реттеу туралы» Заңға Сексеуіл
ағашынан және тыйым салынған балық аулау құрал-жабдықтарын сатуға тыйым салатын
түзетулер енгізілді. Моножиналардан дайындалған балық аулау желілерін сатуға тыйым
салынды (осындай желілердің арзан құнына байланысты балықшылар олар туралы жиі
ұмытып, суда қалдырып кеткен). 2017 жылы енгізілген түзетулер бекіре тұқымдас балықтарды
заңсыз аулаудың жолын кесу мақсатында аулауды реттейді. 2017 жылы 2006 жылғы «Ерекше
қорғалатын табиғи аумақтар туралы» Заңға биосфералық резерваттар ұғымы енгізілді.
Сонымен қатар, бұл Заңға табиғат қорғау мекемелерінің жанынан үйлестіру кеңестерін құру
туралы талап қосылды. 2018 жылдың басынан бастап осындай кеңестерді құру бойынша
жұмыстар жүргізілуде; олар әртүрлі тараптардың мүдделерін есепке алуды қамтамасыз ететін
тетік болады деп күтілуде, атап айтқанда, туристік сектор тарапынан ЕҚТА-ға түсетін қысым
проблемасын шешуге мүмкіндік береді деп күтілуде.
2017 жылы қабылданған Орман кодексіне түзетулер басқа санаттағы жерлерді орман
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қорына аударуға мүмкіндік береді. Бұл қазіргі уақытта оның жерінің құрамына кірмейтін орман
жабылған алаңдарды қосу есебінен орман қорын байытуға мүмкіндік беруге тиіс. Сондай-ақ,
орман заңнамасына мемлекеттік орман күзеті мен табиғат қорғау мекемелерінің лауазымды
адамдарын әлеуметтік қорғау жөніндегі нормаларды белгілейтін өзгерістер мен толықтырулар
енгізілді, олар ауылдық жерде жұмыс істейтін мамандардың лауазымдық жалақысын 25%-ға
көтеру, жас мамандарға біржолғы жәрдемақы төлеу және оларды қызметтік тұрғын үймен
қамтамасыз ету көзделген.
2017 жылдың соңында жер қойнауын пайдаланумен, су ресурстарымен және ормандарды
және жануарлар дүниесін қорғаумен байланысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің
кейбір баптарына түзетулер енгізілді. Алматы облысында дайындалған сот тәжірибесінің
талдауы көрсеткендей, 2016 жылы қоршаған ортаны қорғау саласындағы әкімшілік құқық
бұзушылық туралы істердің көпшілігі жабайы жануарлар мен өсімдіктердің түрлерін заңсыз
алу/сату/әкелу (62 іс), балық аулау ережелерін бұзу баптары бойынша қозғалды. (48 жағдай), аң
аулау ережелерін бұзу (23 жағдай) және су қорғау аймақтары мен белдеулерінде заңсыз құрылыс
(17 жағдай); көрсетілген жылы қоршаған ортаны қорғауға қатысты Әкімшілік құқық
бұзушылық туралы кодексінің басқа баптары қолданылмады
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және
жануарлар дүниесі комитеті төрағасының 2018 жылғы 14 мамырдағы №17-5-6 / 135
бұйрығымен Жайық-Каспий бассейнінде «Жануарлар дүниесі объектілерін пайдалануға
шектеулер мен тыйым салуларға» өзгерістер енгізілді. Жайық (Урал) өзенінің сағалық
кеңістігіндегі балық аулауға тыйым салынған аймақтың шекаралары, онда бекіре және
жартылай өтетін балық түрлерін өндірушілердің жүзік алдындағы шоғырлануы, сондай-ақ
олардың шабақтарын шабу жүріп жатыр, айтарлықтай кеңейтілді.
Балық шаруашылығы жөніндегі уәкілетті органның бұйрығымен «балық ресурстары мен
басқа да су жануарларын пайдалануға шектеулер мен тыйым салулар» бекітілді, онда, атап
айтқанда, Іле өзенінің атырауында, Шардара су қоймасында балық аулау шектеулі, Жайық
өзенінде балық аулауға көктемгі тыйым салу мерзімі ұлғайтылды, көші-қон жолдары мен су
жануарларының көбею орындарын қорғау бойынша бірқатар басқа да шаралар қабылданды.
Өнеркәсіптік кәсіпорындардың ЕҚТА-ға әсерін қысқарту бөлігінде 2017 жылы ҚР
«ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы» Заңында 34-бапта ЕҚТА қаржыландыру көздері
жеке және заңды тұлғалардың қайырмалдықтарымен, ерікті жарналарымен, оның ішінде
шаруашылық және өзге де қызметті жүргізген кезде мемлекеттік табиғи-қорық қорының
объектілеріне келтірілетін және (немесе) болмай қоймайтын зияндарға қосылды.
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өсімдіктер мен жануарлар
дүниесі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2017 жылғы 15
Маусымда № 73-VI Қазақстан Республикасының Заңы қабылданды, оның шеңберінде аң аулау
шаруашылығын дамыту мақсатында:
- «аң-құс өсіру» және» фермерлік аңшылық шаруашылығы» жаңа ұғымдары енгізілді;
- мемлекеттік ұлттық табиғи парктердің шектеулі шаруашылық қызметі аймағында және
мемлекеттік табиғи резерваттардың буферлік аймағында аң аулауға тыйым салынады;
- фермерлік аңшылық шаруашылықтарында барланған және еріксіз және (немесе) жартылай
ерікті жағдайларда ұсталатын жануарларды пайдалануға рұқсат етілген;
- аңшылық шаруашылықтарына бекітілген алқаптарда аң аулаудың басталу және аяқталу
мерзімдерін аң аулау ережелерімен белгіленген мерзімдер шегінде анықтау құқығы берілді;
уәкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшелеріне өңірдің табиғи-климаттық
жағдайларына байланысты аң аулау мерзімдерін неғұрлым ерте немесе кеш мерзімге (күнтізбелік
он бес күнге дейін) аң аулауды өткізу мерзімінің шегіне ауыстыру туралы шешім қабылдау
құқығы берілді
- бекітілген аңшылық шаруашылықтарында әуесқойлық (спорттық) мақсаттарда қасқырға
аң аулауды жүргізу кезінде авиа -, авто -, мотокөлік құралдарын және қарда жүретін техниканы
қолдануға тыйым салынады;
- жануарлар дүниесін қорғауды, өсімін молайтуды және тұрақты пайдалануды қамтамасыз
ету үшін жергілікті атқарушы органдардың мамандандырылған ұйымдары болуға тиіс.
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Қазақстан биоалуантүрлілікті сақтау туралы конвенцияға (БАК) қосылды және 2018 жылы
Қазақстанда биоалуантүрлілікті сақтау жөніндегі алтыншы Ұлттық баяндама (6ҰБ) дайындады.
Бұл баяндама биологиялық әртүрлілік туралы Конвенция Хатшылығы әзірлеген Есептілікті
жасаудың басшылыққа алу қағидаттарына сәйкес дайындалды. 6ҰБ 2011 - 2020 жылдарға
арналған биоалуантүрлілікті сақтау және орнықты пайдалану саласындағы стратегиялық
жоспарды жүзеге асыру және тиісті ұлттық мақсатты міндеттерді қоса алғанда, 2010 жылы
Айтиде қабылданған биоалуантүрлілікті сақтау және орнықты пайдалану жөніндегі нысаналы
міндеттерді орындау нәтижелеріне қорытынды шолуды қамтиды. 6ҰБ нақты мақсатты
міндеттеріне сәйкес құрылған бес талап етілетін бөлімді және өсімдіктерді сақтаудың жаһандық
стратегиясының мақсатты міндеттерін орындауға Ұлттық үлес туралы бөлімді қамтиды.
2015 жылы Қазақстан генетикалық ресурстарға қол жеткізуді және оларды БАК-қа
қолданудан алынған пайданы әділ және тең негізде бірлесіп пайдалануды реттеудің Нагойлық
хаттамасына қосылды. Үкімет генетикалық ресурстарға қол жеткізу және пайданы бірлесіп
пайдалану мәселелері жөніндегі ұлттық үйлестіру орталығын (ДСИ) құрды және жақында (2018
жылғы қаңтар) Хаттаманы жүзеге асыру барысы туралы аралық Ұлттық баяндама ұсынды, оған
сәйкес Қазақстан әзірше пайданы әділ және тең негізде бірлесіп пайдалануды қамтамасыз ету
бойынша қандай да бір заңнамалық, әкімшілік немесе директивтік шараларды қолданбаған (2030
жылға дейінгі кезеңге арналған Орнықты даму саласындағы күн тәртібінің 15.6-міндеті
шеңберіндегі 15.6.1-көрсеткіш). Бұдан басқа, Қазақстан әзірше 2018 жылдың наурыз айында
күшіне енген биоқауіпсіздік жөніндегі Картахен хаттамасына жауапкершілік және өтеу туралы
Нагойск-Куала-Лумпур қосымша хаттамасына қосылмаған.
Биоалуантүрлілікті сақтау жөніндегі хаттама (Ашхабад, 2014 жыл) әлі күшіне енген жоқ,
өйткені оны Әзербайжан мен Қазақстан тарапынан ратификациялау күтілуде. Осы Хаттаманың
ережелері түрлерді сақтау (түрлерді сақтау жөніндегі ұлттық және өңірлік іс-қимыл
жоспарларын іске асыруды қоса алғанда), Каспий Қызыл кітабын әзірлеу және теңіз және
жағалау күзетілетін аудандарды құру жөніндегі шараларды қамтиды. Конвенцияны жүзеге
асыру барысы туралы Ұлттық баяндаманы ұсынған кезде Қазақстан сондай-ақ осы ҮАК
мақсаттарына қол жеткізу жөніндегі қызмет туралы ауқымды ақпаратты енгізді, олар ресми
түрде әлі міндетті бола алмады.
Халықаралық тәжірибе.
2019 жылдың наурызында БҰҰ 2020 - 2030 жылдарға арналған экожүйелерді қалпына
келтірудің он жылдығы деп жариялады. 28 - 31 мамыр аралығында Қырғызстан, Орталық Азия
және Кавказ елдері Ыстықкөл облысында өткен БҰҰ ЕЭК/ФАО Орман шаруашылығы
мәселелері бойынша Конгресінде орман шаруашылығы мониторингі және ландшафттарды
қалпына
келтіру
саласындағы
өз
қызметі
мен
жетістіктерін
көрсетті
.https://eco.akipress.org/news:1547213/?from=eco&place=newsload).
БҰҰ ЕЭК мен ФАО Кавказ және Орталық Азиядағы ормандардың жай-күйі туралы өте
маңызды жарияланым шығарды, онда 1990 жылдан бергі ақпарат алғаш рет қолжетімді болып
отыр! Бұл баяндамада орман ресурстары, аймақтың орман секторы және ормандардың бетпебет келуінің негізгі қаупі сипатталады. Онда сондай-ақ жоспарланған немесе қабылданған
орман секторының саясаты, мекемелері және ден қою шаралары қарастырылады және
аймақтағы орман секторының алдында тұрған негізгі проблемалар мен міндеттер атап
көрсетіледі.
Кавказдағы ормандар 15%-дан аз аумақты, ал Орталық Азияда 10%-дан аз аумақты алып
жатыр. Бұған 40%-дан астам аумағы орманмен қамтылған Грузия кірмейді. Алайда Кавказ және
Орталық Азияның сегіз елінің ормандары мен басқа да орман алқаптары 30 млн.гектардан
астам жерді алып жатыр, бұл Италия көлеміне сәйкес келеді.
Аймақтың ормандары эрозиядан және ерекше осал экожүйелердегі топырақтың
жоғалуынан қорғаудағы шешуші рөліне байланысты ерекше болып табылады. Ормандардың
және басқа да орман алқаптарының 90%-ы қорғаныс функцияларын орындауға арналған.
Көптеген аудандарда ағаг емем орман өнімдері-жаңғақтар (пісте, жаңғақ, бадам, фундук),
жемістер мен жидектер, шөп, дәрілік шөптер, саңырауқұлақтар, бал, гүл шамдары, ағаш
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тұқымдары және басқалар – ауылдық аудандарда өмір сүруге арналған құралдарды қамтамасыз
етуде маңызды рөл атқарады. Сексеуіл плантациялары, мысалы, Арал теңізінің айналасындағы
селге көмек көрсетудің бірнеше құралдарының бірі болып табылады, онда акваторияның
қысқаруы тұзды шөлді құрады, онда жел денсаулыққа және қоршаған ортаға зиян келтіретін
улы шаңды желмен үрлейді.
Өңірдегі барлық ормандар мемлекеттік меншікте болады және орталық үкіметтің
бюджетінен қаржыландырылатын мемлекеттік орман шаруашылығы ұйымдарымен
басқарылады. Барлық елдерде орман туралы заңдар мен саяси мәлімдемелер бар. Сонымен
қатар, орман секторының мәселелері ең жоғары саяси деңгейде іс жүзінде жарияланбайды.
«Қоғам мен қоршаған ортаға Кавказ және Орталық Азия ормандарының үлесін арттыру
үшін айтарлықтай әлеует бар», - деді БҰҰ ЕЭК атқарушы хатшысы Ольга Алгаерова. Сонымен
қатар, бұл әлеуетті іске асыру үшін саяси деңгейде өршіл, бірақ шынайы мақсаттарға қол
жеткізу және орман секторына жеткілікті ресурстар беру жөнінде ұзақ мерзімді міндеттемелер
қабылдануы қажет, бұл өңірде шынайы орман пайдалануды қамтамасыз етуге мүмкіндік
береді.».106
ЮНЕСКО-ның «Адам және биосфера» бағдарламасы (МАБ) адамдардың өмір сүру
жағдайын жақсарту және игіліктерді әділ бөлу үшін, сондай-ақ экожүйелерді қорғау үшін
табиғи және әлеуметтік ғылымдар, экономика және білім беруді практикалық қолдануды
ұштастырады. Ол әлеуметтік және мәдени қолайлы, сондай-ақ экологиялық тұрақты болып
табылатын экономикалық дамуға жаңашыл көзқарастарды көтермелейді. Оның дүниежүзілік
биосфералық резерваттар желісі (ДБРЖ) бар МАБ бағдарламасы жергілікті жерлерде
зерттеулер мен эксперименттер жүргізуге, тұрақты даму туралы білім жинақтауға және оларды
жаһандық деңгейде алмасуға арналған маңызды және құнды серіктес және құрал болып
табылады».
2016 - 2025 жылдарға арналған биосфералық резерваттар бойынша Лималық іс-қимыл
жоспары (ЛІЖ) Лима, Перу қаласында өткен биосфералық резерваттардың 4-ші дүниежүзілік
конгресінде қабылданды. Бұл құжат МАБ-тың 2015 - 2025 жылдарға арналған стратегиясын
толықтырады және Дүниежүзілік биосфералық резерваттар желісі (ДБРЖ) арқылы МАБ 2030
жылға дейінгі кезеңге даму саласындағы күн тәртібіне және тұрақты даму мақсаттарына (ТДМ)
қол жеткізуге үлес қосатындығын егжей-тегжейлі сипаттайды. Сондай-ақ, 2017 жылғы
маусымда ХБА Кеңесі 29-сессияда «Бүкіл әлемдік желі мүшелерінің сапасын жақсарту және
жетілдіру процесі» құжатын қабылдады. Бұл жаңа үдерістің мақсаты 2020 жылға қарай барлық
биосфералық резерваттардың толық функционалды болуын қамтамасыз ету және егер олар
ВСБР құрамында қалғысы келсе, 2019 жылдан кешіктірмей алдағы мерзімді шолу туралы ХБА
Кеңесіне баяндамалар ұсынуды қамтамасыз ету болып табылады. Бұдан басқа, 2018 жылғы
шілдеде МАБ кеңесінің 30-шы сессиясында мүдделі тараптармен мақсатты өзара іс-қимыл
жасау және ортақ коммуникациялық мақсаттарға жылжыту үшін барлық биосфералық
резерваттарды қолдау үшін басшылық ретінде әзірленген жаһандық коммуникациялық
стратегия мен МАБ бойынша іс-қимыл жоспары ұсынылды».
Орталық Азия елдері үшін биосфералық резерваттар мәселелері бойынша субөңірлік
семинар 2017 жылдың 28-31 мамырында Алматыда өтті. Семинар жұмысы Лима іс-қимыл
жоспарын жүзеге асыруға және тұрақты даму мақсаттарына қол жеткізуге үлес қосуға, МАБ
және биосфералық резерваттар бағдарламасын дамыту процестерін жандандыруға, сондай-ақ
Орталық Азияның үш елінің (Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан) әлеуетін арттыруға
бағытталған. Іс-шараның басты міндеттері озық тәжірибе алмасу, сондай-ақ Қазақстандағы
биосфералық резерваттардың ұлттық желісіндегі орын алған олқылықтарды талқылау,
биосфералық резерваттарға қатысты мәселелер бойынша коммуникацияны жақсарту, сондай-ақ
2019 жылғы оңтүстік және Орталық Азия биосфералық резерваттар желісі кеңесінің (SACAM)

106 https://www.unece.org/info/media/presscurrent-press-h/forestry-and-timber/2019/unece-and-fao-take-stock-of-thestate-of-forests-of-the-caucasus-and-central-asia-in-first-everstudy/doc.html?fbclid=IwAR0wl8mWPT4oT1y0qLuepy3z_yDQKtTdT6CdBP3E9UUMdYu_kqdIjBsrD80
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ұсынымдарын орындау болып табылады. 107
Экологиялық желі: биоалуантүрлілікті сақтау жолы. Ірі ауқымды индустрияландыру
бүкіл әлем бойынша бұрын бірыңғай болған ландшафтардың фрагменттелуінің кең таралуына
алып келді. Көптеген түрлер үшін мекендейтін ареал болып табылатын тропикалық
ормандардан күшті су артерияларының су ағынын жабғанға дейін-Флора үшін де, фауна үшін
де пагонның экожүйелерін оқшаулаудың және өзгертудің тізбекті реакциясы, ал аса ауыр
жағдайларда түрлерді жойып жіберумен қорқытады. Ландшафттар жер үсті аумақтарымен
шектелмейді, өйткені экожүйелер теңіздер мен мұхиттардың кеңістігіне өтіп, континентальды
жағалауларда да жалғасуда.
Ландшафттардың өзара байланысын ілгерілету жөніндегі бастамалар әлемнің көптеген
бұрыштарында үміт береді, бірақ қазіргі байланыстарды сақтау және ландшафттардың өзара
байланысын қалпына келтіру үшін әлемнің түрлі бұрыштарында бөлінген ареалдарды
біріктіруді жоспарлауға басты назар аудару қажет. Бұл іс-қимылдар қалған биоалуантүрлілікті
сақтау және өзара байланысты және біз оларға тәуелді экожүйелерді қорғау үшін маңызды
болып табылады. Ұлттық күш-жігерді халықаралық деңгейге дейін кеңейту қажет, өйткені
экожүйелер мемлекеттік шекараларды жүргізбейді. Теңіз қорықтарынан экологиялық
дәліздерге және басқаларына дейін - бұл ауқымды тарауда табиғи ортадағы фрагменттеуге
қатысты проблемалар мен шешімдер, сондай-ақ биоалуантүрлілікті сақтау мен түрлердің өмір
сүруін бірлесіп ойластыруға және жоспарлауға шақыру қарастырылады.
«Өзбекстан Республикасын дамытудың 2017 - 2021 жылдары «белсенді инвестициялар
мен әлеуметтік даму жылында» бес басым бағыттары бойынша іс-қимыл стратегиясын іске асыру
жөніндегі мемлекеттік бағдарлама туралы» Өзбекстан Республикасы Президентінің 2019 жылғы
17 қаңтардағы № УП-5635 Жарлығын және «Өзбекстан Республикасының 1992 жылы Рио-деЖанейрода қол қойылған биологиялық әртүрлілік туралы конвенцияға қосылуы туралы»
Өзбекстан Республикасы Мәжілісі Олий 1995 жылғы 6 мамырдағы № 82-1 қаулысын орындау
мақсатында, сондай-ақ биологиялық әртүрлілікті сақтау мен орнықты пайдалануды қамтамасыз
ету, қорғалатын табиғи аумақтарды дамыту мен кеңейту, табиғи экологиялық жүйелердің тозу
қарқынын төмендету, жануарлар мен өсімдіктердің сирек кездесетін және жойылып бара жатқан
түрлерін қалпына келтіру, биологиялық әртүрлілікті сақтау саласындағы халықаралық
қатынастарды дамыту жөніндегі шаралар кешенін жүзеге асыру мақсатында Өзбекстан
Республикасының Министрлер Кабинеті мынадай басым міндеттерді іске асыруды көздейтін «
Өзбекстан Республикасында биологиялық әртүрлілікті сақтау жөніндегі 2019-2028 жылдарға
арналған стратегияны бекітті:
- қорғалатын табиғи аумақтардың алаңын ел аумағының 12 пайызына дейін кеңейту;
- Арал теңізінің құрғатылған түбін орман алқабын 1,2 млн гектарға дейін жеткізе отырып,
ағаш егу;
- Бұхара мамандандырылған «Қарақұйрық» питомнигінде қарақұйрық өсіру, олардың
санын 1000 дараққа дейін жеткізу;
- мемлекеттік қорықтардың орталық буыны - эталондық экожүйелері бар биоалуантүрлілік
компоненттерінің бірыңғай мониторинг жүйесін құру;
– қазіргі заманғы геоақпараттық технологиялар (ГИС-технология) негізінде мемлекеттік
мониторинг пен мемлекеттік биоалуантүрлілік кадастрының бірыңғай ақпараттық деректер
базасын құру);
- 2 млн. га көлемінде табиғи жайылымдар мен шабындықтардың өсімдіктеріне жыл сайын
геоботаникалық зерттеу жүргізу;
- биоалуантүрлілікті сақтау мәселелерін экономиканың барлық секторларына
интеграциялау.
Сондай-ақ, 2019 - 2028 жылдар кезеңіне арналған биологиялық әртүрлілікті сақтау
стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-қимыл жоспары бекітілді.
Өкінішке орай, Қазақстанда тәуелсіздік кезінен бастап биологиялық әртүрлілікті сақтау
107 https://www.kt.kz/rus/ecology/v_almaty_nachal_otkrylsya_seminar_po_voprosam_biosfernyh_1377884994.html
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және тұрақты пайдалану саласында белгіленген тәртіппен бекітілген стратегия жоқ. Еуразиялық
экономикалық одаққа кіретін Армения, Беларусь, Қырғызстан және Ресей осы бағыт бойынша
екінші стратегияны жүзеге асыруда.
Цюрих федералды техникалық университетінің мамандары (ETH Zurich) жаңа алып орман
алқаптарын құрудың көмегімен Жер климатының өзгеруімен күресуді ұсынды
(https://24.kz/ru/news/in-the-world/item/326986-uchenye-predlozhili-sposob-zashchitit-klimat-zemli).
Ғалымдар, егер ғаламшардың әртүрлі аудандарында 0,9 млрд гектар алқапта ағаштар отырғызса,
бұл атмосфераны адамның шаруашылық қызметінің салдарынан көмірқышқыл газының парник
әсерін тудыратын Елеулі бөліктен тазартуға мүмкіндік береді деп есептейді. Зерттеу нәтижелері
Science американдық ғылыми журналында жарияланды. ETH Zurich өзінің сайтында
хабарлағандай, ғалымдар «әлемде жаңа ағаштар өсіп, олардың қанша көміртекті сақтауға
қабілетті екенін алғаш рет көрсетті». Зерттеудің жетекші авторы Жан-Франсуа Бастэн осыған
байланысты «қалалар мен ауыл шаруашылығы алқаптары ормандардың қалпына келтірілуі
ықтимал аудандардан алынып тасталғанын, себебі олар адамдардың өміріне қажетті», - деп
түсіндірді. Сарапшылар қазіргі климаттық жағдайда орманның 4,4 млрд гектарға өсуі мүмкін деп
есептейді. Бұл қазір орман алқабына қарағанда 1,8 млрд артық (2,6 млрд га). Ғалымдар
ғаламшарда көлемі 0,9 млрд гектар аумақ бар екенін анықтады,олар оларға орман отырғызған
жағдайда адамның шаруашылық қызметіне әсер етпейді және осылайша атмосферадан алынған
көміртекті «сақтау орны» рөлін орындай алады. Бұл АҚШ аумағының көлеміне тең болып келеді.
Жаңа ормандар «кемелденген» жасқа жеткенде, олар 205 млрд тонна көміртекті жинай алады,
яғни индустриялық дәуірдегі адамдардың қызметі нәтижесінде атмосферада қалған 300 млрд
тонна көміртектің үштен екісінен астамы. Ғалымдар орманды ауқымды отырғызу үшін Ресей
қолайлы деген қорытындыға келді. Онда аумағы 151 млн гектар болатын, осыған әбден сәйкес
келуі мүмкін аумақтар табылған. Екінші орында - АҚШ (103 млн). Одан әрі Канада (78,4 млн),
Австралия (58 млн), Бразилия (49,7 млн) және Қытай (40,2 млн) тұр.
Норвегиялық үкімет ормансыздандыруға қарсы міндеттемелері бар әлемдегі алғашқы ел
болады. Үкімет мемлекеттік сатып алу тропикалық ормандардың ормансыздандырылуын
қолдамауы үшін талаптар қояды.108 Парламент пен үкімет бұдан былай орманды кесетін және
жоятын қандай да бір компанияның келісім-шарттарын шешпейді. Бүкіл әлемде кеңінен
қолданылатын көптеген өнімдер ормандарды кесуге байланысты: тропикалық ағаш пен соядан
пальма майына дейін.
«Бұл тропикалық ормандарды қорғау үшін маңызды жеңіс. Соңғы бірнеше жылда бірқатар
компаниялар тропикалық ормандардың жойылуымен байланысты тауарларды сатып алуды
тоқтатуға міндеттеме алды», - дейді Норвегияның тропикалық ормандар қорының - Үкіметпен
осы шешім үшін жұмыс істеген ұйымның мүшесі Нильс Херманн Ранум . «Бірақ әлі күнге дейін
бұл үкімет міндеттемелерімен қолдау тапқан жоқ. Осылайша, норвегиялық мемлекет тарапынан
қазіргі уақытта мемлекеттік сатып алуға қатысты нақ сондай талаптар қойылып отырғаны аса
маңызды болып отыр».
Норвегиялық Rainforesне қоры басқа да елдерді, атап айтқанда Ұлыбритания мен
Германияны солай жасауға шақырды, норвегиялық Үкімет 2014 жылы Нью-Йорктегі БҰҰ
Саммитінде олармен бірігіп мәлімдеме жасады. Бұл үш ел өздерінің «пальма майы, соя, сиыр
және ағаш сияқты тауарлармен тұрақты жабдықтауды қамтамасыз ету үшін мемлекеттік сатып
алу арқылы ормансыздандырмай жеткізу тізбегін көтермелейтін ұлттық міндеттемелерді
ілгерілетуді» қалайды деп мәлімдеген.
Синтетикалық биология: қоршаған ортаны түрлендіру.109
Организмдерге генетикалық деңгейде өзгерістер енгізу қабілеті ғалымдарды да, жалпы
халықты да толғандырды. Геномды редакциялау технологиялары көп үміт күттіретін
https://www.iflscience.com/environment/norway-is-the-first-country-to-commit-to-zerodeforestation/?fbclid=IwAR3TtBuD0YiDeRbDzEsfjvoRm_dfvnbldFCHwUbCTpmdxytBQmsYnnWw2cQ
109 ЮНЕП «2018/19 жылдың алдыңғы шептері» баяндамасы (https://www.unenvironment.org/ru/resources/dokladperedovye-rubezhi-201819-goda-namechayuschiesya-problemy-imeyuschie-ekologicheskoe)
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биологиялық және экологиялық пайдалар – адам ауруларын жоюдан түрлердің жойылуының
алдын алуға дейін қарқынды дамып келеді. CRISPR-Cas9-геномдарды керемет дәл
манипуляциялауға мүмкіндік беретін генетикалық редакциялау арсеналындағы ең жаңа, ең
жылдам құрал. Дегенмен, жасанды өмір жасау және қолданыстағы ДНҚ өзгерту қабілеті
қарама-қарсы ластану және жағымсыз салдарлар тәуекеліне әкеледі. Өмірдің бастапқы
кодын бұзу осы саладағы зерттеулер мен әзірлемелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін
басқарушы органдар ынтымақтасу және өзара іс-қимыл жасау қажет болатын осындай ауқымды
салдарларға әкелуі мүмкін. Саланы жеткіліксіз реттеу туралы алаңдаушылық үшін «қолдан
жасалған» биохакинг жағдайларының жиілеуі, сондай-ақ генетикалық түрлендірілген
организмдердің қоршаған ортаға белгісіз шығарылу тәуекелдерінің артуы маңызды себеп
болып табылады. Бұл қызықты тарауда синтетикалық биологияның көптеген сын-қатерлері мен
артықшылықтары қарастырылады.
Биоалуантүрлілікті сақтаудың компенсациялық механизмі (biodiversity offsets).
Бірыңғай емес, бірақ әлемдік қоғамдастықта танылған және ЭЫДҰ ұсынған табиғи ортаны
сақтау үшін шешім экологиялық және әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз ету жөніндегі
жобаларға (6 қызмет стандарты) халықаралық стандарттарға негізделген биоалуантүрлілік үшін
өтемақылар (biodiversity offsets) болып табылады (6 қызмет стандарты: Биоалуантүрлілікті
сақтау және тірі табиғи ресурстарды тұрақты басқару»).
Осы тетікті жоспарлау мұнай мен газ өндіру жөніндегі жобаларды әзірлеудің бастапқы
кезеңінде қажет. Бұл ретте өтемақы шараларын дайындау ғалымдар дайындаған ғылыми
негіздемелермен, бақылаулармен (ботаниктер, топырақтанушылар, жануарлар мен құстардың
түрлері бойынша тар мамандар) бекітілуге тиіс.
Өтеу тетігінің мақсаты биологиялық әртүрлілік пен экожүйелердің жоғалуын барабар
өтеуді қамтамасыз ету және олардың ысыраптарын болдырмау және қалпына келтіру жөнінде
шаралар қабылдау болып табылады. Өтемақы тетігінің негізгі қағидаттарының бірі төменде
көрсетілгендей иерархиялық қағидатты сақтау болып табылады:
1) шығынның алдын алу: жобалық циклді іске асырудың ең бірінші кезеңдерінен биоалуантүрлілік
компоненттеріне кез келген әсерді болдырмау үшін бағытталған шараларды қабылдау;
2) шығындарды барынша азайту: болдырмау мүмкін болмайтын әсер ету ұзақтығын,
қарқындылығын және/немесе дәрежесін (тікелей және жанама) қысқарту бойынша шаралар қабылдау;
3) шығындарды жұмсарту (қалпына келтіру): толығымен болдырмау немесе барынша азайту
мүмкін емес әсерлерді жеңілдету жөніндегі шаралар қабылданғаннан кейін тозған немесе жойылған
экожүйелерді қалпына келтіру жөнінде шаралар қабылдау;
4) шығындарды өтеу: салдарларынан құтылуға болмайтын кез келген қалдық қолайсыз әсерлерді
өтеу жөніндегі шаралар биоалуантүрлілікке «жалпы нөлдік ысырапқа» немесе «жалпы оң әсерге» қол
жеткізу мақсатында барынша азайтуға және/немесе оңалтуға тиіс. Өтеу іс-шаралары биологиялық
әртүрліліктің жоғалуы орын алатын немесе болжанатын аудандарда азып-тозған тіршілік ету орындарын
қалпына келтіру, тозу процестерін тоқтату немесе өзге де тәуекелдерді төмендету, сондай-ақ ерекше
қорғалатын табиғи аумақтарды құру түрінде іске асырылуы мүмкін.

Яғни, өтемақы нақты инфрақұрылымдық жобаның әсерін алдын алу және азайту және
жоғалған биоалуантүрлілікті қалпына келтіру бойынша барлық мүмкін болатын шаралар
қабылданғаннан кейін «соңғы тамшы» болып табылады.
Халықаралық табиғат қорғау қоғамдастығында биоалуантүрліліктің жоғалуын өтейтін
объектілерді (biodiversity offsets) құру идеясы мен тәжірибесі әлі күнге дейін көптеген дауларды
тудырады. Негізгі қауіптер бақылаушы табиғат қорғау органдарының биоалуантүрліліктің жайкүйіне қайтымсыз әсер ететін жобаларды іске асыруға рұқсат беруді қабылдауына байланысты,
көп ұзамай осындай жобаларды негіздеу кезінде сан алуандылықтың орнын толтыратын
объектілерді құру ұсынылады, сол арқылы өндірістік компаниялардың жобалық қызмет
аудандарында кез келген әсер етуі, «бата бере отырып» сол арқылы өндірістік компаниялардың
жобалық қызмет аудандарында кез келген әсер етуі, егер бұл компаниялар басқа аудандарда
өтемақы объектілерін құруға кепілдік беру.
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Мысалдар:
Ресей. Өтемақының бір мысалы ретінде екі жұмыс істеп тұрған қорықшаның базасындағы
132000 га «Бурейский» ЕҚТА-ны және Ресей Федерациясының Амур облысындағы Болашақ су
қоймасының айналасында Нижне-Бурейский ГЭС-ін салу кезінде биоалуантүрлілік үшін
өтемақы ретінде құру болып табылады. ГЭС құрылысы үшін жануарлардың, құстардың және
өсімдіктердің мекендейтін жері болған 15000 га жуық аумақты су басу қажет болды. Осы
аумақтың биоәртүрлілігін сақтау үшін құрылған «Бурейский» табиғи паркінің аумағында
қоректендіретін кешендер, ұя салуға арналған тіректер және өсімдіктерді қайта отырғызуға
арналған іс-шаралар жүргізілді. Осылайша, іс-шаралар жиынтығы осы аумақтың биоәртүрлілігін
сақтауға және сонымен бірге ГЭС құруға мүмкіндік берді.
Мадагаскар. Мысалдардың бірі Мадагаскардағы Rio Tinto кен орнында ильменит (ilmenite)
кен орнын игеру болып табылады. Биоалуантүрлілікке жағымсыз әсер шамамен 1,665 га
литоральды орманның жоғалуы (Мадагаскардың литоральды ормандарының жалпы тіршілік ету
ортасынан 3,5%) болды. Орман биоәртүрлілігінің шығындарын өтеу үшін Rio Tinto шамамен
6000 га литоральды және литоральды емес ормандар отырғызылды.
Канада. Өтемақы тетігі – экологиялық қорды құру және негізгі түрлерді көшіру. Terasen
компаниясы халықаралық нарықтарға, сондай-ақ Шығыс Канада мен Солтүстік Америкаға
экспортты ұлғайту мақсатында Trans Mountain газ құбырын кеңейтуді жүзеге асыруға тиіс
болатын. Бірақ бұл газ құбыры екі ЕҚТА - Jasper ұлттық паркі және ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік
мұра нысандарының тізіміне кіретін Mount Robsen штатының паркі арқылы өтті. Мақсат-нөлдік
жоғалтуға және биоалуантүрліліктің өсуіне қол жеткізу. Газ құбырын кеңейту барысында сирек
кездесетін өсімдіктер мен топтардың, жабайы жануарлардың, орман алқаптарының сезімтал
тіршілік ету орындарын қорғау бойынша шаралар, сондай-ақ шу деңгейін төмендету бойынша
шаралар қабылданды. Компания жоба аяқталғаннан кейін бес жыл ішінде экожүйелердің жайкүйіне және газ құбырын кеңейту кезінде қозғалған аумақтардың биоәртүрлілігіне мониторинг
жүргізу міндетін өзіне алды. Компания сондай-ақ газ құбырын кеңейту бойынша жобаның әсерін
кешенді экологиялық бағалау жүргізді
Өтемақы сомасы 3 млн.долларды құрады, оның 2,3 млн. доллары Trans Mountain мұра қоры
деп аталатын экологиялық қорды құруға жұмсалған болатын. Trans Mountain мұра қоры жыл
сайын екі саябақтың аумағында табиғат қорғау іс-шаралары мен зерттеулерді жүргізеді.
ТДМ-ға қол жеткізудің проблемалары.
Биоалуантүрлілікті сақтау 2030 жылға дейінгі кезеңге арналған тұрақты даму
саласындағы күн тәртібінің 14 және 15-мақсаттарына тікелей қатысты (1.8.8-кесте).
Қазақстанның мұхитқа шығатын жолы жоқ және Қазақстанда халықаралық заң
мәртебесінде теңіз аудандары жоқ. Каспий теңізі құрлықішілік су қоймасы болып табылады
және әлемдік мұхитпен байланысы жоқ. Оның мәртебесі Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі
туралы бес Каспий маңы мемлекетінің Конвенциясымен анықталған. Дегенмен, көптеген
географиялық сипаттамалар бойынша Каспий теңізінің құрлықішілік ірі су айдыны ретінде
теңіз белгілері бар. Сондықтан Қазақстанда 14-мақсаттың (Тұрақты даму үшін мұхиттарды,
теңіздерді және теңіз ресурстарын сақтау және орнықты пайдалану)14.5-міндеті (2020 жылға
қарай жағалаудағы және теңіздегі аудандардың кем дегенде 10% -ын ұлттық және халықаралық
құқыққа сәйкес және қол жетімді ғылыми ақпаратқа негізделген қоршаған ортаны қорғау
шараларымен қамту) бағалануы мүмкін.
Қазақстанда Каспий теңізінің солтүстік бөлігінде мемлекеттік қорық аймағы құрылды,
оның аумағы (662630 га) теңіз аудандарының жалпы ауданының 10%-ынан асады (14.5.1көрсеткіш). Алайда, бұл ЕҚТА-ның заңды тұлға мәртебесі жоқ және күзет режимі бойынша
ЕҚТА үшін ЕҚТА-ның ХТҚО өлшемшарттарын жеткілікті сәйкес келмейді. Осы қорық аймағы
шегінде мұнай мен газ өндіру, балық кәсіпшілігі, теңіз тасымалы және т.б. шаруашылық қызмет
жүргізілуде.
Қазгидрометте Каспий теңізі су сапасының басқа параметрлерімен қатар «сынамаларды
іріктеудің репрезентативтік станцияларының (Каспий теңізі) келісілген тобында өлшенетін
теңіз сутегі көрсеткішінің (pH) мәні» орташа қышқылдық көрсеткіші бағаланады, бұл 14.3160

міндетке сәйкес келеді (мұхиттың тотығуының салдарын азайту және жою, оның ішінде барлық
деңгейлерде ғылыми ынтымақтастықты дамыту арқылы азайту және жою). Бұл көрсеткіштің
мәні әзірше Каспий теңізіндегі судың қышқылдануына қауіп төндірмейді.
Сонымен қатар, Қазақстанда мыналар бақыланбайды:
- 14.2 міндеттің 14.2.1 көрсеткіші;
- 14.4 міндеттің 14.4.1 көрсеткіші;
- міндеттің 14.6.1 көрсеткіші;
- 14.7 міндеттің 14.7.1 көрсеткіші;
- 14.a міндеттің 14.а.1 көрсеткіші;
- 14.b міндеттің 14. b.1 көрсеткіші;
- 14.c міндеттің 14.с.1 көрсеткіші
Алайда, соңғы көрсеткіш Қазақстанға қатысты болмауы да мүмкін.
15-мақсаттың 15.1-міндеттерін шешу үшін Қазақстанда "құрлықтың жалпы ауданына
пайыздық қатынаста ормандардың ауданы" көрсеткіші және "жалпы аумақтан ЕҚТА үлесі"
көрсеткіші бақыланады. Бұл көрсеткіштер әлемдік орташа деңгейге жету үшін оң динамикада,
бірақ жеткіліксіз.
Қазақстан үшін қиындықтар қорғалатын ормандар үлесінің пайыздық ұлғаюында болып
отыр. Су-батпақты алқаптар мен ЕҚТА Қазақстан аумағының ауқымында. Тіпті, оындалып
жатқан айтарлықтай күш-жігердің өзінде де Қазақстан Айтиде қабылданған №11 мақсатты
міндетке (жер үсті және ішкі су аудандарының кемінде 17%) қол жеткізу қиынға соғады.
Экожүйелердің түрлері бойынша бөлудегі биологиялық әртүрлілік тұрғысынан маңызды құрлық
аудандары мен тұщы су аудандарының үлесі (15.1.2-көрсеткіш) деректердің болмауына
байланысты (мысалы, экожүйелердің әрбір түрі мен олардың аудандары үшін осындай маңызды
аудандарды анықтай отырып, оларды түгендеу деректері) тиісті түрде бағалануы мүмкін емес.
Табиғи экожүйелердің әртүрлі типтерін ерекше қорғалатын табиғи аумақтармен қамту біркелкі
емес, ал бірнеше негізгі экожүйелер ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жүйесінде өте нашар
ұсынылған Бұдан басқа, экожүйелердің бірнеше түрі заңды тұлға мәртебесі бар неғұрлым
пәрменді қорғалатын табиғи аумақтармен қамтылмаған. Демек, 15.1-міндетті шешу үшін
Қазақстанда ұсынылған барлық табиғи экожүйелерді, атап айтқанда, Таулы, орман, шөл және
сулы-батпақты экожүйелерді жеткілікті дәрежеде қамту үшін ерекше қорғалатын табиғи
аумақтардың мемлекеттік желісін кеңейту талап етіледі.
15.2-міндетті шешу үшін «жыл сайынғы отырғызу көлемі» көрсеткіші қадағаланады, ол
есептің шешімін толық көрсету үшін орман жамылғысының жыл сайынғы жоғалуымен
салыстырғанда жүргізілуге тиіс.
15.4-міндетті (2030 жылға қарай тау экожүйелерін, оның ішінде олардың биоәртүрлілігін
тұрақты даму үшін қажетті игіліктер беру қабілетін арттыру үшін сақтауды қамтамасыз ету)
шешу үшін «тау ормандарының алаңы» көрсеткіші бақыланады, бірақ тау ЕҚТА көрсеткіштері
мен тау өсімдіктерінің индексі жоқ. Тау-кен биоәртүрлілігі үшін маңызды учаскелерді ерекше
қорғалатын табиғи аумақтармен қамту (15.4.1-көрсеткіш) тау-кен биоәртүрлілігі үшін маңызды
болып саналатын учаскелердің жалпы алаңын бағалаудың болмауына байланысты тиісті түрде
есептеу мүмкін емес. Осыған ұқсас, таудың өсімдік жамылғысының индексі (15.4.2-көрсеткіш)
Қазақстанның барлық таулы аудандарында орман жамылғысының жалпы ауданы анықталғанға
дейін есептелмейді (ол үшін таулы аудандарды нақты анықтау және олардың шекараларын
белгілеу қажет). Дегенмен, 15.4-міндет әлі де белгіленген мерзімде іске асырылуы мүмкін.
15.5-міндетті (Табиғи мекендеу ортасының тозуын тежеу, биологиялық әртүрліліктің
жоғалуын тоқтату және 2020 жылға қарай жойылып кету қаупі бар түрлердің сақталуын және
жойылып кетуін болдырмауды қамтамасыз ету жөнінде дереу маңызды шаралар қабылдау)
шешу үшін Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген жануарлар мен өсімдіктер түрлерінің
тізбесі бар, алайда осы тізбенің жылдар бойынша өзгеру көрсеткіштері жоқ. Бұдан басқа,
Қазақстанның Қызыл кітабы ХТҚО сирек кездесетін және жойылып бара жатқан түрлеріне
арналған өлшемдер бойынша бағаланбаған. Қызыл тізімнің индексін есептеу үшін топтағы
барлық түрлер ХТҚО Қызыл тізімі үшін кем дегенде екі рет бағалануға тиіс, демек, есептеу үшін
ХТҚО критерийлерін пайдалана отырып, кем дегенде екі Ұлттық Қызыл тізімнің басылымын
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дайындау талап етіледі ХТҚО халықаралық бағаларына сәйкес, Қазақстанда мекендейтін
өсімдіктердің 16 түрі мен жануарлардың 66 түрі жойылу нәтижесінде әлемде толық жойылып
кету қаупі төніп тұр, бұл осы бағыттар бойынша ғылыми зерттеулер жүргізудің және жоғарыда
көрсетілген түрлерге ерекше назар аударған кезде биоалуантүрлілік мониторингінің, сондай-ақ
осы түрлерді сақтаудың арнайы ұлттық бағдарламаларын өзектілендірудің немесе қабылдаудың
бірінші кезектегі басымдығын көрсетеді. Сол сияқты алдын ала ХТҚО «деректер жеткіліксіз»
санатына жатқызылған Қазақстанда ғана кездесетін эндемиялық түрлерге де қатысты. Олай
болмаған жағдайда, 15.5-міндет ешқашан іске асырылмайды.110
Қазақстанда келесі көрсеткіштер жоқ:
- 15.3-міндеттің 15.3.1-көрсеткіші. Әр биогеографиялық аймақтағы деградацияға ұшыраған
жерлердің ауданын жалпы жер көлемінің пайызы ретінде дұрыс бағалау үшін мәліметтер
жеткіліксіз. Атап айтқанда, тозған жайылымдар жайылымдардың жалпы алаңының шамамен
15%-ын құрайды;
- 15.6-міндеттің 15.6.1-көрсеткіші Генетикалық ресурстарға қол жеткізуді реттеу және
оларды КБР-ға қолданудан түскен пайданы әділ және тең негізде бірлесіп пайдалануды реттеу
Нагой хаттамасы 2018 жылғы 15 қаңтардағы аралық Ұлттық баяндамаға сәйкес Қазақстан үшін
2015 жылғы 15 қыркүйекте күшіне енді. Қазақстан әзірше генетикалық ресурстарға қол жеткізуге
және пайданы бірлесіп пайдалануға қатысты қандай да бір заңнамалық, әкімшілік немесе
директивалық шараларды (15.6.1-көрсеткіш) қолданған емес, бұл 15.6-міндетті шешу үшін
қажет;
- 15.7-міндеттің 15.7.1-көрсетіші. Заңсыз жиналған немесе браконьерлік жолмен ауланған
ерекше қорғалатын флора мен фауна түрлері дарақтарының саны туралы шынайы деректерді
көрсететін ресми статистика жоқ. Не дегенімен, заңнаманы бұзу жағдайларының (атап айтқанда,
браконьерліктәі) саны үнемі төмендеп отырады;
- 15.8-міндеттің 15.8.1-көрсеткіші.
Қазіргі уақытта бөтен текті инвазивті түрлер
мониторингінің тиісті мемлекеттік бағдарламалары жоқ, бұл 15.8-міндетті шешу жолында аса
қажетті келесі қадам болып табылады;
– 15.9 міндеттің 15.9.1 көрсеткіші;
- 15.а. міндеттің 15.а,1 көрсеткіші;
- 15.b. міндеттің 15.b.1 көрсеткіші;
- 15.с міндеттің 15.с.1 көрсеткіші.
ТДМ-ға қол жеткізудегі прогресті тек аталған міндеттерді шешуге ғана емес, сондай-ақ
тірі табиғат жағдайының қадағаланатын және өзге де көрсеткіштері мен индикаторларының
мониторингіне бағытталған ғылыми зерттеулер жүргізусіз тиісті түрде бағалау мүмкін емес.

1.8.8-кесте.
проблемалары

ТДМ мақсаттары
міндеттері

Климаттың

мен

өзгеру мәселелерімен

Халықаралық
көрсеткіштер

байланысты

ТДМ-ға қол

жеткізу

Қазақстандағы
көрсеткіш

Қол жеткізу Көрсеткіштерді
проблемала жүргізу
рының
қажеттілігі
болуы
ТДМ 14. Тұрақты даму мүддесінде мұхиттарды, теңіздер мен теңіз ресурстарын сақтау және ұтымды
пайдалану
14.2-міндет 2020 жылға 14.2.1
Бақыланбайды
Тиісті
қарай елеулі теріс әсердің Басқаруында
көрсеткіштері
алдын алу мақсатында, экожүйелік
бар
оның
ішінде
осы тәсілдер
Биоалуантүрлі
экожүйелердің
қолданылатын
лікті
сақтау
тұрақтылығын арттыру ұлттық
ерекше
110 Қазақстанның экологиялық қызметінің нәтижелілігіне үшінші шолу. БҰҰ ЕЭК. 2018 ж.
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жолымен теңіз және
жағалау
экожүйелерін
ұтымды пайдалану мен
қорғауды қамтамасыз ету
және мұхиттардың жақсы
экологиялық
жай-күйі
мен
өнімділігін
қамтамасыз ету үшін
оларды қалпына келтіру
жөнінде
шаралар
қабылдау
1.4.-міндет 2020 жылға
қарай балық аулауды
тиімді
реттеуді
қамтамасыз ету және
аулау,
заңсыз,
хабарланбайтын
және
реттелмейтін
балық
кәсіпшілігі мен қыратын
балық
кәсіпшілігі
практикасын
жою,
сондай-ақ
балық
қорларын мүмкіндігінше
қысқа мерзімде қалпына
келтіру үшін, оларды ең
болмағанда
осы
қорлардың биологиялық
сипаттамаларын ескере
отырып,
барынша
экологиялық
ұтымды
аулауды
қамтамасыз
етуге
қабілетті
деңгейлерге дейін жеткізе
отырып,
шаруашылық
қызметтің
ғылыми
негізделген жоспарларын
орындау
14.5-міндет 2020 жылға
қарай ұлттық заңнамаға
және
халықаралық
құқыққа сәйкес және
қолда бар ең үздік
ғылыми ақпарат негізінде
жағалаудағы және теңіз
аудандарының
кем
дегенде
10
пайызын
табиғат
қорғау
шараларымен қамту

экономикалық
аймақтардың
үлесі

14.6-міндет 2020 жылға
қарай дамушы және аз
дамыған елдерге қатысты
ерекше және сараланған
режимді
тиісті
және
тиімді қолдану балық
кәсіпшілігін субсидиялау
туралы мәселе бойынша
Дүниежүзілік
сауда
ұйымы
шеңберінде
жүргізіліп
жатқан
келіссөздердің ажырамас
бөлігі болуға тиіс екенін
мойындай
отырып,

14.6.1
Заңсыз,
хабарланбайтын
және реттелмейтін
балық
кәсіпшілігіне
қарсы
күрес
жөніндегі
халықаралыққұқықтық
құжаттардың
сақталуы
тұрғысынан
мемлекеттер қол

стратегиясын
әзірлеу қажет

14.4.1
Биологиялық
орнықты
шектердегі балық
қорларының үлесі

Сақталатын
балық
ресурстары мен
басқа да су
жануарларыны
ң саны, бірлік

Мониторин
г қажет

Тиісті
көрсеткіштері
бар
балық
ресурстарын
басқару
жөніндегі
бағдарлама
қажет

14.5.1 Қорғалатын
теңіз
аудандарының
үлесі

ЕҚТА жалпы
үлесінен
Каспий
теңізінің
солтүстік
бөлігінің
мемлекеттік
қорық
аймағының,
көл
экожүйелерінің
үлесі
Қазақстанда
браконьерлікпе
н
күрес
жүргізілуде

2,67%
құрайды,
ұлғайту
қажет

Тиісті
көрсеткіштері
бар
Биоалуантүрлі
лікті
сақтау
стратегиясын
әзірлеу қажет

Мониторин
г қажет

Халықаралық
ұйымдармен
салыстырмалы
көрсеткіштер
қажет
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шамадан тыс қуаттар жеткізген
құруға және аулауға прогресс
жәрдемдесетін
балық
кәсіпшілігі
үшін
субсидиялардың кейбір
нысандарына
тыйым
салу,
заңсыз,
хабарламайтын
және
реттелмейтін
балық
кәсіпшілігіне
жәрдемдесетін
субсидиялардың күшін
жою және осындай жаңа
субсидияларды енгізуден
бас тарту.
14.a-міндет
Мұхиттық 14.a.1
Теңіз
Бақыланбайды Мониторин Тиісті
ортаның
экологиялық технологиялары
г қажет
көрсеткіштері
жай-күйін жақсарту және саласындағы
бар
дамушы елдердің, әсіресе ғылыми
Биоалуантүрлі
шағын аралдық дамушы зерттеулерге
лікті
сақтау
мемлекеттердің
және арналған
стратегиясын
неғұрлым аз дамыған бюджеттік
әзірлеу қажет
елдердің дамуына теңіз қаржының жалпы
биоәртүрлілігінің үлесін көлеміндегі үлесі
арттыру
үшін
үкіметаралық
океанографиялық
комиссия әзірлеген теңіз
технологияларын беруге
қатысты өлшемдер мен
басшылық принциптерді
назарға
ала
отырып,
ғылыми білім көлемін
ұлғайту,
ғылыми
зерттеулерді
кеңейту
және
теңіз
технологияларын беруді
қамтамасыз ету
ТДМ 15. Құрлықтың экожүйелерін қорғау және қалпына келтіру және оларды ұтымды пайдалануға
жәрдемдесу, орманды ұтымды пайдалану, шөлейттенуге қарсы күрес, жердің тозуы процесін тоқтату және
айналым жасау және биологиялық әртүрлілікті жоғалту процесін тоқтату
15.1-міндет 2020 жылға 15.1.1 Құрлықтың
Құрлықтың
Мониторин Тиісті
қарай
халықаралық жалпы ауданына
жалпы
г қажет
көрсеткіштері
келісімдерден
пайыздық
ауданына
бар
туындайтын
қатынаста
пайыздық
Биоалуантүрлі
міндеттемелерге сәйкес ормандардың
қатынаста
лікті
сақтау
жер үсті және ішкі тұщы ауданы
ормандардың
стратегиясын
су экожүйелерін және 15.1.2
ауданы
әзірлеу қажет
олардың
қызметтерін, Экожүйелердің
оның ішінде ормандарды, түрлері бойынша
Ерекше
сулы-батпақты
биологиялық
қорғалатын
алқаптарды, тау мен қуаң әртүрлілік
табиғи
жерлерді
сақтауды, тұрғысынан
аумақтардың
қалпына келтіруді және маңызды құрлық
үлесі
ұтымды
пайдалануды аудандары
мен
қамтамасыз ету
тұщы
су
аудандарының
үлесі
15.2-міндет 2020 жылға 15.2.1
Орман
Жыл сайынғы Мониторин Тиісті
қарай
ормандардың шаруашылығын
ағаш отырғызу г қажет
көрсеткіштері
барлық түрлерін ұтымды жүйелі жүргізуге
көлемі
бар
пайдалану
әдістерін көшудегі прогресс
Биоалуантүрлі
енгізуге
жәрдемдесу,
лікті
сақтау
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ормансыздандыруды
тоқтату,
тозған
ормандарды
қалпына
келтіру және бүкіл әлемде
орман
екпелері
мен
орманды қалпына келтіру
ауқымын едәуір кеңейту
15.3-міндет 2030 жылға
қарай
шөлейттенуге
қарсы күрес жүргізу,
шөлейттенуге,
құрғақшылық пен су
тасқындарына ұшыраған
жерлерді қоса алғанда,
тозған
жерлер
мен
топырақты
қалпына
келтіру және бүкіл әлемде
жердің
жай-күйін
нашарлатпауға ұмтылу
15.4-міндет 2030 жылға
қарай тұрақты даму үшін
қажетті игіліктер беру
қабілетін арттыру үшін
тау-кен
экожүйелерін,
оның ішінде олардың
биоәртүрлілігін сақтауды
қамтамасыз ету

15.5-міндет
Табиғи
мекендеу
ортасының
тозуын тежеу жөнінде
маңызды
шараларды
дереу
қабылдау,
биологиялық
әртүрліліктің жоғалуын
тоқтату және 2020 жылға
қарай жойылып кету
қаупі
бар
түрлердің
сақталуын және жойылып
кетуінің алдын алуды
қамтамасыз ету
15.6-міндет Генетикалық
ресурстарды
пайдаланудан игіліктерді
әділ бөлуге жәрдемдесу
және
халықаралық
деңгейде
келісілген
жағдайларда
осындай
ресурстарға тиісті қол
жеткізуді
қамтамасыз
етуге жәрдемдесу
15.7-міндет
Браконьерлікке
және
флора мен фаунаның
қорғалатын
түрлерінің
контрабандалық
саудасына кедергі келтіру
үшін шұғыл шаралар
қабылдау
және
тірі

стратегиясын
әзірлеу қажет

15.3.1 Құрлықтың
жалпы
алаңына
пайыздық
қатынаста тозған
жерлердің ауданы

Ауыл
шаруашылығы
алқаптарының
құрамындағы
эрозияға
ұшыраған
жерлердің
жалпы
жер
көлеміне
пайыздық
қатынасы

Мониторин
г қажет

Халықаралық
ұйымдармен
салыстырмалы
көрсеткіштер
қажет

15.4.1
Тау-кен
биоәртүрлілігі
үшін
маңызды
учаскелер
арасындағы
қорғалатын
аудандардың
үлесі
15.4.2
Таудың
өсімдік
жамылғысының
үлесі
15.5.1 Қызыл тізім
индексі

Бақыланбайды

Мониторин
г қажет

Тиісті
көрсеткіштері
бар
Биоалуантүрлі
лікті
сақтау
стратегиясын
әзірлеу қажет

Бақыланбайды

Мониторин
г қажет

Тиісті
көрсеткіштері
бар
Биоалуантүрлі
лікті
сақтау
стратегиясын
әзірлеу қажет

15.6.1
Игіліктердің әділ
және
кемсітусіз
бөлінуін
қамтамасыз ететін
заңнамалық,
әкімшілік
және
директивтік
шаралар кешенін
қабылдаған
елдердің саны
15.7.1
Сауда
жүргізілетін
түрлердің
арасында
браконьерлік
немесе
заңсыз
айналым объектісі
болып табылатын

Бақыланбайды

Мониторин
г қажет

Тиісті
көрсеткіштері
бар
Биоалуантүрлі
лікті
сақтау
стратегиясын
әзірлеу қажет

Бақыланбайды

Мониторин
г қажет

Тиісті
көрсеткіштері
бар
Биоалуантүрлі
лікті
сақтау
стратегиясын
әзірлеу қажет
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табиғаттың
заңсыз
өнімдеріне
деген
сұранысқа да, олардың
ұсынысына да қатысты
проблемаларды шешу
15.8 2020 жылға қарай
бөтен текті инвазивтік
түрлердің
енуін
болдырмау жөнінде және
олардың жер үсті және су
экожүйелеріне
әсерін
едәуір азайту жөнінде
шаралар
қабылдау,
сондай-ақ
басым
түрлердің санын шектеуді
немесе
жойылуын
болдырмау
жөнінде
шаралар қабылдау
15.9-міндет 2020 жылға
қарай жалпыұлттық және
жергілікті
жоспарлау
және даму процестері
барысында,
сондай-ақ
кедейлік
ауқымын
қысқарту стратегиялары
мен жоспарларын әзірлеу
кезінде экожүйелер мен
биологиялық әртүрлілік
құндылығын
есепке
алуды қамтамасыз ету

15.a-міндет Биологиялық
әртүрлілік
пен
экожүйелерді сақтау және
ұтымды
пайдалану
мақсатында
барлық
көздерден
қаржы
ресурстарын жұмылдыру
және
айтарлықтай
ұлғайту

15.b-міндет
Орманды
ұтымды
пайдалануды
қаржыландыру
үшін
барлық көздерден және
барлық
деңгейлерде
елеулі
ресурстарды
жұмылдыру
және
дамушы
елдерге
басқарудың
осындай
әдістерін қолдану үшін,
оның ішінде ормандарды
сақтау және қалпына
келтіру
мақсатында
барабар ынталандырулар
беру

жабайы
жануарлардың
үлес
15.8.1
Тиісті
ұлттық заңнаманы
қабылдайтын
және
бөтен
инвазивті
түрлердің енуін
болдырмау немесе
санын реттеу үшін
жеткілікті
ресурстар бөлетін
елдердің үлесі

Бақыланбайды

Мониторин
г қажет

Тиісті
көрсеткіштері
бар
Биоалуантүрлі
лікті
сақтау
стратегиясын
әзірлеу қажет

15.9.1 2011-2020
жылдарға
арналған
биоалуантүрлілік
бойынша
Стратегиялық
жоспар
шеңберінде
биологиялық
әралуандық
бойынша
2-ші
нысаналы
міндетке сәйкес
белгіленген
ұлттық нысаналы
көрсеткіштерге
қол
жеткізудегі
прогресс
15.a.1
Биоалуантүрлілікт
і
және
экожүйелерді
сақтауға
және
ұтымды
пайдалануға
бөлінетін
мемлекеттік
қаражатты дамыту
мақсатында ресми
көмектің көлемі
15.b.1
Биоалуантүрлілікт
і
және
экожүйелерді
сақтауға
және
ұтымды
пайдалануға
бөлінетін
мемлекеттік
қаражатты дамыту
мақсатында ресми
көмектің көлемі

Бақыланбайды

Мониторин
г қажет

Тиісті
көрсеткіштері
бар
Биоалуантүрлі
лікті
сақтау
стратегиясын
әзірлеу қажет

Бақыланбайды

Мониторин
г қажет

Тиісті
көрсеткіштері
бар
Биоалуантүрлі
лікті
сақтау
стратегиясын
әзірлеу қажет

Бақыланбайды

Мониторин
г қажет

Тиісті
көрсеткіштері
бар
Биоалуантүрлі
лікті
сақтау
стратегиясын
әзірлеу қажет
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15.c-міндет
Браконьерлікпен
және
күзетілетін
түрлер
саудасы
контрабандасымен күрес
жөніндегі жаһандық күшжігерді, оның ішінде
жергілікті
халықтың
экологиялық
қауіпсіз
түрде
өмір
сүруіне
қаражат
алу
мүмкіндіктерін кеңейту
жолымен жандандыру

15.c.1
Сауда
жүргізілетін
түрлердің
арасында
браконьерлік
немесе
заңсыз
айналым объектісі
болып табылатын
жабайы
жануарлардың
үлесі

Бақыланбайды

Мониторин
г қажет

Тиісті
көрсеткіштері
бар
Биоалуантүрлі
лікті
сақтау
стратегиясын
әзірлеу қажет

Болашаққа арналған жоспарлар.
2010 жылы Жапонияда (Айчи префектурасы) ҚКЖ тараптары биоалуантүрлілікті сақтау
және тұрақты пайдалану саласындағы 2011-2020 жылдарға арналған стратегиялық жоспарды
қабылдады, ол 10 жылға есептелген құрылымды білдіреді, оның шеңберінде барлық елдер мен
қызмет субъектілері биоалуантүрлілікті және адамдар үшін олардың қамтамасыз ететін пайдасын
сақтауға шаралар қабылдайтын болады. Стратегиялық жоспар шеңберінде биоалуантүрлілікті
сақтау және тұрақты пайдалану бойынша мақсатты міндеттер ретінде белгілі 20 өршіл, бірақ қол
жеткізуге болатын жаһандық мақсатты міндеттер қабылданды. Үкімет Айчиде қабылданған
биоалуантүрлілікті сақтау және тұрақты пайдалану жөніндегі мақсатты міндеттерді қолдау үшін
ұлттық міндеттерді белгілеу міндетін өзіне алды. Ұлттық міндеттерді әзірлеу және оларды
жаңартылған ұлттық стратегиялар мен биоалуантүрлілікті сақтау жөніндегі іс-қимыл
жоспарларына енгізу Стратегиялық жоспарда белгіленген міндеттемелерді орындаудың негізгі
элементі болып табылады (Айчи нысаналы міндеттері). 17-мақсат әрбір елді Айчидің жаһандық
мақсатты міндеттеріне сәйкес биоалуантүрлілікті сақтау бойынша іс-қимылының ұлттық
стратегиялық жоспарларын (БСІҰСЖ) қайта қарауға шақырады. Биоалуантүрлілікті сақтау
жөніндегі конвенцияға қатысушы барлық дерлік елдер өздерінің алғашқы БСІҰСЖ-ны құрады
және БСІҰСЖ-ны жаңарту сатысында тұр. Мысалы, Өзбекстанда 2019-2028 жылдар кезеңінде
Өзбекстан Республикасында биологиялық әртүрлілікті сақтау жөніндегі жаңартылған
СТРАТЕГИЯ Министрлер Кабинетінің 2019 жылғы 11 маусымдағы №484 қаулысымен бекітілді.
Алайда, БҰҰДБ қолдауымен 2015 жылы Қазақстан Республикасының биологиялық
әртүрлілігін сақтау және орнықты пайдалану жөніндегі 2030 жылға дейінгі тұжырымдама
әзірленгеніне қарамастан, Қазақстанда БСІҰСЖ әлі күнге дейін қабылданбаған. Бұл
Т111ұжырымдаманы Қазақстанда бағдарламалық құжат ретінде бекіту қажет.
Сондай-ақ қазіргі уақытта Қазақстанның орман саласындағы негізгі кедергі орман
секторын дамытудың ұзақ мерзімді басымдықтарын айқындайтын мемлекеттік орман
саясатының болмауы болып табылады. Бұл үшін Қазақстан Республикасы Үкіметінің
қаулысымен мемлекеттік орман саясатының бағдарламасын әзірлеу және бекіту қажет.
Орман өрттерімен және заңсыз ағаш кесумен күрестің тиімділігін арттыру мақсатында
мыналар қажет: Республика ормандарының өртке қарсы құрылғысының бас схемасын әзірлеу,
Жерді қашықтықтан зондтау жүйесінің деректерін пайдалану, орман өрттерін ерте анықтаудың
оптика-сенсорлық жүйелерін енгізу, орман өрттерін күзету мен сөндірудің авиациялық
құралдары паркін құру, қазіргі заманғы техникамен және өртке қарсы жабдықтармен
жарақтандыру және қолданыстағы нормалар мен нормативтерді қайта қарау. Орман
зиянкестері мен ауруларының ошақтарын дер кезінде анықтау және дер кезінде ден қою үшін
Шығыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан, Қызылорда және Батыс Қазақстан облыстарында
өңірлік филиалдар желісі бар Алматы қаласындағы орман патологиялық мониторингтік
орталығын құру қажеттігі пісіп, жетілді.
Орман экожүйелерінің сақталуын, биоәртүрлілігін, ормандарды молықтырудың озық
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өсуін, жекеше орман қорын дамытуды, жасыл құрылысты және қорғаныштық орман өсіруді
соңғы мақсат ретінде қалыптастыруды, Қазақстан Республикасы аумағының орманды жерлерін
едәуір ұлғайтуды қамтамасыз ету міндеттерін концептуалды қайта қарау, нақтылау және
кеңейту қажет.
Ормандарды сақтау мақсатында бірқатар шешімдер қабылданды:
- сексеуіл ормандарында кесудің барлық түрлеріне мораторийді ұзарту (2023 жылғы 31
желтоқсанға дейін);
- «Ертіс орманы» мемлекеттік орман табиғи резерваты республикалық мемлекеттік
мекемесінің мемлекеттік орман қоры учаскелеріндегі екпелерде ағаш кесудің барлық түрлеріне
(өтімді қоқыстарды жинаудан және Ресей Федерациясымен мемлекеттік шекараны
демаркациялау желісіндегі соқпақтарды кесуден басқа) тыйым салуды 2021 жылғы 1 қаңтарға
дейін ұзарту.
Санитарлық кесуді жүргізуге тыйым салуды енгізу туралы:
-Шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік орман қоры учаскелерінде майқарағай
екпелерінде санитарлық кесуге тыйым салу;
- Сексеуіл сауда орындарында сатуға тыйым салу (2017 жыл).
Сүрек дайындау үшін ұзақ мерзімді орман пайдалануға тыйым салу мәселесі пысықталуда.
Авиаорманпатрульдеу алаңдарын 8869 мың га-дан 9555 мың га-ға дейін ұлғайту
жоспарлануда, бұл ұшу сағаттарын 13383 сағатқа дейін арттырады (қазіргі уақытта ұшу
сағаттарын 9024 мың га құрайды). Бұл Батыс Қазақстан, Қызылорда және Түркістан
облыстарының аумақтарын авиациялық патрульдеумен қамтуға мүмкіндік береді, бұл ретте
авиациялық патрульдеу ормандарды ғана емес, сондай-ақ жануарлар дүниесін қорғау бойынша
жүзеге асырылатын болады. Бұл мақсаттарға жыл сайын қосымша 1,8 млрд.теңге қажет болады.
Жануарлар дүниесі ресурстарын қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы
аса маңызды қажеттіліктерге сарапшылар мыналарды жатқызады: 112
- жануарларды өсіру үшін, оның ішінде ұсталған және тәркіленген жануарларды құтқару
үшін, сондай-ақ оларды реинтродукциялау және жекелеген түрлерін көшіру жөніндегі
бағдарламаларға енгізу үшін және жабайы фермалардың, питомниктердің, әртүрлі меншік
нысанындағы орталықтардың желісін кеңейту және нығайту қажеттілігі мен басқарудың
тиімділігін күшейту үшін аумақтарды анықтау;
- жануарлар дүниесін өсімін молайтуды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету үшін
жабайы жануарларды көшіру орталығын құру, жануарлардың сирек кездесетін және Құрып кету
қаупі төнген түрлерін жасанды жағдайларда және табиғи мекендеу ортасында сақтау
технологияларын әзірлеу қажеттілігі;
- жануарлардың сирек кездесетін және Құрып кету қаупі төнген түрлерін қоса алғанда, ауыл
шаруашылығына және түрлік әртүрлілікке зиян келтіретін, азаматтардың денсаулығына қауіп
төндіретін жабайы жануарлар ауруларының пайда болуы мен таралуын анықтау, мониторингілеу
және болдырмау жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру қажеттілігі;
- өндірістік процестерді жүзеге асыру, көлік магистральдарын, құбыржолдарын және
байланыс және электр беру желілерін пайдалану кезінде жануарлар дүниесі объектілерінің көшіқон жолдарының жойылуын және бұзылуын болдырмау жөніндегі шараларды көздейтін
технологияларды енгізу қажеттілігі;
- аңшылық шаруашылығы саласында кадрларды даярлау және қайта даярлау қажеттілігі.
Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар желісін одан әрі дамыту Қазақстан
Республикасының аумағын ұйымдастырудың бас схемасының (Үкіметтің 2013 жылғы №1434
қаулысы) негізгі ережелерінде көзделген, осыған сәйкес желіні 2020 жылға қарай 29,1 млн. га
(ел аумағының 10,67%) және 2030 жылға қарай 41,6 млн. га (15,27%) дейін ұлғайту болжанып
отыр. Алайда, бұл жоспарланған өзгертулер әлі күнге дейін КБР № 11 Айти нысанын шешуге
мүмкіндік бермейді, оған сәйкес 2020 жылға қарай жер және ішкі сулардың кем дегенде 17% ы және жағалау мен теңіз аймақтарының 10% тиімді және әділ басқарудың, экологиялық таза
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болудың арқасында сақталатын болады ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың өкілетті және
өзара жақсы байланысқан жүйелері.
Құқықтық тұрғыдан экологиялық дәліздер ерекше қорғалатын табиғи аумақтар болып
саналады (шаруашылық қызметтің реттелетін режимі қолданылатын), олар ерекше қорғалатын
табиғи аумақтар ретінде есептелмейді. Сонымен қатар, Заң олардың мәнділік деңгейін
белгілемейді: экологиялық дәліздерді облыстардың басқару органдары анықтаса да, олар
республикалық (ұлттық) маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды жиі
байланыстырады. Алғашқы төрт экологиялық дәліздердің жалпы ауданы 3278769 га (бұл
құқықтық қорғау режимі белгіленген барлық 50 мемлекеттік табиғи қорықшалардың жалпы
ауданының жартысынан астамын құрайды) немесе Қазақстан аумағының 1,2%-ын құрайды.
Демек, егер экологиялық дәліздер ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың мемлекеттік
желісіне ресми түрде енгізілсе, ерекше қорғалатын табиғи аумақтармен қамту көрсеткіші
автоматты түрде ұлғаяды және ел аумағының 10,15%-ын құрайды (жергілікті маңызы бар
ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың алаңын ескермей де, ГРПП-дан басқа).
Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында жабайы жануарларға арналған
мамандандырылған өтпелер (экодуктар) жоқ. Бұл ретте республиканың аумағында екі
экологиялық дәліз жұмыс істейді: Қостанай облысында Ырғыз – Торғай – Жыланшық және
Алматы облысында Қапшағай – Балқаш. Алайда, осы дәліздермен республикалық маңызы бар
автомобиль және темір жол магистральдары қиылысқан кезде жануарларға арналған өтпелер
мүлдем жоқ.
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің хабарлауынша
(https://liter.kz/ru/articles/show/46268-most_mezhdu_lyudmi_i_zhivotnymi), министрлік қазір
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне агроөнеркәсіптік кешенді реттеу
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» заң жобасын жүзеге асыру
аясында жобалаушыға жабайы жануарлардың қоныс аударатын жерлерінде республикалық
маңызы бар автомобиль жолдарында жер үсті құрылыстарын (экологиялық) қамтамасыз етуге
міндеттейтін бастамаларды қолға алуда. Сонымен бірге ғылыми және қоғамдық ұйымдармен
жабайы жануарлардың көші-қон өтетін негізгі орындарын анықтау бойынша бірлескен жұмыс
жүргізіледі.
Экологиялық заңнамаға қосымша проблемалар Қазақстан Республикасының Жер
кодексінің қолданыстағы ережесімен туындайды, ол ерекше жағдайда ерекше қорғалатын
табиғи аумақтарды «резервтік жерлер» санатына ауыстыруға мүмкіндік береді: ерекше
стратегиялық маңызы бар су шаруашылығы құрылыстарын салу; және туризм. Құнды табиғи
аумақтарды сақтауды қамтамасыз ету үшін ерекше жағдайлар тізбесінен туризмді алып тастау
пайдасына дәлелді дәлелдер бар.
Қазіргі уақытта Қазақстанда бөтен инвазивті түрлерді енгізуді ерте анықтаудың және
оларды жоюдың жүйесі жоқ.
Мұндай жүйені құру үшін жануарлар мен өсімдіктер түрлерін әкелуге рұқсат беру
тәртібін заң жүзінде енгізу қажет. Атап айтқанда, жәндіктер мен олардың дернәсілдерін
таратуға тексеру үшін ауылшаруашылық өнімдерінің импортын (Колорадо қоңызы) реттеу
қажет. Тиісінше мұндай түрлердің трансшекаралық ауысуын бақылауды күшейту қажет.
Сондай-ақ Қазақстанда мынадай іс-шаралар өткізу қажет:
- биоалуантүрлілік қатерінің дәрежесі бойынша сәйкестендірілген инвазивті бөтен текті
түрлердің тізімін жасау;
-негізгі транзиттік жолдарды уақтылы анықтау, инвазиялардың алдын алу және олардың
салдарларын жеңілдету бойынша шараларды болжау және қабылдау мақсатында республика
аумағына тірі гидробионттарды әкелу кезінде кеден бекеттерінде шекарада ветеринариялықсанитариялық бақылауды күшейту;
- инвазивті бөтен текті түрлер бойынша Ақпарат жинау мен бақылаудың кешенді жүйесін
құру;
- бөтен қоныс аударушылармен күрес бойынша ұсыныстар дайындау мақсатында мақсатты
ғылыми зерттеулер жүргізу;
- бөтен текті түрлердің инвазиясын болдырмау және бақылау бойынша Халықаралық екі
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жақты келісімдер жасасу.
Балық шаруашылығының басты жүйелік проблемалары мыналар болып табылады:
- балық шаруашылығын дамытудың салалық бағдарламасының болмауы;
- импортталатынмен салыстырғанда отандық балық өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін
төмендету;
- су биологиялық ресурстары қорының, әсіресе осы ресурстардың бағалы түрлерінің балық
қорларын аулау және пайдалануды мемлекеттік бақылаудың әлсіздігі нәтижесінде төмендеуі;
- балық аулаудың балық шаруашылығынан күрт басым болуы, бұл табиғи климаттық және
басқа да факторларға тәуелділік тудырады.
Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар (ұлттық парктер, қорықтар, қаумалдар, резерваттар)
қамтылған су айдындарының акваториясы жеткіліксіз. Мысалы, ЕҚТА-мен қамтылған көлдер
алаңының үлесі олардың жалпы алаңының тек 4,3%-ын құрайды. Каспий теңізінің солтүстік
бөлігі қорық аймағы болып табылады, алайда онда балық кәсіпшілігі және басқа да
шаруашылық қызметі, атап айтқанда, мұнай өндіруге рұқсат етілген.
Жекелеген кәсіптік объектілер санының қысқару үрдісі жағдайында тауарлы балық
шаруашылығын дамыту балық кәсіпшілігіне балама болып табылады. Сондықтан, балық
аулаудан тауарлық балық шаруашылығына біртіндеп қайта бағдарлау табиғи су айдындарының
балық ресурстарынан кәсіпшілік пресс-ты алып тастауға мүмкіндік береді. Өз кезегінде
тауарлы балық шаруашылығы мультипликативті әлеуметтік-экономикалық нәтиже береді.
Мәселен, тауарлы балық өсіру шаруашылықтарын дамыту бойынша іскерлік белсенділіктің
өсуі ауылдық жерлерде қосымша жұмыс орындарын құруға ықпал ететін болады.
Қазақстанда балықтың жан басына шаққандағы орташа тұтынуы жылына жан басына
шаққанда 10,2 кг–ға, ал дамыған елдерде-жылына 26,8 кг-ға бағаланады. Мұндай жағдайды
өзгерту қажет (1.8.5-сурет).
Акваөсіру өнімін өндіру көлемі 2021 жылға қарай 5 мың тоннаға жетеді, ал әлеуетті өнім
көлемі 50 мың тоннаға бағаланады. Аквамәдениеттің мұндай өсуі мемлекет тарапынан
фермерлерге субсидия және жеңілдіктер түрінде сектордың қолдауымен ғана мүмкін болады.
Қазақстанда ғылыми жетістіктерді енгізудің негізгі проблемалары-бұл өз әзірлемелерін
енгізу үшін ғылым мен өндіріс арасында байланыстырушы буын болмауы. Өкінішке орай,
Республикадағы жалғыз мамандандырылған балық шаруашылығы ғылыми институтының
өзіндік аквамәдени базасы жоқ, ал оның ғылыми және қаржылық мүмкіндіктері барлық негізгі
табиғат пайдаланушылар мен балық өсірушілерді ғылыми зерттеулермен қамтуға мүмкіндік
бермейді.

1.8.5-сурет. Халықтың жан басына шаққандағы балықты тұтыну (кг/жыл)
Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары жаңа
орта мерзімді стратегиялық құжат болып табылады, онда 7-міндет шеңберінде Биологиялық
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әртүрлілікті сақтау Қазақстан аумақтың орманды жерлерін ұлғайту және оны 4,8% - ға дейін
жеткізу арқылы биологиялық әртүрлілікті сақтау саясатын жалғастырады, Жер ресурстарын
тұрақты басқару жөніндегі ұлттық стратегия шеңберінде жердің тозуы мен шөлейттену
проблемасын жүйелі шешуге бағытталған стратегиялық шараларды іске асыру жөніндегі
жұмыс жалғастырылады, ормандарды молықтыру мен орман өсіру көлемін ұлғайту, облыс
орталықтарының айналасында жасыл аймақтар құру, жекеше орман өсіруді дамыту көзделеді.
Қазақстан балықтар түрлерінің популяциясын сақтау және тауарлы балық өсіру мен
акваөсіру дамыту арқылы да биологиялық әртүрлілікті сақтау саясатын жалғастырады. 113
2014 жылдан бастап орта мерзімді перспективаға арналған балық шаруашылығын
дамыту бағдарламасы әзірленуде, бірақ ол әлі күнге дейін қабылданбаған. Қазіргі уақытта ҚРда кәсіпшілік күш-жігерді шектейтін, яғни экологиялық тұрақтылыққа қол жеткізуге ықпал
ететін балық аулау саласындағы нормативтер бекіту сатысында.
2019 жылы табиғи мекендейтін ортаға 78,4 млн. дана бағалы балық түрлерінің шабақтарын
шығару жоспарланған, оның ішінде:
- «Атырау бекіре балық өсіру зауыты» РМҚК - 3,5 млн. дана бекіре шабақтары;
- «Орал-Атырау бекіре балық өсіру зауыты» РМҚК - 3,5 млн. дана бекіре шабақтары;
- «Қамыстыбас балық питомнигі» РМҚК - 15,2 млн. дана бір жасар және екі жасар тұқы
және өсімдік тектес балық түрлері;
- «Петропавл балық питомнигі» РМҚК - 46,2 млн. дана сигалық дірнәсілдер және 1,0 млн.
дана тұқы шабағы;
- жеке балық өсіру кәсіпорындары - 8,8 млн. дана тұқы шабақтары және өсімдік қоректі
балық түрлері.
Каспий теңізінің қазақстандық бөлігіндегі жатақтарда каспий итбалығының санын
бағалау мақсатында 2015-2018 жылдар ішінде ғылыми зерттеу жұмыстарын бағдарламалықнысаналы қаржыландыру шеңберінде «гидробиология және экология институты» мекемесі мен
«Қазақ балық шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты» ЖШС зерттеу жұмыстарын жүргізді».
Сонымен қатар, зерттеулер көрсеткендей, итбалықтардың саны айтарлықтай азайған. Мұның
себебі антропогендік және табиғи факторлар деп болжанады.
Айта кету керек, қазіргі таңда Каспий маңы мемлекеттерінің итбалықтардың санын бағалау
жөніндегі ғылыми зерттеулерінің нәтижелері айтарлықтай ерекшеленеді. Сондықтан объективті
материалдарды алу үшін бірыңғай әдістемелік тәсілдерге негізделген бірлескен зерттеулер
ұйымдастыру қажет.
Осыған байланысты 2019 жылдың мамыр айында «NCOC N. V.» компаниясы мен
Федералдық мемлекеттік бюджеттік ғылым мекемесі Ресей Ғылым академиясының А.Н.
Северцов атындағы Экология және эволюция проблемалары институты (РҒА ЭЭПИ) ғылыми
ынтымақтастық және өзара іс - қимыл туралы келісімге қол қойды және Солтүстік Каспий
акваториясындағы Каспий итбалығын зерттеу бағдарламасының 2019-2023 жылдарға
арналған жобасын әзірледі.
2019 жылғы 3 шілдеде Нұр-Сұлтан қаласында Қазақстан Республикасы (Балық
шаруашылығы ҒӨО, Микробиология және вирусология ҒӨО, Қазақстандық Қолданбалы
Экология Агенттігі), Ресей Федерациясы (РҒА ЭЭПИ) ғалымдарының және Ресей
Федерациясының Сыртқы істер министрлігі, Астана қаласындағы Қазақстан Республикасындағы
«Газпром» АҚ өкілдігінің, «PSA» ЖШС, «NCOC N.V.» компаниясының өкілдерінің қатысуымен
конференция өткізілді, онда 5 жылға көзделген бағдарлама талқыланды және бекітілді.
Бағдарламаның түпкі нәтижелерінің бірі Каспий теңізінің қазақстандық бөлігінде Каспий
итбалығының негізгі мекендейтін жерлерін сақтау үшін ерекше қорғалатын табиғи аумақты
(ЕҚТА) құру бойынша биологиялық негіздеме беру болжанып отыр.
Бұл ретте Ақтау, Баутино және Атырау қалаларында Итбалықтарды зерттеу және оңалту
орталықтарымен (ИЗОО) ЕҚТА құрудың табиғи ғылыми негіздемесін (ТҒН) және ТЭН әзірлеуді
қамтамасыз ету ұсынылды.
113 Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 15 ақпандағы №636 Жарлығымен бекітілген Қазақстан
Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары
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Қазақстан БИОФИН Биоалуантүрлілікті қаржыландырудың жаһандық бастамасын
іске асыратын елдердің қатарына кіреді, оның мақсаты биоалуантүрлілікті қаржыландыру
үрдістерін анықтауда және олардың көмегімен биоалуантүрлілікті сақтау мақсатында қаржы
ресурстарын жұмылдыруға болатын қаржылық шешімдерді әзірлеуде елдерге қолдау көрсету
болып табылады. БИОФИН 2011-2020 жылдарға арналған биоалуантүрлілік бойынша КБР-дың
амбициялық стратегиялық жоспары үшін маңызды көмек ретінде қарастырылады.
Осы жұмыстың шеңберінде жүргізілген талдауларға сәйкес 2020 жылға дейін
биоалуантүрлілікті сақтау мақсатындағы қаржыландырудың айырымы 469 млн. АҚШ
долларын немесе елдегі биоалуантүрлілікті қаржыландырудың 55% құрайды. Қаржы
тапшылығы мынадай бағыттар бойынша байқалады: Үкімет пен қоғам қызметіне
биоалуантүрлілік тақырыбын енгізу жолымен биоалуандықты жоғалтудың негізгі себептеріне
қарсы күрес жүргізу; қоғамдық жоспарлау, білімді басқару және әлеуетті құру есебінен жүзеге
асырудың тиімділігін арттыру. Елдің биоалуантүрлілігі мен экожүйелерін сақтау және қалпына
келтіру жөніндегі күш-жігердегі басым мәселелердің бірі олардың құндылықтары, шешім
қабылдайтын тұлғалар мен жұртшылық туралы хабардар болу болып табылады.
Қазіргі қаржылық тапшылықты жабу үшін Қазақстанда БИОФИН жобасының
сарапшылары неғұрлым перспективалы қаржылық шешімдерді қамтитын биоалуантүрлілікті
сақтау үшін қаржы ресурстарын жұмылдыру жоспарын әзірледі. Ресурстарды жұмылдыру
жоспары шеңберінде сарапшылар мынадай қаржылық шешімдерді іске асыру ұсынылады:
оларды қаржыландыруды жақсарту үшін ЕҚТА әлеуетін арттыру, көміртегі шығарындыларына
өтемақы енгізу, аңшылық шаруашылықтарын қаржыландыруды жетілдіру, балық өсіруді
субсидиялау, органикалық егіншілікті қолдау, экотуризмді дамытуды салықтық
ынталандыру,бБиоалуантүрлілікті жоғалтқаны үшін өтемақы енгізу, орман ресурстарын сақтау
және тұрақты басқару үшін сыртқы инвестицияларды тарту.
2004 жылғы жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы заңға
ұқсас табиғи өсімдік қоғамдастықтары мен жабайы флора түрлерін (атап айтқанда, сирек
кездесетін және жойылып кету қаупі бар түрлерді) сақтау, қорғау және тұрақты пайдалану
туралы неғұрлым егжей-тегжейлі ережелердің немесе жеке арнайы құқықтық актінің болмауы
Қазақстанның биоалуантүрлілік мәселелері жөніндегі заңнамасындағы негізгі бос орын болып
табылады. Атап айтқанда, ерекше қорғалатын табиғи аумақтардан тыс флораның сирек
кездесетін және жойылып бара жатқан түрлерін (ішінара мемлекеттік орман қорымен сәйкес
келетін) қорғау қалай жүзеге асырылуға қатысты нақты нұсқаулар жоқ, ал қазіргі уақытта
Қазақстанның жалпы аумағының 91%-ға жуығы осындай «қорғалмаған « қорғалмайтын табиғи
аумақтарға тиесілі.
Жабайы флора мен өсімдік қоғамдастықтарының түрлерін сақтау, қорғау және ұтымды
пайдалану үшін 2004 жылғы жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану
туралы заңға ұқсас құқықтық акт қабылдау қажет. Мұндай шараларды қабылдау 2030 жылға
дейінгі кезеңге арналған тұрақты даму саласындағы күн тәртібінің 11.4 және 15.5-міндеттерін,
сондай-ақ Айтиде қабылданған №12 мақсатты міндетті шешуге айтарлықтай ықпал етер еді
және Қазақстан қатысушысы болып табылатын КБР ережелерінің толық сақталуын қамтамасыз
етер еді.
Қазақстанда экожүйелік қызметтерді экономикалық бағалауды енгізу жөніндегі ісшаралар әзірге пилоттық сипатқа ие және халықаралық жобалар шеңберінде ғана жүзеге
асырылады.
Экожүйелік қызметтердің құндық құндылығын бағалаудың пилоттық мысалдары
Қарқаралы ұлттық паркінде және сол кезде Іле-Балқаш ұлттық табиғи резерватын құру
жоспарланып отыр. Қарқаралы ұлттық саябағында зерттеу барысында экожүйе тауарлары мен
қызметтері ағымдарының (туризм және рекреация, СО2 сіңіру, орманның қосалқы өнімі,
жайылымдар, сумен жабдықтау) жылдық мәні 12,935 млн. Теңгеге немесе 86,2 млн. АҚШ
доллары (2012 жылғы доллар бағамы бойынша) мөлшерінде анықталды.114 Сонымен қатар,
114 Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың экожүйелік қызметтерін экономикалық бағалау жөніндегі әдістемелік
нұсқаулық, Астана 2014 ж.
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аталған сома ұлттық парктің шынайы құнының аз бөлігі ғана болып табылады, оны негізінен
бағалау өте қиын. Іле-Балқаш резерватының экожүйелік қызметтерінің экономикалық
құндылығын зерттеу шеңберінде 11 қызмет бағаланды – көміртекті орман экожүйелерімен
байланыстыру, топырақты қорғау, тұнбаларды қайта бөлу, дәрілік өсімдіктер, жануарлар
әлемінің ресурстары, гидрологиялық режимді қолдау, балық ресурстары, су ресурстары, туризм
және рекреация, шөп, көміртекті жайылымдық экожүйелермен байланыстыру. Базалық жылға
(2015 жыл) экожүйелік қызметтердің жалпы құны 25,8 млн. АҚШ долларын құрады және бұл
резервті құруға және дамытуға қажет капитал салымының көлемінен 4 есе асып түсті.115116
Қазақстанда ЕҚТА-ны экономикалық бағалау ЕҚТА үшін техникалық-экономикалық
негіздемені әзірлеу кезінде және ЕҚТА-ны басқару жоспарын дайындау кезінде, сондай-ақ ЕҚТА
жерлерін, жануарлар мен құстардың қоныс аудару жолдары мен мекендеу орындарын, өсімдіктер
ареалын қозғайтын қандай да бір инвестициялық жобалар туралы шешімдер қабылдау кезінде
ерекше маңызды. ҚОӘБ сияқты биологиялық ресурстар мен экожүйелерді бағалаудың қолда бар
құралдары жетілдіруді талап етеді.
Сонымен қатар, экономикалық бағалау ЕҚТА ақылы қызметтерінің тарифтерін әзірлеуде
маңызды рөл атқара алады. Ол белгіленген бағалар ұсынылатын тауарлар мен қызметтердің
барынша (бірақ толық емес) нақты құнын көрсететініне, сондай-ақ дәл құнды және нарықтық
сұраныс туралы деректерді алу құралы ретінде қызмет ететініне кепілдік бере алады.
АҚШ Ұлттық парктерін басқарудың бай тәжірибесін зерделеп, ҚР Мәдениет және спорт
министрлігінің «Kazakh Tourism» ҰК» АҚ Қазақстанның үш ұлттық парктерінде экотуризмді
дамыту бойынша пилоттық жобаны енгізуде. Осы жобаны жүзеге асыру мақсатында 2019
жылы 14 тамызда компания төрағасы «Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркі» РММ, «ІлеАлатау мемлекеттік ұлттық табиғи паркі» РММ, сондай-ақ «Көлсай көлдері» мемлекеттік ұлттық
табиғи паркі» РММ басшыларымен бірлескен қызмет туралы екі жақты шарт жасасты. Бірлескен
қызмет қолданыстағы экожүйені сақтау мүдделерін ескере отырып, сапалы туристік
инфрақұрылымды дамытуға бағытталған инновациялық идеяларды, бағдарламаларды, жобалар
мен технологияларды әзірлеуге, енгізуге және ілгерілетуге бағытталатын болады. Ұлттық
парктерде экологиялық туризмді дамыту туристердің болуына жол берілетін аумақтарда
болжанады. Бірлескен қызмет барысында үздік тәжірибелерді енгізу үшін халықаралық
сарапшылар мен ұйымдар тартылатын болады. Инвестициялар тарту үшін нақты аумақтар
айқындалатын болады. Пилоттық жобаларды табысты іске асыру Қазақстан Республикасының
барлық ұлттық парктерінде осы тәжірибені қолдануға мүмкіндік береді. Жаңа модельді енгізудің
арқасында туристік ағындарды жылына 1,3 млн. туристен 3,4 млн. туристке дейін 2025 жылға
дейін ұлғайту жоспарлануда. Бұл іс-шаралар 20 мыңға жуық жаңа жұмыс орындарын ашуға және
таяудағы 5-7 жылда шамамен 100 млрд.теңге инвестиция тартуға мүмкіндік береді.
1.9. Халықтың экологиялық мәдениетін қалыптастыру
Ағымдағы жағдай және нысаналы көрсеткіштерге қол жеткізу.
Қазақстан Республикасының «жасыл экономикаға» көшуі жөніндегі тұжырымдамада
айқындалған негізгі қағидаттардың бірі бизнесте және халық арасында экологиялық мәдениетті
оқытуды және қалыптастыруды декларациялайды. Осы қағидатты іске асыру үшін мынадай
қажетті шарт айқындалған – кең жұртшылық арасында қоршаған ортаны қорғау бойынша жаңа
экокультураны тәрбиелеу, ол үшін қоршаған ортаны қорғауға байланысты тақырыптарды білім
беру ұйымдарының оқу жоспарларына толыққанды енгізу қажет. 117 Бұл өскелең ұрпаққа табиғи
ресурстарға ұқыпты қарау мәдениетін тәрбиелеуге мүмкіндік береді және қосымша пайда
115 «Іле-Балқаш» табиғи резерватының экожүйелік қызметтерін экономикалық бағалау, Астана 2017 ж.
116 https://new-kz.chm-cbd.net/library
117 Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 30 мамырдағы №577 Жарлығымен бекітілген Қазақстан
Республикасының» жасыл экономикаға» көшуі жөніндегі тұжырымдама
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әкеледі.
Халықтың экологиялық мәдениетін қалыптастыруда Астанада 2017 жылдың маусымтамыз айларында ЭКСПО-2017 халықаралық көрмесін өткізу маңызды мәнге ие болды.
Көрмеде соңғы буындағы энерготиімді технологиялар, сондай-ақ оларды қалай және неге
пайдалану керек екендігі туралы дәлелдер базасы ұсынылды. ЭКСПО-2017 Болашақ
энергиясын өндіру, бөлу және пайдалану жөніндегі тұрақты жоспарды құру мен іске асыруға
әркімнің жеке жауапкершілігі мен жеке қатысуы туралы идеяға баса назар аударды. Экспо-2017
аясында Инженерлері мен ғалымдардың WSEC-2017 «Болашақ энергиясы: инновациялық
сценарийлер және оларды жүзеге асыру» дүниежүзілік конгресі және көптеген басқа да ісшаралар өтті.
Қазақстанда экологиялық білім беру жалпы білім беру жүйесінің бір бөлігі болып
табылады және ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының оқу бағдарламалары арқылы
білім беру ұйымдарында жүзеге асырылады. Экологиялық білім беру Отанға және туған
өлкесінің табиғатына деген сүйіспеншілікке, құрмет пен ұқыпты қарауға тәрбиелеуге
бағытталған.
Жалпы білім беретін мектептерде экологиялық компонентті зерделеу жаратылыстанубиологиялық цикл шеңберінде қарастырылады және жеке пәндердің мазмұнын экологияландыру
арқылы жүзеге асырылады:
1) бастауыш деңгей (1 - 4 сыныптар) - экологиялық аспектілер «Дүниетану» пәнінің
мазмұнына енгізілген (аптасына 2 сағат);
2) негізгі орта және жалпы орта деңгейлер (5 - 7 сыныптар) - экологиялық аспектілер
«Биология», «География», «Химия» пәндерінің мазмұнына енгізілген.
800 мыңнан астам балалар мен жасөспірімдер оқушылардың туристік-өлкетану
қозғалысының түрлі бағдарламаларына қатысады: «Атамекен», «Болашақ», «Жас Ұрпақ»,»
Шұғыла « және т. б. Оқушылардың «Менің Отаным-Қазақстан» туристік-өлкетану экспедициясы
аясында жыл сайын ондаған жаяу, шаңғы, су, велосипед және басқа да жорықтар, экспедициялар
мен экскурсиялар өткізіледі, оларға мыңдаған жас туристер мен олардың ересек тәлімгерлері
қатысады.
Ұлттық білім беру деректер базасына (ҰБДҚ) сәйкес 2018 жылы республиканың жалпы
орта білім беру мектептерінде мыналар жұмыс істеді:
- 58169 оқушыны қамтитын 2581 экологиялық үйірме (2017 жылы - 2557 және 52115
сәйкесінше);
- 46 923 оқушы қамтылған 2179 туристік – өлкетану үйірмелері (2017 ж. - 2050 және 40735
сәйкесінше).
Жыл сайын республикада түрлі бейінді киіз үй, шатырлы лагерлер ұйымдастырылады, онда
оқушылар экологиялық және туристік дағдыларды үйренеді.
www.ziyatker.org сайтында жас натуралистер электронды клубы жұмыс істейді, балалардың
интернет-қауымдастығы құрылды.
Тоқсан сайын www.ziyatker.org сайтында «Экоәлем» және «Темірқазық» балалар танымдық
журналдары электронды форматта (4 нөмір) жарияланады.
2018 жылғы 23 ақпанда балаларға қосымша білім берудің туристік-өлкетану бағытындағы
білім беру бағдарламаларын іске асыратын ұйымдар басшыларының Республикалық үйлестіру
кеңесінің кеңейтілген отырысы өтті: «Рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру аясында
«Балалар-жасөспірімдер туризмін дамытудың жаңа мүмкіндіктері». Іс-шараға 115 адам қатысты.
«Рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру жағдайында балаларға қосымша білім
берудің туристік-өлкетану бағытындағы білім беру бағдарламаларының мазмұнын жаңарту,
білім беру ұйымдарында туристік-өлкетану қызметін дамыту перспективасы, ведомствоаралық
өзара іс-қимылды күшейту негізінде өңірлерде балалар-жасөспірімдер туризмін дамытудың жаңа
тәсілдері мен ұйымдастырушылық формаларын анықтау мәселелері талқыланды.
Отырыс барысында балаларға қосымша білім беру саласында, оның ішінде туристікөлкетану бағытында, «Kazakh Tourism «Ұлттық компаниясы» АҚ-мен, «ЮНЕСКО Клубтарының
Қазақстандық ұлттық федерациясы» ҚБ-мен, «Қазақстандық мектепке дейінгі ұйымдар
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ассоциациясы» ҚБ-мен өзара ынтымақтастық туралы меморандумдарға қол қойылды.
ҚР Білім және ғылым министрлігінің ақпараты бойынша, жыл сайын мемлекеттік білім
беру тапсырысы экономика салаларының өтінімдері негізінде, сондай-ақ өңірлік қажеттілікті
ескере отырып, мемлекеттік және салалық бағдарламаларды қамтамасыз етуге бағытталған.
2018 жылғы 4 шілдеде Қазақстан Республикасының Президенті «Қазақстан
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жоғары оқу орындарының академиялық және
басқарушылық дербестігін кеңейту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу
туралы» Заңға қол қойды.
Заң шеңберінде жоғары оқу орындарының академиялық және басқарушылық дербестігі,
атап айтқанда жоғары оқу орындарының негізгі құзыреттілігі кеңейтілді (24 өкілеттілік).
Кадрларды даярлау бағыттарының бекітілген жаңа жіктеуіші (ҚР Білім және ғылым
министрінің 2018 жылғы 13 қазандағы №569 бұйрығы) жоғары оқу орындарына халықаралық
стандартты білім беру сыныптамасына сәйкес келетін және оқу нәтижелеріне бағытталған жаңа
білім беру бағдарламаларын әзірлеуге мүмкіндік береді.
Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес (ҚР Білім және
ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы №604 бұйрығы) жоғары оқу орындарының
академиялық дербестігі бакалавриат бағдарламаларына арналған білім беру бағдарламаларын
әзірлеуде 85% дейін кеңейтілді.
Осыған байланысты жоғары оқу орындары еңбек нарығының талаптарын, жұмыс
берушілердің үміттерін, білім алушылардың мүдделерін және қоғамның әлеуметтік
сұраныстарын ескере отырып, кәсіптік стандарттар негізінде білім беру бағдарламаларын
әзірлейді және бекітеді. «Экология» және «Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны
қорғау» мамандықтары бойынша кадрлар даярлау республиканың 51 ЖОО базасында жүзеге
асырылады.
Бүгінгі таңда бакалавриат деңгейіндегі білім беру бағдарламаларына экология саласында
арнайы дағдылар мен білімді қалыптастыруға ықпал ететін жаңа пәндер енгізілген:
«Жаратылыстану экологиялық аспектілері», «Экологиялық химия», «Экологиялық
биогеография», «Жануарлар мен өсімдіктер экологиясы», «Экологиялық мониторинг»,
«Геоэкология» және т. б.
Магистратура деңгейінде мынадай екі білім беру бағдарламасы қарастырылған:
«Экология» және «Су ресурстарын біріктірілген басқару».
«Экология» бағыты қолданбалы экология және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету
саласында мамандар даярлауға бағытталған.
Әл-Фараби атындағы ҚазҰҰ-да шетелдік серіктес жоғары оқу орындарымен бірге
6М071700 «Жылу энергетикасы» - «Индустрияға арналған жасыл энергетика» мамандығы
бойынша, 6М073500 «Тамақ қауіпсіздігі» - «Жасыл биотехнология және азық-түлік
қауіпсіздігі» мамандығы бойынша білім беру бағдарламалары әзірленіп, бекітілді.
Осы білім беру бағдарламаларына базалық жоғары оқу орындары «Индустрияға арналған
жасыл энергетика», «Жасыл биотехнология және жасушалық инженерия» зертханаларын
құрды. Аталған зертханалар әлемдік үздік стандарттарды ескере отырып, заманауи
жабдықтармен жабдықталған.
Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының
мемлекеттік қызметшілерін қайта даярлау және қайта даярлау курстарының кестесіне сәйкес,
2017 жылғы 21-24 қараша аралығында 25 мемлекеттік қызметші «Жасыл экономика»
тақырыбында біліктілігін арттырудан өтті. Аталған біліктілікті арттыру курстары жыл сайынғы
негізде жоспарланған.
Энергетика министрлігінің «Қоршаған ортаны қорғаудың ақпараттық-талдау орталығы»
РМК (ҚОҚ АТО) қоршаған ортаны қорғау мәселелеріне арналған үш күндік оқыту
семинарларын тұрақты түрде ұйымдастырып отырады. Жыл сайын бүкіл ел бойынша 300-ден
астам тыңдаушы оқытумен 25-ке жуық оқыту семинарлары өткізіледі. Экологиялық кодекстің,
экологиялық реттеу және МЭЭ, мемлекеттік экологиялық бақылау, парниктік газдар кадастры,
қалдықтарды басқару, мұнай-газ саласындағы экологиялық қауіпсіздік және экологиялық
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реттеу талаптарын егжей-тегжейлі қарастыратын жеті тақырыптық бағдарлама жасалды. ҚОҰ
АТО-да оқу семинарларына негізінен Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің экология
департаменттері мен жергілікті атқарушы билік органдарының қызметкерлері, сондай-ақ ҮЕҰ
қатысушылары қатысады.
Студент жастардың қазіргі заманғы экологиялық дүниетанымын қалыптастыру және
«Жасыл экономика» принциптерін көпшілікке тарату үшін Қазақстанның жоғары оқу
орындарында әртүрлі экологиялық клубтар, секциялар мен үйірмелер құрылады. ЖОО-дағы
экологиялық клубтардың міндеттері студенттердің экологиялық сауаттылығы мен мәдениетін
арттыру, экологиялық білім беру және зерттеу жобаларын әзірлеу болып табылады.
С. Баишев атындағы Ақтөбе университетінде «Ecogid Aktobe» экологиялық клубы жұмыс
істейді. «Экология» кафедрасының профессорлық-оқытушылық құрамымен бірге клуб келесі
міндеттерді шешеді: студенттерді табиғатқа деген сүйіспеншілікке, табиғи ресурстарды
пайдалануға ұқыпты қарауға тәрбиелейді, оларды табиғатты қорғау қызметіне тартады; қоршаған
ортаны қорғау саласында ғылым мен өндірістік қызметке қызығушылықты қалыптастырады.
Клубтың негізгі мақсаты Ақтөбе қаласын Қазақстан Республикасының экологиялық таза
қалалары қатарына қосу болып табылады.
2018 жылдың 8 қарашасында Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде « Әлем
эстафеталары-жастарға!»ақын, қоғам қайраткері, «Невада-Семей» халықаралық антиядролық
қозғалысының президенті Олжас Сүлейменовтың қатысуымен «Әлем эстафетасы - жастарға!»
атты халықаралық жастар антиядролық онлайн-форумы болып өтті.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде «Жас эколог» экологиялық үйірмесі
жұмыс істейді. Үйірменің негізгі мақсаты студенттерді қазіргі заманғы экологиялық
проблемалармен таныстыру. «Жас эколог» үйірмесінің қызметі келесі тақырыптар бойынша
жүзеге асырылады: «Алматы қаласы мен Іле-Алатау ұлттық паркінің экологиялық жағдайын
зерттеу», «Аралдың қазіргі жағдайы және оны жақсарту жолдары», «Каспий аймағының
экологиялық мәселелері және оларды шешу жолдары» және т. б.
ЖОО заң факультетінде экология және қоршаған ортаны қорғау саласындағы заманауи
ғылыми тақырыптарды зерттеу бойынша «Экологиялық құқық» ғылыми студенттік клубы
құрылды.
Халықаралық гуманитарлық-техникалық университетінде (Шымкент қаласы) «Химия,
биология және экология» кафедрасының базасында «Жас эколог» үйірмесі жұмыс істейді.
Үйірме мүшелері әр түрлі экологиялық акциялар өткізеді: аудан, қала аумағындағы сенбіліктер,
жасыл желектерді отырғызу және т. б.
Нархоз университетінде PINE және Student Research Club студенттік экологиялық клубы
жұмыс істейді, олар қазіргі қоғам алдында тұрған экологиялық тұлғаны тәрбиелеу арқылы
экологиялық мәдениетті көтеру мәселелерін шешу және қатысу мақсатында құрылған.
2018 жылы ҚР Білім және ғылым министрлігі Қазақстанның негізгі жетекші жоғары оқу
орындарында көміртегі ізін анықтау бойынша жұмыс жүргізді. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
Greenmetrics көміртекті ізін жасаудың Индонезиялық әдіснамасы бойынша зерттеу жүргізеді. IU
GREEN METRICS бойынша көміртегі ізін есептеу http://carbonfootprint.org көрсетілген есептеу
кезеңінің негізінде дайындалған (есеп жылына электр энергиясының жиынтық тұтынуымен және
жылына көлік жүктемесімен байланысты).
Қоғамдық-маңызды бастамаларды дамыту қоры республиканың жалпы білім беретін
мектептерінде бейнероликтерді көрсетумен іс-шаралар өткізді, сондай-ақ экологиялық тәрбие
бойынша, оның ішінде білім алушыларда қоқысты бөлек жинау бойынша дағдыларды
қалыптастыру бойынша іс-шаралар ұйымдастырылды.
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДБҰ БҰҰДЖ-мен бірлесіп, Астана қаласындағы
«Жасыл «болашаққа қадам» атты халықаралық конференция өткізді. Конференция экология
мәселелеріне арналды, оған жалпы білім беру және Назарбаев Зияткерлік мектептерінің 200-ден
астам экология, география, биология мұғалімдері қатысты. Осы конференцияда «Климаттың
өзгеруі» тақырыбы бойынша оқушыларға арналған оқу - ойын материалдарының жиынтығы
«Климаттық қобдиша» оқу ресурсы таныстырылды. Секциялық сабақтарда Қазақстанның білім
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беру мекемелерінде жасыл технологияларды қолдану арқылы жаһандық жылынуға белсенді
түрде қарсы тұрудың отандық және халықаралық тәжірибесі талқыланды. Конференция аясында
оқушылардың зерттеу және жобалау жұмыстарының көрмесі, «Water in Aul» балалар және
жастардың экологиялық жобалары байқауының және Назарбаев Зияткерлік мектептерінің
аймақтық конкурстарының жеңімпаздары ұйымдастырылды.
2018 жылдың 1 қыркүйегінен бастап орта білім беру ұйымдарында экосеминарлар өткізу
басталды. Осы мақсатта жалпы білім беретін мектептердің 2 - 4 сынып оқушылары үшін
«Қазақстан-2050» және «Samruk Kazyna» Қоғамдық қозғалысымен «Жасыл - демек ұқыпты»
сынып сағатын өткізу бойынша оқу-әдістемелік құралдар әзірленді.
Сонымен қатар, облыстардың және Астана, Алматы қалаларының білім басқармалары
колледждер базасында жасыл экономиканы дамыту бойынша жаңа білімді қалыптастыру,
табиғатты сақтауға жастардың қызығушылығын арттыру, экономиканың түрлі салаларында
инновациялық технологияларды енгізу және т. б. мақсатында «Жасыл экономика» бойынша
студенттік клубтарды құру бойынша жұмыс жүргізуде.
Сондай-ақ Қазақстанда іске асырылып жатқан іс жүзінде барлық халықаралық жобалар
шеңберінде халықты оқыту және ақпараттандыру бойынша компоненттер бар, Оқу
материалдары мен бағдарламалары әзірленеді, түрлі оқыту семинарлары, дөңгелек үстелдер мен
конференциялар өткізіледі. Мысалы, ГЭФ-БҰҰДБ жобасы шеңберінде-Қазақстан Үкіметі
«Қорғалатын аумақтардың ішінде және айналасында биоалуантүрлілікпен үйлесімді өмір сүру
көздерін жылжыту арқылы шөлді экожүйелерде қорғалатын аумақтар жүйесінің тұрақтылығын
арттыру» (Шөлді жоба) білім беру жүйесінде мектептер деңгейінен университеттерге дейін
пайдалану үшін бірқатар Оқу материалдары мен бағдарламалары әзірленді. Атап айтқанда, екі
агротехникалық ұлттық университет негізінде «ЕҚТА басқармасы» мамандығы бойынша жыл
сайын 16 маман даярлайтын кешенді магистрлік бағдарлама енгізілді. Ол үшін ұлттық деңгейде
5 бағыт бойынша үлгілік оқу модульдері дайындалды және бекітілді: ғылыми зерттеулер мен
мониторинг; табиғи объектілерді қорғау; экотуризм және экотуризм; ЕҚТА менеджменті; қаржы
және әкімшілік ресурстарды басқару.
Шөл жобасының 3 ;обалық аумағында (Іле-Балқаш, Арал-Сырдария және Үстірт) және
Астана қаласында 4 пилоттық мектеп базасында Қазақстанның шөл өңірлерінің биоәртүрлілігі
туралы қосымша білім алуға бағытталған 6, 7, 8 сыныптар үшін қосымша экологиялық білім беру
бағдарламасы енгізілді. Қазақ және орыс тілдерінде орта мектеп мұғалімдеріне арналған оқуәдістемелік құрал әзірленді және баспаға шығарылды. Республиканың 3 өңірінен және Астана
қаласынан 128 жаратылыстану пәні мұғалімі өз мектептерінде осы оқу курсын енгізу бойынша
оқыту семинарына қатысты.
БИОФИН жобасы аясында жұртшылық пен мүдделі тараптарды кеңінен ақпараттандыру
мақсатында Қазақстанда биоалуантүрлілікті қаржыландыру мәселелерін ашатын орыс және
ағылшын тілдерінде бейнефильмдер жасалды, жарияланымдық материалдар әзірленді және
шығарылды.118 Жобаның нәтижелері ауқымды жұртшылық пен мүдделі тараптарға қорытынды
семинар шеңберінде ұсынылған және 50-ден астам адам ресурстарды жұмылдыру жоспары
туралы кең ақпарат алды. Сондай-ақ, жаңа экономикалық тетіктер мен ресурстарды жұмылдыру
туралы ақпарат, биоалуантүрлілікті қаржыландыру мәселелері «жасыл кафе» аясында БАҚ-тарда
көрсетілген. Осы іс-шара арқылы экожүйелер мен биоалуантүрлілікті тұрақты пайдалану
мәселелерінде журналистердің білімі мен әлеуеті артады.
«Жаһандық экологиялық келісімдер шеңберінде шешімдер қабылдауды жақсарту және
міндеттемелерді орындауды басқару үшін бағалаудың экономикалық тетіктері» жобасы
шеңберінде 2014 - 2017 жылдары экожүйелік қызметтерді экономикалық бағалаудың 8 (сегіз)
әдістемесі бойынша интерактивті қосымшаларымен оқу модулі 2018 жылдан бастап Экономика
және табиғатты пайдалану мамандықтарының магистрант-студенттерінің оқу бағдарламасына

118 «Биоалуантүрлілікті (БИОФИН) басқаруға инвестицияларды ұлғайту үшін трансформациялық саясат пен
қаржылық тетіктерді құру» жобасын іске асыру барысы туралы есеп. ҚР-да БҰҰДБ. 2017 ж.
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енгізу үшін екі жоғары оқу орны әзірлеп, қабылдады.119 Бұл модуль «Іле-Балкаш» табиғи
резерватының экожүйелік қызметтерін экономикалық бағалау нәтижелері бойынша әзірленді.
Модуль оқыту тренингінің барысында сыналды және экожүйелік қызметтерді бағалау әдістері
бойынша жаңа білімді Қазақстанның жоғары оқу орындары мен ғылыми-зерттеу
институттарының 20-дан астам өкілдері алды. Жоба нәтижелері «жасыл дәмхана» аясында БАҚта ұсынылды және шешім қабылдауда биоресурстарды экономикалық бағалау мәселелері
талқыланды. Осы іс-шара арқылы экожүйелер мен биоалуантүрлілікті тұрақты пайдалану
мәселелерінде журналистердің білімі мен әлеуеті артты. Жалпы, жобаны іске асыру кезеңінде
ғылыми-зерттеу ұйымдарының, мемлекеттік органдар мен жеке сектордың 700-ден астам өкілі
жаңа білім алып, экожүйелік қызметтерді экономикалық бағалау бойынша семинарлар мен
тренингтердің негізінде өз әлеуетін арттырды.
ҚР МАМ 2017 жылдан бастап барлық мемлекеттік құрылымдардың ақпараттық-имидждік
және медиалық кеңістіктегі қызметін толық үйлестіруді қамтамасыз ететін медиажоспарлаудың жаңа жүйесіне көшуді жүзеге асырды.
Осы мақсатта барлық орталық мемлекеттік органдардың ұсыныстары негізінде 2017
жылға арналған «Қуатты Қазақстан» бірыңғай республикалық медиа-жоспары құрылды, оған
медиялық жұмыстың негізгі бағыттары кіреді. Аталған жоспар 2017 жылғы 21 ақпанда Үкімет
отырысында мақұлданды.
Мемлекеттік ақпараттық стратегия, Медиа жоспар, құндылық картасы, ақпараттықтүсіндіру жұмысы шеңберінде еліміздің жетекші БАҚ-тарында және әлеуметтік желілерде
сұхбат, баспасөз турлары, еліміздің жетекші телеарналарында телебағдарламалар арқылы
ақпараттық хабарламалар арқылы жүргізіледі.
Жалпы, 2017 жылы БАҚ-та «Жасыл экономика» бойынша 5593 материал жарияланды,
оның ішінде: республикалық және өңірлік телеарналарда 2930 сюжет жарыққа шықты,
республикалық баспа БАҚ-та 972 материал, өңірлік БАҚ-та 1022 материал жарияланды,
интернет-ресурстарда 669 жарияланым орналастырылды.
Атап айтқанда, «Жасыл экономикаға» көшу бойынша «Хабар», «Хабар24», «Qazaqstan»
республикалық телеарналарында «Жасыл экономика», «Зеленая экономика», «По сути»,
«Негізінде», «Технология будущего», «Арнайы жоба», «Басты тақырып», «ЕХРО life» және т.
б. жаңалықтар мен сюжеттер шығарылды.
Сондай-ақ, «Қазақстан-Көкшетау», «Қазақстан-Орал», «Қазақстан-Тараз», «ҚазақстанАтырау», «Қазақстан-Өскемен» телеарналарының эфирлерінде «Өзекті әңгіме», «Кеңдерек»,
«Қуатты шығыс», «Әлеумет», «Экономикалық баспасөз Дайджест», «Прямое включение»,
«Честно говоря»,» Модернизация Казахстана» жаңалықтар сюжеттері мен бағдарламаларында
шықты.
«Литер», «Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда», «Айқын», «Комсомольская
правда Казахстан» республикалық газеттерінде «жасыл экономикаға» көшуге байланысты
келесі материалдардың шығуы ұйымдастырылды: «Тезектің қызығын пеллеттің жылыуы
алмастыра ма?», «Приверженность казахстанцев к «зеленой» экономике», «На острые мысли –
новая энергетика», «Жаһанды жайлаған жасыл технология», «В поисках чистой энергии» және
т. б.
Бұл тақырып «Знамя труда», «Оңтүстік Қазақстан», «Дидар», «Арқа ақшамы», «Ақ жайық»,
«Ақмешіт апталығы», «Алматы ақшамы», «Вечерний Алматы» және т. б. өңірлік газеттерінде
жарияланды.
Сонымен қатар, «жасыл экономикаға» көшу бойынша baq.kz, informburo.kz, inform.kz,
bnews.kz, tengrinews.kz интернет-ресурстарында материалдар жарияланды.
Биоалуантүрлілікті сақтау жөніндегі ақпараттық ағынның тұрақты өсуі өте маңызды.
ЕҚТА-ның көпшілігінде табиғат мұражайлары құрылды, орман шаруашылығының мемлекеттік
119 «Жаһандық экологиялық келісімдер шеңберінде шешімдерді қабылдауды жақсарту және міндеттемелерді
орындауды басқару үшін бағалаудың экономикалық тетіктері» жобасын іске асыру туралы қорытынды есеп
(СВ2). ҚР-да БҰҰДБ. 2017.
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мекемелері мен табиғат қорғау мекемелерінде жыл сайын табиғат қорғау акцияларын
ұйымдастырып, өткізетін мектеп орманшылығы жұмыс істейді: «Саябақтар шеруі», «Жасыл
жапырақ», «Бүкілқазақстандық ағаш отырғызу күні», «Жер күні», «Өз ағашыңды отыр», «Жасыл
Қазақстан» және т.б. Биоалуантүрлілікті сақтау мәселелері бойынша ондаған фильмдер түсіріліп,
олар телеарналардың экрандарында көрсетілуде.
Сондай-ақ Қазақстанда іске асырылып жатқан іс жүзінде барлық халықаралық жобалар
шеңберінде халықты оқыту және ақпараттандыру бойынша компоненттер бар, түрлі оқыту
семинарлары, дөңгелек үстелдер мен конференциялар өткізіледі.
«Жасыл көпір»
www.gbpp.org. интернет-ресурсы ЖКӘБ бойынша Хартияға
қатысушылардың коммуникативтік алаңы болып табылады. 2017 жылдың қорытындысы
бойынша Хартияға 16 ел және 16 үкіметтік емес ұйым қатысады. Сайтта ЖКӘБ және оны
ілгерілету бойынша Министрлік өткізетін іс-шаралар туралы ақпарат орналастырылады,
«Жасыл экономика» бағыттары бойынша экологиялық және әлеуметтік проблемаларды тиімді
шешу үшін Қазақстан мен әлемде жобаларды іске асыру жөніндегі ақпарат таратылады.
Халықаралық тәжірибе.
2019 жылғы 11 - 15 наурыз аралығында Найроби қаласында (Кения) БҰҰ-дың Қоршаған
орта жөніндегі Ассамблеясының төртінші сессиясы өтті. БҰҰ-дың анықтамалық баяндамасы ЮНЕП дайындаған Ассамблея үшін қоршаған орта проблемаларды белгілеу және іс-қимылдың
жаңа салаларын айқындау үшін негіз болып табылады және шұғыл іс-қимылдар үшін дәлелді
негіз береді. Бұл баяндама «Экологиялық проблемаларды инновациялық шешу және тұрақты
тұтыну мен өндіріс» деп аталады және онда экологиялық проблемаларды шешу үшін
өнертапқыштықты көтермелейтін мәдениет ретінде инновациялар қарастырылады120.
Баяндамада инновациялық мәдениетті ынталандыру және нығайту үшін бірқатар жағдайлар
талап етілетіні айтылған. Олар ашықтық пен ынтымақтастықты бір мезгілде ынталандыру
кезінде инновациялар мен циклдылықты ынталандыратын көшбасшылық пен басқару
құралдарын; білім қоғамына көшуге ықпал ететін білім беру мен әлеуетті ұдайы ұлғайтуды;
қаржы мен технологиялардың орнықты дамуға бейілділігін қамтиды.
Бұл баяндамада экологиялық проблемаларды шешу үш негізгі саладағы жаңашылдық
көзқарас тұрғысынан қарастырылады: а) тұрақты азық-түлік жүйелерін, азық-түлік қауіпсіздігін
және биоалуантүрлілікті жоғалтуды тоқтатуды қоса алғанда, табиғи ресурстарды кедейшілікпен
және ұтымды пайдаланумен байланысты экологиялық проблемалар; b) ресурстарды, энергия мен
химиялық заттарды ұтымды пайдалануға және қалдықтарды басқаруға өмірлік циклдің
негізіндегі тәсілдер; және С) тез технологиялық өзгерістер кезеңінде бизнестің инновациялық
тұрақты дамуы.
Есеп берудегі «инновация» бұл сөздің кең мағынасында қарастырылады, яғни технология
ғана емес, керісінше, барлық елдер мен ұйымдар үшін қолайлы болатын қолжетімді ойлау немесе
қолдау мәдениеті ретінде, оған инновацияны ынталандырушы ретінде «әр түрлі нәрсені жаса
және басқаша жасау» үшін процестерді жеңілдету және оңайлату, сондай-ақ әрекет етудегі
кедергілерді жою кіреді.
Инновацияларды енгізуге кедергі келтіретін негізгі проблемалардың бірі серпінді,
ресурстық тиімді экономика үшін біліктілікте үнемі өсіп келе жатқан алшақтық деп аталды.
Тиімді білім беру және кәсіби даярлық инновацияларды енгізуге, инвестициялық ағындарды
тартуға және техникалық прогресті жеделдетуге ықпал ететін маңызды жағдайлар болып
табылады.
Гендерлік проблематикаға ерекше назар аудара отырып, орнықты даму шеңберінде
экологиялық білім беруге кеңінен инвестициялау инновацияларды енгізетін және жаһандық
экологиялық проблемаларды шешуге бағытталған инновацияларға жылдам бейімделетін
ұрпақты қалыптастыруға ықпал етуі мүмкін. Білім беру мекемелері шығармашылық ойлауды,
жобалау дағдысын, ұйымдастырушылық өзгерістерді басқаруды және мәселелерді шешу үшін
120
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командаларда жұмыс істеу қабілетін қоса алғанда, инновациялар мен инновацияларды басқаруға
ықпал ететін құзыреттілікті дамытатын білім беру әдістеріне басым назар аудара отырып, үлгі
бере алады. Экологиялық, тұрақты химия және тұрақты бизнес модельдері сияқты тақырыптарды
қолданыстағы оқу бағдарламаларына интеграциялау 2030 күн тәртібін іске асыра алатын
ғалымдар мен кәсіпкерлердің жаңа буынын қалыптастыруға көмектеседі.
Экологиялық проблемаларды шешуді қаржыландыру тұрғысынан өте шектеулі
инвестициялар жағдайында қоршаған ортаға елеулі оң әсер етуі мүмкін ақылды, «үнемді»
инновацияларды кеңінен енгізу қажет. Бұл әсіресе кедей және дамушы мемлекеттер үшін
маңызды.
ТДМ-ға қол жеткізудің проблемалары.
Экологиялық мәдениет пен экологиялық білім беруге тікелей ТДМ 4-ке қатысты болады
(1.9.1-кесте).
2017 жылы Қазақстандағы мектептердің 49,3%-ы орталықтандырылмаған кәріз жүйелерін
пайдаланды, ал 9,7%-ы орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз етілді. Барлық мектептердің
86%-ы оқушылардың ыстық тамақтануын қамтамасыз етті,ал 9,7%-ы тамақ дайындау кезінде
әкелінетін ауыз суды пайдаланды. Мектептерде жарықтандыру, жиһаз және тамақтану
сапасына тұрақты бақылау жүргізіледі. Алайда SEARCH II (2011-2012 жылдар) жобасы
шеңберінде жүргізілген зерттеу нәтижелері тексерумен қамтылған мектептерде ауаның
химиялық ластағыштармен ластануының жоғары деңгейін көрсетеді. 121
Орнықты дамудың 4-ші Жаһандық мақсатының (ТДМ) міндеттеріне қол жеткізу үшін
БҰҰ білім беруді қаржыландыруды мақсатты түрде ұлғайтуды және оның мұқтаждарына ЖІӨ
- нің кемінде 3 - 4% бөлуді ұсынады. Қазақстанда 1991 жылдан бастап бұл көрсеткіш жыл сайын
ЖІӨ-нің орташа 3,8%-ын құрайды. Алайда, егер Қазақстанда орта білім беруге ЖІӨ-ден
шығыстардың үлесі ЭЫДҰ елдерімен (тиісінше 2,1% және 2,2%) салыстыруға болатын болса,
онда мектепке дейінгі, техникалық және кәсіптік білім беру мен жоғары білім беруге арналған
шығыстардың үлесі ЭЫДҰ елдеріне қарағанда үш есе төмен.
Денсаулық сақтау министрлігі Білім және ғылым министрлігімен бірлесіп, үй-жайлардың
ішінде, атап айтқанда мектептерде, балабақшаларда және балаларға арналған басқа да қоғамдық
ғимараттарда қоршаған ортаның жай-күйін жақсартуға бағытталған мына шараларды қабылдауға
тиіс:
(a) Балалар тұратын, оқитын және ойнайтын жерлерде үй-жайлардың ішінде балалар үшін
қолайлы және салауатты қоршаған ортаны құру саласындағы мемлекеттік органдардың
функциялары мен міндеттерін, сондай-ақ денсаулық үшін қауіп-қатерді азайту және үйжайлардың ішінде салауатты ортаны құру жөніндегі ұйымдастырушылық, техникалық және
басқа да шараларға қойылатын талаптарды айқындайтын заңнаманы әзірлеу;
(b) Балалар үшін қоғамдық ғимараттардың үй-жайларының ішінде қоршаған ортаның жайкүйі мониторингінің ұлттық жүйесін құру және үй-жайлардың ішінде ластаушы заттардың
балалар денсаулығына әсер ету тәуекелдерін өзектілендірілген бағалауды дайындау.122
Сондай-ақ Қазақстанда 4.7 мақсатты міндетті шешу үшін 4.7.1 көрсеткіші бақыланбайды.
1.9.1-кесте Халықтың экологиялық мәдениеті мәселелеріне байланысты ТДМ-ға қол
жеткізу проблемалары

ТДМ мақсаттары
міндеттері

121
122

мен

Халықаралық
көрсеткіштер

Қазақстандағы
көрсеткіш

Қол
жеткізу
проблемаларының
болуы

Көрсеткіштерді
жүргізу
қажеттілігі

Қазақстанның экологиялық қызметінің нәтижелілігіне үшінші Шолу. БҰҰ ЕЭК. 2018 ж.
Қазақстанның экологиялық қызметінің нәтижелілігіне үшінші Шолу. БҰҰ ЕЭК. 2018 ж.
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ТДМ 4. Барлық барлық адамдар үшін өмір бойы толық және әділ сапалы білім беруді қамтамасыз ету және оқу
мүмкіндігін көтермелеу
4.7-міндет 2030 жылға 4.7.1 i) Дүниежүзілік ҚоғамдықМониторинг қажет Халықаралық
қарай барлық оқушылар заматтық
рухында пайдалы
көрсеткіштерге
тұрақты
дамуға тәрбиелеу және ii) қызметке
сәйкес
жәрдемдесу үшін қажетті гендерлік теңдік пен тартылған
көрсеткіштер
білім мен дағдыларды, адам құқығын қоса ЖОО
қажет
оның ішінде тұрақты алғанда,
тұрақты студенттері
даму және тұрақты өмір дамуды
насихаттау, үшін
салты, адам құқықтары, барлық деңгейлерде: a)
гендерлік
теңдік, білім беру саласындағы
бейбітшілік пен зорлық- ұлттық саясатта, b) оқу
зомбылық
мәдениетін бағдарламаларында, c)
насихаттау, бейбітшілік мұғалімдер
даярлау
азаматтығы және мәдени бағдарламаларында
әртүрлілік құндылығын және d) оқушыларды
ұғыну және мәдениеттің аттестаттау
тұрақты дамуға қосқан жүйесіндегі мәртебе
үлесі мәселелері бойынша
оқыту арқылы меңгеруін
қамтамасыз ету

Болашаққа арналған жоспарлар.
10 жылдан бері Қазақстан бастауыш біліммен қамтудың жоғары көрсеткіштері,
ересектердің сауаттылығы, 5-сыныпқа дейін білім алған оқушылардың үлесі және гендерлік
теңдіктің арқасында ЮНЕСКО-ның білім беруді дамыту индексі бойынша әлемнің үздік 8 елінің
қатарына кіреді. Алайда, талданған 78 ұлттық оқу бағдарламасының 47%-ында ғана
«экологиялық білім беру» термині айтылады.
ЭЫДҰ сарапшылары Қазақстанның білім алуына жоғары білікті мамандарды даярлау
жөніндегі жұмысты жетілдіру қажеттігін атап өтті. Олар ресми білім беру шегінен шығып, шағын
және орта бизнестің дамуын ескере отырып, менеджмент деңгейін жоғарылатуды және кәсіби
дағдыларды қалыптастыруды күшейтуді ұсынады. Жоғарыда аталғандардың барлығы тиісінше
экологиялық білімге қатысты.
Қазіргі уақытта қол жетімді көздердің тізбесін реттеу және жекелеген көздерден ақпарат
іздеу тәсілдерін, ақпаратты кейіннен өңдеу тәсілдерін, қол жетімділікті қамтамасыз ету
тәсілдерін және ақпараттың қол жетімсіздігінің салдары болып табылатын проблемаларды
айқындау туралы мәселе шешілмеген. Жеке көздердің сенімділігіне байланысты тәуекелдерді
анықтау өте маңызды аспект болып табылады. Бұл ретте тиімді тетік – ведомствоаралық
ақпараттық-талдау орталығын құру қажетті қадам болып табылады.
Қол жетімді ақпаратты пайдалану мүмкіндігі болу үшін стратегиялық шешімдер қабылдау
үшін ақпаратты жинайтын және өңдейтін арнайы жүйені әзірлеу қажет. Стратегиялық
шешімдерді қабылдау үшін ақпараттық-қамтамасыз ету жүйесін құрудың маңызды сәті
стратегияны қалыптастыру және іске асыру үшін ақпарат алу контексінде қазіргі заманғы басқару
есебінің құралдарын талдау болып табылады.
2011 жылы ҚР Ғылым және білім министрлігі мен Дүниежүзілік банк ашық конкурстық
негізде іріктелген ғалымдардың ведомствоаралық топтары өткізетін ғылыми зерттеулердің
тиімділігі мен коммерциялық маңыздылығын арттыруды көрсету үшін «Технологияларды
коммерцияландыру» пилоттық жобасын іске қосты. 110 млн АҚШ доллары мөлшерінде
бюджетпен жобаның келесі кезеңі (2014 – 2020 жж.) кіші ғылыми қызметкерлер топтары үшін
гранттар беруге, мемлекеттік-жеке көпжақты консорциумдар құруға, технологияларды
коммерцияландыру циклін шоғырландыруға, ұлттық инновациялық жүйені үйлестіруді
күшейтуге және мониторинг, бағалау, ақпараттандыру деңгейін арттыру және әлеуетті дамыту
саласындағы қызметті жүзеге асыру үшін жобаны іске асыру жөніндегі топ құруға бағытталған.
Су ресурстары, атап айтқанда, суды тазарту зерттеу салалары қатарына кіреді.
Биоалуантүрлілікті сақтаудың пәрменді тетіктерінің бірі ақпараттық және ғылыми
қамтамасыз ету жүйесін дамыту, биологиялық ресурстарды сақтау және орнықты пайдалану
181

саласында мемлекеттік органдар мен жұртшылық өкілдерін ағарту деңгейін арттыру, осы
саладағы мәселелерді шешуге жұртшылықтың қатысуын қамтамасыз ету болып табылады. Осы
өлшемдерге қол жеткізу үшін бірінші кезекте толық ауқымды ақпараттық компания қажет, оның
мақсаты қарапайым адамнан бастап мемлекеттік органдардың өкілдеріне дейін экожүйелерді
сақтау және биологиялық ресурстарды тұрақты пайдалану мәселелерін барлығымызға дейін
жеткізу болуға тиіс. Ақпараттың өзектілігіне, оның шынайылығына маңызды рөл беріледі.
Қазіргі жағдай мыналармен сипатталады: халықтың әр түрлі топтарында әлеуметтік, діни,
ұлттық ерекшеліктердің алуан түрлілігімен; табиғатқа тұтынушылық қарым-қатынастың басым
болуымен, табиғи ресурстарды пайдалануға бағытталуымен, биологиялық сауаттылықтың
төмен деңгейімен және биоалуандықты сақтаудың маңыздылығын түсінудің болмауымен;
Әлеуметтік және экономикалық реформалар жағдайында қоғамдық пікірдің тез өзгеруімен
байланысты.
Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары жаңа
орта мерзімді стратегиялық құжат болып табылады, ол «Өңірлердің экономикалық дербестігін
қамтамасыз ету» міндетін қамтиды, оның шешімі Айтидің 18 нысаналы міндетіне жәрдемдесетін
болады.123 Осы міндет шеңберінде 5.4 «Жергілікті өзін-өзі басқару органдарын одан әрі нығайту»
бастамасы көзделеді. Халық саны 2 мың адамнан асатын аудандық маңызы бар қалаларда,
ауылдарда, кенттерде және ауылдық округтерде дербес бюджет және жергілікті өзін-өзі
басқарудың коммуналдық меншігі енгізілетін болады. 2020 жылдан бастап бұл нормалар барлық
елді мекендерде қолданылатын болады. Бұл халықты жергілікті маңызы бар мәселелерді шешуге
тартуға мүмкіндік береді. Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер және ауылдық
округтер деңгейінде жергілікті өзін-өзі басқарудың өкілді органын құру мәселесі пысықталатын
болады, бұл жергілікті қоғамдастыққа бюджетті бекітуге қатысуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ
жергілікті өзін-өзі басқару бюджеттерінің кіріс көздерін одан әрі ұлғайту мәселесі пысықталатын
болады. Бюджеттік процесс бөлігінде мәслихаттардың құзыретін арттыру жөніндегі шаралар іске
асырылатын болады.
6-реформа шеңберінде. Қоғамдық сананы жаңғырту 6.3 «Халық арасында «экологиялық»
мәдениетті дамыту» бастамасы көзделеді. Табиғи ресурстарды жеке қолданған кезде де,
өндірістік мақсатта тұтыну кезінде ұтымды пайдалануға бағытталған ақпараттық-насихаттау
қызметі жүзеге асырылатын болады.
«Ұлттық бірегейлікті сақтау» басымдығы шеңберінде Ұлттық дәстүрлер мен әдетғұрыптарды, тілді, музыка мен әдебиетті сақтаудың маңыздылығы көрсетіледі және 6.10
«Қазақстанның сакралды географиясы» жобасын ұйымдастыру» бастамасы көзделеді, киелі
орындар бойынша ішкі және сыртқы мәдени-туристік бағыттар іске қосылады, олардың елде
және әлемде кеңінен танымал болуы қамтамасыз етіледі және 6.11 «Өлкетану жұмысын
ұйымдастыру және әлеуметтік бастамаларды қолдау» бастамасы көзделеді. Осы бастама
шеңберінде білім беру, экология және абаттандыру, өңірлік тарихты зерттеу, мәдени-тарихи
ескерткіштер мен жергілікті маңызы бар мәдени объектілерді қалпына келтіру саласында
өлкетану жұмыстары ұйымдастырылатын болады. Сондай-ақ, шағын отанын қолдау үшін
бизнесмендер, шенеуніктер, зиялы қауым өкілдері мен жастар атынан ұсынылған әлеуметтік
бастамаларға жәрдем көрсетіледі.
1.10. «Жасыл экономикаға» көшу жөніндегі кеңес
2016 жылғы 18 қарашада өткен «жасыл» экономикаға көшу жөніндегі кеңес отырысында
күн тәртібіне сәйкес мына тақырып бойынша мәселе қаралған болатын: «Электр энергетикасын,
оның ішінде жаңартылатын энергия көздерін дамыту». Осы Кеңестің шешімдерін іске асыру 2017
және 2018 жылдары жүзеге асырылды.
БҰҰДБ-мен бірлесіп әзірленген ҚР күн ресурстарының атласы 2018 жылы ЖЭК бойынша
123 Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 15 ақпандағы № 636 Жарлығымен бекітілген Қазақстан
Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары
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есептік-қаржылық орталығына берілді. Қазіргі уақытта «ЖЭК бойынша РФО» ЖШС интернетсайты арқылы Атласқа тегін, ашық қол жеткізу қамтамасыз етіледі (rfc.kegoc.kz).
ЖЭК пайдалану бойынша объектілерді орналастыру жоспары 2017 жылғы 24 ақпанда №68
бұйрығымен әзірленді және бекітілді. Ол Бірыңғай электрлік энергетикалық жүйе (БЭЖ)
аймақтары бойынша барынша мүмкін қуатты, инфрақұрылымның дайындығын, электр
энергиясына қажеттілікті, сондай-ақ ҚР аймақтарындағы ЖЭК әлеуетін ескеруге мүмкіндік
берді.
Кеңесте Министр ҚР-ның «жасыл экономикаға» көшуі жөніндегі тұжырымдаманың
міндеттеріне қол жеткізу мақсатында ЖЭК дамыту бөлігінде бірнеше бағыттар бойынша
жұмыстар жүргізу туралы баяндады, олардың негізгілері күн ресурстарының атласын және
ЖЭК объектілерін орналастыру жоспарын әзірлеу болып табылады.
2017 жылы Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы «жасыл» экономикаға көшу
жөніндегі кеңестің 2 отырысы өткізілді.
2017 жылғы 2 маусымда кеңестің алтыншы отырысы өтті, онда ауыл шаруашылығы вицеминистрі Е. Н. Нысанбаевтың, Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі Ж. Қ. Түймебаевтың
Қазақстан Республикасының «жасыл экономикаға» көшуі жөніндегі тұжырымдаманы іске асыру
жөніндегі 2013-2020 жылдарға арналған іс - шаралар жоспарының мына бөлімдер бойынша
орындалуы туралы есептері тыңдалды: «Қалдықтарды басқару», «Су ресурстарын басқару».
2017 жылғы 19 қазанда Кеңестің жетінші отырысы өтті, онда Қазақстан Республикасының
«жасыл экономикаға» көшуі жөніндегі 2013 - 2020 жылдарға арналған тұжырымдаманың ісшаралар жоспарын іске асыру туралы «Қатты тұрмыстық қалдықтарды басқару» бөлімі бойынша
Энергетика министрі Қ. А. Бозымбаевтың, Атырау облысының әкімі Н. А. Ноғаевтың, Алматы
қаласының әкімі Б. Қ. Байбек, Шығыс Қазақстан облысының әкімі Д. К. Ахметовтың, Алматы
облысының әкімі А. Ғ. Баталовтың, Қарағанды облысының әкімі Е. Ж. Қошановтың, Қостанай
облысының әкімі А. Б. Мұхамбетовтың есептері тыңдалды.
Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 жылғы 20 қазандағы №568 «Қазақстан
Республикасы Президентінің кейбір актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу және
Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір актілерінің қолданылуын тоқтатуды мойындау
туралы» Жарлығымен Кеңес құрамы екі қатысушымен толықтырылды. ҚР Денсаулық сақтау
министрі және БҰҰ-ның Орталық Азиядағы қоршаған орта жөніндегі бағдарламасының
директоры.
2018 жылғы 14 мамырда кеңестің сегізінші отырысы өтті. Ауыл шаруашылығы вицеминистрінің, Шығыс Қазақстан және Қызылорда облыстары әкімдерінің Қазақстан
Республикасының «жасыл экономикаға» көшуі жөніндегі 2013 - 2020 жылдарға арналған
тұжырымдаманың іс - шаралар жоспарын іске асыру нәтижелері туралы есептері, Қазақстанның
экологиялық ұйымдары қауымдастығы Төралқасы төрағасының сөзі, сондай-ақ «жасыл
экономикаға» көшу жөніндегі Ұлттық баяндаманы қарау қаралды.
2018 жылғы 20 желтоқсан күні кеңестің тоғызыншы отырысы өтті. «Ауаның ластануын
төмендету» бөлімі бойынша Энергетика министрінің есебі тыңдалды. Сондай-ақ «Kaz Waste»
қалдықтарды басқару жөніндегі қазақстандық қауымдастығының, «Жасыл академия» ғылымибілім беру орталығының, ЮНЕП, «Атамекен» ҰКП өкілдері сөз сөйледі.
1.11. «Жасыл экономика» мәселелері бойынша халықаралық ынтымақтастық
Халықаралық экологиялық мәдениет пен білім беруді қалыптастыруда Қазақстанда
ЭКСПО-2017 халықаралық көрмесін өткізу маңызды мәнге ие болды. Бұрындары осындай
ауқымдағы халықаралық көрме Орталық Азия өңірінде және ТМД-да өткізілмеген.
ЭКСПО-2017 - Халықаралық көрме бюросының (ХКБ) қолдауымен 2017 жылғы 10 маусым
мен 10 қыркүйек аралығында Астана қаласында өткен Халықаралық мамандандырылған көрме.
Осы уақыт ішінде көрмеге 4 млн-ға жуық адам келді. Мұнда 40 мемлекеттің жоғары лауазымды
тұлғалары болды, ал өз өнімдерін ондаған компаниялар ұсынды. Жалпы алғанда көрмеге 115 ел
183

мен 22 халықаралық ұй124ым қатысты.
Қазақстан таңдаған «Болашақ энергиясы» тақырыбы жаңартылатын энергия көздеріне
біртіндеп көшу қажеттілігі туралы әлемдік трендке жауап береді. «Болашақ энергиясы» жобасы
тұрақты даму идеологиясына негізделген, ол мәдени әртүрлілік пен қоршаған ортаның тазалығын
сақтай отырып, экономикалық және әлеуметтік қажеттіліктерді қанағаттандыруға бағытталған
процесс ретінде түсіндіріледі. «Болашақ энергиясы», сондай-ақ, жауапты және тиімді тәсілді
болжайтын адамзаттың базалық құндылықтарының бірі ретінде энергияға қатысты
ақпараттандыруды арттыруды көздейді.
ЭКСПО-2017 Болашақ энергиясын өндіру, бөлу және пайдалану жөніндегі тұрақты
жоспарды құру мен іске асыруға әркімнің жеке жауапкершілігі мен жеке қатысуы туралы идеяға
баса назар аударды. Экспо-2017 аясында Инженерлері мен ғалымдардың WSEC-2017 «Болашақ
энергиясы: инновациялық сценарийлер және оларды жүзеге асыру» дүниежүзілік конгресі және
көптеген басқа да іс-шаралар өтті.
Жасыл технологиялардың халықаралық орталығын құру түрінде көрмеден кейінгі кешенді
одан әрі пайдалану жаңа буын – студенттерге, жас ғалымдар мен кәсіпкерлерге, сондай-ақ
Қазақстаннан да, шетелден да жас отбасыларға бағытталатын болады.
«Жасыл» технологиялар мен «Болашақ энергиясы» инвестициялық жобаларын дамыту
жөніндегі халықаралық орталықты құру бастамасын Мемлекет басшысы Н. Ә. Назарбаев БҰҰ
Бас Ассамблеясының 70-сессиясында атап өтті.
Қазақстанда Халықаралық жасыл технологиялар орталығын құруды көптеген халықаралық
ұйымдар, атап айтқанда БҰҰДБ, ЮНЕП, БҰҰ Еуропалық экономикалық комиссиясы, ЕҚЫҰ,
АТМЭӘК, ЮНИДО және Астана халықаралық қаржы орталығы қолдады.
2018 жылғы 27 сәуірде Үкіметтің №224 Қаулысымен «Жасыл технологиялар және
инвестициялық жобалар халықаралық орталығы» (ЖТИЖХО) коммерциялық емес
акционерлік қоғамын құру бекітілді. Оның презентациясы 2018 жылғы 17 мамырда «Global
Challenges Summit 2018» Астана экономикалық форумы барысында өтті.
ЖТИЖХО жарғылық капиталы «ЭКСПО-2017» ҰК» АҚ-дан республикалық меншікке
қабылданған мүлік есебінен қалыптастырылды.
Орталықтың миссиясы мен міндеттері:
- Қазақстанның «жасыл» экономикаға жедел көшуіне және инвестициялар тартуға
жәрдемдесу;
- халықаралық және аймақтық ынтымақтастық;
- жасыл технологиялар мен үздік тәжірибелерді трансферттеу және бейімдеу, сондай-ақ ең
үздік қолжетімді технологиялар принциптеріне көшу;
- «Жасыл көпір» Әріптестік бағдарламасын ілгерілету;
- жасыл жобаларды басқару;
-Қазақстан Республикасында жасыл технологияларды дамыту арқылы «жасыл» мәдениетті
қалыптастыру және экологиялық проблемаларды шешу, кейіннен Орталық Азия аймағы елдерін
қамту;
- Жасыл экономика саласындағы білім мен білім беруді тарату;
- жасыл экономиканы цифрландыру.
2018 жылы мемлекеттік тапсырманы орындау шеңберінде 044 «Технологиялар мен үздік
тәжірибелерді ілгерілету, бизнес пен Инвестицияларды дамыту арқылы Қазақстанның жасыл
экономикаға жедел көшуіне жәрдемдесу» бюджеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі
орталық мынадай жұмыстар жүргізді:
- Ең озық қолжетімді технологияларға (ЕҚТ) көшу бойынша халықаралық тәжірибені
талдау;
- Қазақстан Республикасының бес жылдық кезеңде ЕҚТ-ға көшу тұжырымдамасы;
- Қазақстанның энергетикалық саласы кәсіпорындарының ЕҚТ принциптеріне көшуінің
дайындығын талдау.
124 https://www.inform.kz/ru/itogi-ekspo-2017-predstavili-v-mezhdunarodnom-byuro-vystavok_a3072543
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2018 жылғы 6 - 7 желтоқсан күндері «Қазақстанның ЕҚТ принциптеріне көшуі: жай-күйі
мен перспективалары» атты тақырыбында халықаралық ғылыми-практикалық конференция өтті,
оның қорытындысы бойынша отандық және халықаралық сарапшылармен бірлесіп
Қазақстанның ЕҚТ принциптеріне көшуі бойынша ұсынымдар әзірленді.
Конференцияға қатысушылар Қазақстанның ЕҚТ принциптеріне көшуінің өнеркәсіптік
кәсіпорындарға әсерін талқылады, сондай-ақ халықаралық сарапшылар ЕҚТ енгізудің барлық
кезеңдерінен қалай өткенімен өз тәжірибесімен бөлісті. Сондай-ақ, қоршаған ортаның жай-күйін
жақсартудың және өнеркәсіпті жаңғыртудың негізгі құралы ретінде ЕҚТ қағидатын енгізудің
маңыздылығы атап өтілді.
2019 жылы орталық келесі жұмысты орындауы керек болады:
- Қазақстан Республикасында кәсіпорындардың жасыл технологияларды қолдануы
бойынша талдау жүргізу (17 аймақ);
- энергетикалық кәсіпорындардың ЕҚТ-ға көшу бойынша әзірлігі бойынша зерттеу жүргізу;
- жасыл экономика және жасыл технологиялар шеңберінде кең ауқымды ақпараттық
насихаттау жұмысын жүргізу;
- ҚР ЕҚТ көшу мәселелері бойынша халықаралық конференция өткізу (2019 жылдың 4тоқсаны).
Халықаралық ынтымақтастық желісі бойынша Орталық 30-дан астам шетелдік
серіктестермен келісімдер жасады, БҰҰДБ, ЕҚЫҰ, ЕО, ЭЫДҰ, ЮНЕП, ЮНИДО, ЭСКАТО,
ИРЕНА сияқты ірі халықаралық ұйымдармен, сондай-ақ қаржы институттарымен (Дүниежүзілік
банк, ЕҚДБ, АДБ) байланыс орнатты және белсенді өзара іс-қимыл жасайды.
2019 жылғы наурызда Орталық «WECOOP» қоршаған ортаны қорғау саласындағы ЕООрталық Азия ынтымақтастық платформасының Ұлттық үйлестірушісі мәртебесіне ие болды.
ЭЫДҰ-мен Орталыққа ең үздік қолжетімді технологияларды (ЕҚТ) енгізу және Орталық Азия
елдері үшін халықаралық алаң құру бойынша ЭЫДҰ-ның Ұлттық үйлестірушісі мәртебесін
бекіту бойынша келіссөздер жүргізілуде.
Әлемнің жетекші елдерінің жасыл технологиялары мен инвестицияларын тарту бойынша
халықаралық озық тәжірибені зерделеу бойынша тұрақты негізде белсенді жұмыс жүргізілуде.
Қытай, Жапония, Корея, АҚШ, Дания, БАӘ, Финляндия және Бельгияның ұқсас орталықтарымен
келісімдер жасалды.
ҚР Тұңғыш Президенті - Елбасының «Жасыл көпір» әріптестік бағдарламасының (ЖКӘБ)
бастамасын ілгерілету бойынша бірлескен жұмыс жүргізілуде және өңірлік ынтымақтастық
мүмкіндіктерін кеңейту мақсатында Қытай, Корея және Өзбекстанның қосылу мәселесі
пысықталуда.
Қазақстандағы БҰҰ-ның Тұрақты даму мақсаттарын (ТДМ) іске асыру жөніндегі жұмыс
топтарына қатысу, GGGI жаһандық жасыл өсудің Корей институтымен ынтымақтастық
қамтамасыз етілді.
Орталық Қазақстандық «жасыл» жобаларға инвесторларды тарту бойынша жұмыстар
жүргізуде. Жасыл экономикаға көшу жөніндегі процеске қатысушылар үшін (инвесторлар,
вендорлар, бизнес-қоғамдастық, жергілікті атқарушы органдар) Орталық базасында жел, күн,
гидро және геотермалдық ресурстардың әлеуеті, ҚТҚ полигондарының және биомассаның
баламалы энергия көздері ретінде орналасуы туралы ақпаратты біріктіретін сандық алаң
құрылады. Бұл өңірлер мен қалалар бөлінісінде жаңа технологияларды енгізуге және жасыл
экономиканы дамытуға байланысты бөлінген көрсеткіштерді жинауға және бағдарламалардың
сапалы мониторингін жүргізуге мүмкіндік береді.
Орталық «жасыл» экономика, ЖЭК дамыту, энергия тиімділігі және энергия үнемдеу, ҚТҚ
басқару, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы жобаларды іске асыру мәселелері
бойынша өңірлермен және жергілікті атқарушы органдармен әріптестік байланыстарды
нығайтады. 2019 жылдың сәуір айындағы жағдай бойынша облыс және республикалық маңызы
бар қалалардың әкімдіктерімен 12 меморандум жасалды.
Жасыл экономика саласында білімді тарату және экологиялық білім беру мақсатында
орталық мамандардың біліктілігін арттыруға, тренингтерді өткізуге, жаңа жасыл
технологияларды қолдану саласында білімді кеңейту мен тереңдетуге бағытталған жұмыстар
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жүргізуде.
Сонымен қатар, Орталық Қазақстандық жетекші жоғары оқу орындарымен бірлесіп,
экология және жасыл экономика саласындағы техникалық мамандарды даярлау үшін білім беру
гранттарын бөлу мәселесін пысықтауда
Қазіргі уақытта Қазақстанның WIPO GREEN-ге қосылуының мүмкін жолдары
қарастырылуда, әріптестік пен салым түрлері қарастырылуда.
WIPO GREEN - бұл инновацияларға және тұрақты технологиялардың таралуына ықпал
ететін интерактивті нарық. WIPO GREEN экологиялық таза технологиялар саласында
инновациялар құнын құру тізбегінде технологиялар мен ойыншылардың кең спектрін біріктіре
отырып, инновацияға және экологиялық таза технологияларды беруге өз үлесін қосады. Ол жаңа
технологиялардың иелерін коммерцияландырғысы келетін, лицензиялағысы келетін немесе өзге
де жолмен қол жеткізгісі келетін немесе экологиялық таза технологияларды таратқысы келетін
жеке тұлғалармен немесе компаниялармен байланыстырады Деректер базасы бастапқы
зерттеулерден тауарлық өнімге дейін (және олардың арасындағы барлық) әзірлеудің барлық
кезеңдерінде бір жерде технологияны жинайды. Бұл технологиялар лицензия, ынтымақтастық,
бірлескен кәсіпорындар мен сату үшін қол жетімді. Сондықтан бұл экологиялық таза
технологиялардың нары,ына айтарлықтай ашықтық бере алады. WIPO GREEN серіктестері
WIPO GREEN миссиясын Алға бастағысы келетін мемлекеттік немесе жеке мекемелер болып
табылады.
«Жасыл көпір» әріптестік бағдарламасын (ЖКӘБ) одан әрі іске асыру мақсатында ҚР
Премьер - Министрінің бірінші орынбасары А.О. Мамин бекіткен 2018-2020 жылдар кезеңіне
ЖКӘБ одан әрі ілгерілету жөніндегі іс-шаралар жоспары (Жол картасы) орындалады.
2018 жылдың қорытындысы бойынша «Жасыл көпір» серіктестік бағдарламасы бойынша
Хартияға 16 ел (Қазақстан, Ресей, Қырғызстан, Грузия, Германия, Моңғолия, Беларусь,
Черногория, Латвия Республикасы, Албания, Финляндия, Венгрия, Болгария, Швеция, Испания,
Польша) және 16 үкіметтік емес ұйым («Фин су форумы» қауымдастығы, «G-Global
халықаралық хатшылығы» қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігі, «Жасыл» экономика және
G-GLOBAL дамыту Коалициясы» заңды тұлғалар бірлестігі, «ЖАҢАТАУ» мекеме-клубы,
«Жасыл» экономика және G-GLOBAL дамыту Коалициясы» Қоғамдық Қоры, «Green Bridge &
G-Global», «ҚазАльянс», «Германия-Қазақстан қоғамы» қоғамдық бірлестігі (Германия),
«ЮНИСОН» ҚҚ (Қырғызстан), «Грин Пикъ» ғылыми-өндірістік бірлестігі» ЖШҚ (Ресей),
«Азаматтық бастамаларды қолдау қоры» ОЭО (Тәжікстан), «Green PIK в Турции (Турция), «MTU
Rohiline sild» (Эстония), «Жасыл стандарттар орталығы» ҮЕҰ (Ресей), «КСО Орталық Азия»
Корпоративтік даму агенттігі (Қырғызстан), «Экологиялық одақ» ҮЕҰ (Ресей), баламалы
энергетика клубы (Өзбекстан)
ЭМ ЖКӘБ ілгерілету мақсатында 5 ірі халықаралық «Жасыл көпір» конференциясы
өткізілді. Атап айтқанда, 2017 жылғы 12 - 13 шілдеде ЭКСПО-2017 халықаралық көрмесі
аумағында «Жасыл Көпір» Серіктестік бағдарламасы» бесінші халықаралық форумы өтті. Форум
аясында төмен көміртекті технологиялар мен Париж климаттық келісімін жүзеге асырудағы
саясат және «жасыл» қаржыны жұмылдыру мәселелері талқыланды. Австриялық технологиялар
институты мен KaukoInternational Group фин компаниясымен Жасыл технологиялар саласындағы
ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды.
Сондай-ақ ЖКӘБ шеңберінде тұрақты даму саласындағы басымдықтарды бірлесіп орындау
бойынша ЭМ мен АТМЭӘК арасында Өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойылды. ҚР
ЭМ мен «Коалиция» ЗТБ арасында «жасыл экономика» және G-Global дамуы үшін
ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Ынтымақтастықтың мақсаты мемлекеттің,
бизнестің және жұртшылықтың сектораралық өзара іс-қимыл алаңы ретінде Қазақстан
Республикасының «жасыл» экономикаға және ЖКӘБ-ға көшуі жөніндегі тұжырымдаманы іске
асыруға жәрдемдесу болып табылады.
2019 жылы мамырда «Астана ЭКСП0-2017» ҰК» АҚ Дубай ЭКСПО-2020 Ұйымдастыру
комитеті Халықаралық көрмелер бюросымен және халықаралық ұйымдармен әріптестікте
ЭКСПО-2020 үздік әлемдік тәжірибелер бағдарламасын өткізу туралы хабарлады. Бұл
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бағдарлама Тұрақты даму мақсаттарына (ТДМ) қол жеткізуге бағытталған, оның ішінде білім
беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік қорғау және жұмысқа орналастыру, сондай-ақ климаттың
өзгеруіне қарсы күрес және қоршаған ортаны қорғау саласындағы бірқатар мәселелерді шешу
жөніндегі табысты жобалар мен бастамаларды көрсетуге арналған платформа болып табылады.
Бағдарламаға қатысу үшін елдер Үкіметтері, корпорациялар мен кәсіпорындар, халықаралық
ұйымдар, қоғамдық ұйымдар немесе қауымдастықтар, университеттер мен білім беру
мекемелері, жеке тұлғалар, бүкіл әлемнің кәсіпкерлері мен ғалымдары шақырылады. Осы
бағдарламаға қатысу Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық даму, энергетикалық қауіпсіздік,
кәсіпкерлікті дамыту, климаттың өзгеруіне қарсы күрес және қоршаған ортаны қорғау
саласындағы озық жобалары мен әлеуетін таныстыру үшін бірегей мүмкіндік болады. Бұл ретте,
Бағдарлама шеңберінде ұсынылған қазақстандық жобалар әлемнің 25 млн.астам адам
аудиториясын қамти отырып, 6 ай ішінде көрсетілетін болады.
АХҚО алаңында жасыл қаржы жүйесін дамыту шеңберінде 2017 жылы жасыл
қаржыландыру құралдары мен қағидаттарын енгізу және дамыту жөніндегі тұжырымдама,
сондай-ақ АХҚО-ның жасыл қаржы саласындағы өңірлік көшбасшылығының стратегиясы
қабылданды. Құрамына АХҚО Басқарушысы, ЕҚДБ өкілдері, Climate Bonds Initiate және
Research Center for Green Finance Development of Tsinghua University кіретін жасыл қаржы
жөніндегі АХҚО кеңесі құрылды.
Сондай-ақ, 2018 жылдың ақпан айында АХҚО биржасымен капитал нарықтарының
халықаралық қауымдастығының (International Capital Market Association) жасыл
облигацияларының қағидалары мен климаттық облигациялар бастамасы халықаралық
ұйымының (Climate Bonds Initiative) ережелері негізінде әзірленген жасыл облигацияларды
шығару және айналысқа шығару қағидалары қабылданды. 2019 жылдың сәуірінде АХҚО
биржасы «Белдеу және жол» бағдарламасы аясында жасыл инвестициялау қағидаттарына қол
қойды.
2018 жылдың маусымында АХҚО жасыл қаржы орталығы құрылды, ол қазіргі уақытта
Қазақстандағы алғашқы жасыл облигацияларды шығару тұрғысынан әлеуетті эмитенттермен
келіссөздер жүргізуде. Сондай-ақ, Орталық нарық қатысушыларына арналған семинарлар мен
тренингтер өткізеді. Айталық, 2019 жылғы 21 - 22 мамыр күндері қаржы нарығының
қатысушылары үшін жасыл облигацияларды шығару бойынша Climate Bonds Initiate екі күндік
тренинг өтті. Осы іс-шаралардың мақсаты-жасыл облигациялар нарығының белсенді
қатысушылары болуға ниет білдірген немесе қызмет атқаратын мамандар қауымдастығын
дайындау болып табылады.
Сонымен қатар, Орталық жасыл қаржыны дамыту үшін заңнамалық база құру бойынша
жұмыс жүргізуде, атап айтқанда ҚР жаңа экологиялық кодексіне «жасыл жобалар», «жасыл
таксономия», «жасыл қаржыландыру»анықтамаларын енгізу бойынша ұсыныстар енгізілді.
2019 жылдың 1 сәуірінде АХҚО алаңында Қытайдың жасыл қаржы жүйесін әзірлеуші,
Халық Банкі Басқарушысының арнайы кеңесшісі, сондай-ақ Қытайдың жасыл қаржы жөніндегі
комитетінің төрағасы болып табылатын жасыл қаржы жөніндегі ХФСА Кеңесінің мүшесі Д-ром
Ма Джуннің қатысуымен Қазақстан Республикасы үшін жасыл қаржы таксономиясын әзірлеуге
арналған семинар өтті.
Оның қатысуымен Қытай мен Моңғолияға арналған жасыл
таксономиялар жасалды.
Жасыл таксономия жасыл қаржыландыруды дамыту үшін негіз болып табылады, ол
экономикалық қызмет түрлері мен іріктеудің техникалық критерийлеріне сәйкес келетін
жобаларды жіктеудің үйлестірілген жүйесі болып табылады.
Жергілікті ерекшелікті ескере отырып, егжей – тегжейлі жіктеу қаржы жүйесінің барлық
қатысушылары, атап айтқанда, жобалардың «жасыл» мазмұны мен дәрежесін айқындау кезінде
инвесторлар мен кредиторлар үшін, сондай-ақ жасыл қаржы ағындарын мониторингілеу мен
ынталандыру үшін қаржылық реттеуіш үшін ортақ және түсінікті тіл болуға тиіс.
Доктор Ма Джун Қазақстан үшін жасыл таксономияны әзірлеу мақсатында техникалық
қолдау көрсетуді ұсынды. Қазіргі уақытта аталған таксономияны әзірлеу үшін
институционалдық үйлестіруді қамтамасыз ету үшін жауапты мемлекеттік органды анықтау
жұмысын жүргізу күтілуде.
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Елдің қаржы платформасын, әсіресе қаржы орталығының Құқықтық юрисдикциясын одан
әрі дамыту мақсатында 2019 жылғы 17 қыркүйекте ҚР Парламенті Мәжілісінде АХҚО туралы
Конституциялық заңға өзгерістер жобасы таныстырылды. Инвестициялық салық резиденттері
үшін заң жобасында Қазақстан Республикасынан тысқары жерлердегі көздерден табыстар
бойынша жеке табыс салығын төлеуден босату ұсынылады. Бұл ретте Қазақстан
Республикасының ішінде пайда болған табыстарға салық кодексіне сәйкес салық салынады, ал
шет елде пайда болған табыстарға салық салынбайды. Бұл өз салық шығындарын
оңтайландыруға ұмтылып, елдің инвестициялық тартымдылығын арттыра отырып,
инвесторлардың мүддесінде жасалады.
Түзетулердің екінші блогы АХҚО қызметіне байланысты нақтылау нормаларын қамтиды.
АХҚО-ны қаржыландыруға бюджеттен нысаналы аударылымдарды ҚҚС-дан босату қажет.
Сондай-ақ, түзетулермен АХҚО үшін көрсетілген ҚҚС, резидент еместердің
қызметтері/жұмыстары салық салуға жататын айналым деп есептемеу ұсынылады. АХҚО
қатысушыларының қызметтерін ҚҚС төлеуден босату көзделген.125

1.12. Қазақстан Республикасының "жасыл экономикаға" көшуі туралы
тұжырымдамасының айқындаушы параметрлерін түзету жөніндегі ұсыныстар
2012 жылдан бастап Қазақстанда стратегиялық құжаттар санының қысқару үрдісі
байқалады, бұл қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды пайдалану саласындағы
стратегиялық жоспарлауға теріс әсерін тигізді.
Экологиялық саясаттың неғұрлым толық құжаты болған 2003 жылғы экологиялық
қауіпсіздік тұжырымдамасының орнына тұтастай алғанда табиғат қорғау саласын дамытудың
ұзақ мерзімді стратегиялық пайымын қамтитын құжат қабылданбаған. Нақты экологиялық
проблемалар бойынша стратегиялық құжаттар қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты
күшін жойды және жаңасымен ауыстырылмады.
"Жасыл экономикаға" көшу тұжырымдамасы табиғат қорғау саласы үшін "құтқару
шлюпкасына" айналды. Сонымен қатар, Тұжырымдама көптеген экологиялық проблемаларды
(мысалы, экологиялық реттеу, биоәртүрлілік, экожүйелер, ормандар) қамтымайды. Қазақстан
заңнамасына он жыл бұрын енгізілген экологиялық заңнаманың кейбір озық тұжырымдамалары
(мысалы, кешенді рұқсаттар, экологиялық аудит немесе экологиялық сақтандыру) әлі тиісті
түрде жұмыс істемейді. Тұжырымдама қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойынша
толыққанды стратегиялық құжат болуды мақсат етіп қойған жоқ және оны алмастыра алмайды.
Бұдан басқа, тұжырымдаманы және оның іс-шаралар жоспарын іске асыру үшін мақсатты
мемлекеттік қаржыландыру бөлінбейді.
Қоршаған ортаға жауапты жеке министрлікті тарату, Энергетика министрлігін қоршаған
ортаны қорғау саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның тағайындауы, ал ауыл
шаруашылығы министрлігі — табиғи ресурстардың көпшілігі үшін экологиялық саясат пен
заңнаманы әзірлеу мен жетілдіру және оларды тиімді іске асыру мен құқық қолдануды
қамтамасыз ету жөніндегі қызметке теріс әсер етті. Ұзақ мерзімді көзқарастың болмауы, атап
айтқанда, биоәртүрлілікке, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарға, ормандарға, балық
ресурстарына, жануарлар мен өсімдіктер дүниесіне, атмосфералық ауаны қорғауға, климаттың
өзгеруіне және қалдықтарды басқаруға қатысты сезіледі. Экологиялық проблемаларды
сәйкестендіру тіпті жоғалып кетті, ал экологиялық апат аймақтары сияқты проблемалар
мемлекеттік органдардың күнделікті қызметі барысында іс жүзінде қаралмай кетті.
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Осылайша, Қазақстанда қазіргі экологиялық проблемалардың қазіргі жай-күйін және іске
асыру мерзімі мен қаржыландыру көздері бар оларды практикалық шешу бағыттарын
айқындайтын экологиялық саясаттың толыққанды құжатын әзірлеу өте қажет. Жасыл
экономика сондай-ақ экологиялық проблемаларды шешудің жетекші бағыттарының бірі болуы
тиіс, бірақ ол да жеткіліксіз. Бұрынғы экологиялық қауіпсіздік тұжырымдамасында бұл бағыт
"экономиканы экологияландыру" деп аталды. Жасыл экономиканың қазіргі заманғы тәсілдері
дәстүрлі экологиялық реттеумен салыстырғанда экономикалық шаралардың үлкен пәрменділігін
көрсетіп отыр, оларды енгізудің тиімділігі тек экология үшін ғана емес, экономика үшін де,
әлеуметтік сала үшін де маңызды болып отыр. Өкінішке орай, "жасыл экономикаға" көшудің
қазақстандық тұжырымдамасы мұндай экономикалық шараларды көздемейді.
Қазақстанның саясаты бұрынғысынша көмірсутектер секторы мен тау-кен өндіру
өнеркәсібін дамыту үшін қуатты салықтық және тарифтік ынталандыруларды, ал ауыл
шаруашылығында — неғұрлым қарқынды әдістерді көздейді. Бұл стратегиялық құжаттарда, атап
айтқанда, 2018 жылы қабылданған ЖІӨ өсуінің нысаналы көрсеткіштеріне қол жеткізу үшін
энергия тасығыштар мен минералдық ресурстардың қазбаларын өндіру базалық сала болып
табылатындығымен байланысты. 2025 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспары ХЭА
мәліметтері бойынша субсидия деңгейі бойынша Қазақстан ең көп субсидиялау көлемі бар
әлемнің 15 елінің қатарына кіреді және көмірді субсидиялау бойынша бірінші орында тұр.126
Отынның қазба түрлеріне арналған субсидиялар мемлекеттік бюджет үшін елеулі қаржылық
ауыртпалық болып табылады және бюджет қаражатын бөлуде теріс әсер етуі мүмкін.
Қазақстандағы энергетикалық субсидияларды реформалаудың негізгі бағыттары бюджет
қаражатынан, оның ішінде "Самұрық-Қазына" АҚ арқылы қаржыландырылатын инвестициялық
бағдарламалар үшін ақпараттың ашықтығын арттыру және оны ашу ережесін күшейту болып
табылады.
Қазақстанда соңғы уақытта бензин мен дизель отынына акциздер ұлғайтылып, құрамында
күкірті төмен отын үшін сараланған мөлшерлемелер белгіленді. Осыған қарамастан,
бұрынғысынша отын салықтары мөлшерлемелері және ЕО 2003/96/EО директивасымен
белгіленген нормалар арасында үлкен алшақтық байқалады127.
Мұндай экономикалық саясат, көптеген халықаралық сарапшылардың пікірінше, елдің
экономикасын әртараптандыруға және оның "жасыл" даму жолына көшуге ұмтылысына сәйкес
келмейді немесе қайшы келеді, бұл экономиканың энергия сыйымдылығын және парниктік
газдар шығарындылары деңгейін төмендетуге кедергі келтіруі, су ресурстарының апатты
тапшылығына және ұзақ мерзімді перспективада биоәртүрліліктің едәуір қысқаруына әкеп соғуы
мүмкін.
Сондай-ақ, Дүниежүзілік Банктің пікірінше, Қазақстан "жасыл" экономикаға және орнықты
өсуге көшу қажеттігін мойындайды, ЖЭК саласындағы жобаларды және энергия үнемдеуші
технологияларды іске асыруға жәрдемдесетін, қазіргі уақытта іске асырылатын шаралар
қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін бұл шаралар әзірше жеткіліксіз. Билік қоршаған
орта саласындағы бірқатар реформалар мен ауқымды жобаларға бастама жасады, бірақ жалпы
институционалдық орта "жасыл" технологияларды кең ауқымды енгізу үшін жеткіліксіз болып
қала береді128.
Институционалдық әлеуетті кеңейтуге және басқаруды жетілдіруге баса назар аудару және
ресурстар бөлу
қажет. Субсидиялар және ынталандырудың басқа да құралдары
инвесторлар мен жобалардың көптеп қамту, сондай-ақ жаңа "жасыл" жобалар үшін неғұрлым

126
ХЭА түпкілікті тұтынушылар төлейтін орташа бағаларды энергиямен жабдықтаудың толық құнына
сәйкес келетін базалық бағалармен салыстыру жолымен отынның қазба түрлеріне субсидияларды бағалау үшін
баға айырмасының әдісін пайдаланады.
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автоматтандырылған институционалдық құрылымды қамтамасыз ету үшін қайта қарау қажет
болуы мүмкін.
Үкімет қаржыландырудың қазіргі тетіктерінің сенімділігі мен тиімділігін арттыруы және
тұрақты өсуге кең ауқымды көшуді бастау үшін инвесторларға берілетін жеңілдіктерді түзетуі
қажет. Бұған ұлттық экономикалық, бюджеттік, салықтық, инвестициялық және экологиялық
бағдарламаларды және Қазақстандағы бизнес пен жасыл бастамаларды қолдаудың нақты
құралдарын жан-жақты реформалау жолымен қол жеткізуге болады.
2016 жылы Қазақстан ЭЫДҰ-ның "жасыл өсу" туралы Ддкларациясына және қорғасынмен
байланысты тәуекелдерді қысқарту туралы декларацияға қосылды, оған сәйкес оларға қол қойған
елдер "жасыл өсу" стратегияларын іске асыру, "жасыл" инвестицияларды көтермелеу және
табиғи ресурстарды тұрақты басқару, сондай-ақ отынның қазба түрлеріне арналған субсидиялар
сияқты экологиялық зиянды шараларды жою мақсатында ішкі саясатты реформалау жөніндегі
өздерінің күш-жігері туралы мәлімдейді. Мемлекет ЭЫДҰ-ның Экологиялық саясат жөніндегі
Ккмитеті мен оның қосалқы органдарының жұмысына белсенді қатысуға, озық тәжірибемен
алмасуға ұмтылады. Қазақстан "жасыл өсудің" өзіндік саясатын нығайту мақсатында ЭЫДҰ-ның
әдістемелік ұсынымдарын пайдалануы қажет.
Сондай-ақ Қазақстанда мемлекеттік сатып алу саласындағы нормативтік базада ғимараттар,
жолдар мен инфрақұрылым, көлік құралдары, ауыл шаруашылығы қалдықтары мен суару
жүйелері сияқты нақты секторларда сатып алынатын тауарлар мен қызметтер үшін тұрақтылық
критерийлері көзделмейді. Экологиялық немесе "жасыл" сатып алу мәселелері бойынша
техникалық ерекшеліктер немесе ережелер жоқ; бұдан басқа, "жасыл экономикаға" көшу
жөніндегі тұжырымдамамен қандай да бір байланыс жоқ. Хабардарлықты арттыру және әлеуетті
дамыту жөніндегі жұмыс қазіргі уақытта Қазақстандағы БҚЗ жүйесін іс жүзінде іске асыру үшін
жеткіліксіз деңгейде жолға қойылған.
Қазақстан 2015 жылы бағдарламалардың он жылдық шеңберінің құрамында орнықты
мемлекеттік сатып алу жөніндегі бағдарлама желісі бойынша әзірленген тұрақты мемлекеттік
сатып алу қағидаттарын (МСБ 10РП бағдарламалары) және ЭЫДҰ 2014 жылғы тұрақты сатып
алудың озық тәжірибесін ашық және экономикалық тиімді тәсілмен мемлекеттік сатып алуды
жүргізу кезінде экологиялық аспектілерді есепке алу бойынша пайдалы ұсынымдар ретінде
пайдалана алады129.
Экологиялық тауарлар мен қызметтер саудасына жәрдемдесу мақсатында (мысалы, ауаның
ластануына қарсы күрес, табиғи ресурстарды қорғау үшін) Қазақстан төмендегілерді орындауы
тиіс:
(а)
ДСҰ-ға кіру контексінде және Еуразиялық экономикалық одақтың құзыретті
органдарымен бірлесіп, барлық өңірлік сауда келісімдеріне нақты табиғат қорғау ережелерін
енгізуді қолдау;
(b)
мінез-құлық қағидаларын (компаниялардың) өзгерту үшін өршіл әрі дәйекті
экологиялық стандарттарды, оның ішінде ерікті экологиялық стандарттарды әзірлеу;
(c)
барлық өңірлік сауда келісімдері шеңберінде экологиялық тауарлар мен қызметтер
саудасын көтермелеу.
"Жасыл жұмыс орындарын" енгізу үшін Қазақстанға төмендегілерді іске асырған жөн:
a)
Қазақстан үшін "жасыл" жұмыс орындарын айқындауды тұжырымдау және ХЕҰ
айқындауды пайдалана отырып, елде "жасыл" жұмыс орындарын құру үшін қажетті құзыреттерді
айқындау;
(b)
Кәсіптік-техникалық білім беру, жоғары білім беру және кадрларды даярлау
саласына, мысалы, "Цифрлық Қазақстан" мемлекеттік бағдарламасының мәнмәтінінде "жасыл"
жұмыс орындарының аспектілерін біртіндеп енгізу. Мысал ретінде кәсіби стандарттарды, білім
беру стандарттары мен оқыту бағдарламаларын, сондай-ақ біліктілікті бағалау мен аттестаттауды
келтіруге болады.
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Тиісінше жасыл экономикаға көшу жөніндегі тұжырымдаманың айқындаушы параметрлерінің
арасында келесі міндеттерді шешу үшін ТБО 12, 17, 8, 15 көрсеткіштері пайда болуы тиіс:
- 12.7 міндет: Ұлттық стратегиялар мен басымдықтарға сәйкес мемлекеттік сатып алудың
экологиялық практикасын қамтамасыз етуге жәрдемдесу
- 12.с міндет. Халықтың мұқтаж және әлсізл топтарының мүдделерін қорғау үшін олардың
экологиялық салдарларын есепке алу үшін, дамушы елдердің ерекше қажеттіліктері мен
жағдайларын толық көлемде назарға ала отырып және олардың дамуы үшін ықтимал теріс
салдарды барынша азайта отырып, ұлттық жағдайларды ескере отырып, нарықтық
сәйкессіздіктерді жою арқылы, оның ішінде салық салуды қайта ұйымдастыру және олар бар
жерлерде зиянды субсидиялардан біртіндеп бас тарту жолымен, қазба отынның ысыраппен
пайдаланылуына әкелетін, тиімсіздігімен ерекшеленетін қазба отынды пайдалануды
субсидиялауды ұтымды ету.
- 17.10 міндет: Даму саласындағы Доха күн тәртібі бойынша келіссөздердің аяқталуының
арқасында Дүниежүзілік сауда ұйымы шеңберінде ережелерге негізделген әмбебап, ашық,
кемсітпейтін және әділ көпжақты сауда жүйесін көтермелеу;
- 8.3 міндет: Өндірістік қызметке, лайықты жұмыс орындарын құруға, кәсіпкерлікке,
шығармашылыққа және инновациялық қызметке ықпал ететін саясатты дамытуға бағдарланған
шараларды жүргізуге жәрдемдесу және микро-, шағын және орта кәсіпорындарды, оның ішінде
оларға қаржылық қызметтерге қол жеткізу арқылы ресми тануды және дамытуды көтермелеу
- 15.a міндет: Биологиялық әртүрлілік пен экожүйелерді сақтау және ұтымды пайдалану
мақсатында барлық көздерден қаржы ресурстарын жұмылдыру және айтарлықтай ұлғайту.
Тұтастай алғанда, Қазақстанның тұжырымдамасында орнықты дамумен және оның
БҰҰ-ның 2015 жылы қабылдаған 2030 жылға дейінгі жаңа мақсаттарымен (ТБО) жасыл
экономикаға көшуін нақты байланыстыру қажет. Бұдан басқа, Қазақстанда Орталық Азия
мен Ауғанстан үшін орнықты даму мақсаттары бойынша БҰҰ-ның өңіраралық орталығы (ТДМ)
құрылатын болады.
2019 жылы 1-мамырда ҚР Президенті Қ.Тоқаевтың қатысуымен Алматы қаласында
халықаралық ұйымдардың жаңа ғимаратының ресми ашылуы болып өтті, онда аймақтық,
субөңірлік және көпжақты мандаттары бар БҰҰ-ның 16 агенттігі орналасты. Оның базасында
Орталық Азия мен Ауғанстан үшін орнықты даму мақсаттары бойынша БҰҰ-ның өңіраралық
орталығын (ТДМ) құру жоспарлануда. Орталықтың негізгі міндеті өңірдегі БҰҰ агенттіктері мен
бағдарламалары жұмысының синергиясы мен тиімділігін арттыру жолымен Орталық Азия мен
Ауғанстанда тұрақты даму мақсаттарын алға жылжыту болып табылады. Қазіргі уақытта
Қазақстанда БҰҰ-ның 18 ұйымы ұсынылған: БҰҰДБ (БҰҰ Даму Бағдарламасы), ЮНИСЕФ
(БҰҰ Балалар қоры), ЮНФПА (БҰҰ халықтың қоныстануы жөніндегі қоры), ЕҚБ (БҰҰ Есірткі
және қылмыс жөніндегі басқармасы), БҰҰ БЖКБ (БҰҰ Босқындар істері жөніндегі Жоғарғы
комиссарының басқармасы), БДҰ (БҰҰ еріктілері), ХЕҰ (Халықаралық Еңбек Ұйымы),
ЮНЕСКО (білім, ғылым және мәдениет мәселелері жөніндегі БҰҰ ұйымы), ДДҰ (Дүниежүзілік
Денсаулық сақтау ұйымы), ДБ (Дүниежүзілік банк), ХВҚ (Халықаралық валюта қоры),
БҰҰ/ЖИТС (БҰҰ АИТВ/ЖИТС жөніндегі бірлескен бағдарламасы), (БҰҰ гуманитарлық
мәселелерді үйлестіру жөніндегі басқармасы), ЭСКАТО (Азия және Тынық мұхитқа арналған
экономикалық және әлеуметтік комиссия), БҰҰ ЕЭК (БҰҰ Еуропалық экономикалық
комиссиясы), МХҚЕС (апаттардың қауіптілігін азайтудың халықаралық стратегиясы) және БҰҰәйелдер.
Мұндай жұмыс Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының 2018 жылғы 31 мамырдағы
БҰҰ даму жүйесін 2030 жылға дейінгі кезеңге тұрақты даму саласындағы күн тәртібінің
контекстінде қайта бағдарлау туралы тарихи қарары (A/RES/72/279) негізінде жүргізіледі.
Құжаттың мақсаты тұрақты даму мәселелерін ұйымның назарын аудару және осы жаһандық
міндетті іске асыруды бастау үшін БҰҰ жүйесін үйлестіруде тарихи тапшылықты жою арқылы
оны осы шақыруға дайындау болып табылады. Құжат тұрақты үйлестірушілердің күшейтілген
басшылығымен БҰҰ елдік командаларының жаңа буынын құру үшін алғышарттарды
қалыптастырады. Қарарда сондай-ақ 2030 жылға дейінгі кезеңге арналған күн тәртібін жүзеге
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асыруды қолдау үшін олардың әлеуетін нығайта отырып, өңірлік экономикалық комиссиялар мен
БҰҰ даму жүйесінің өңірлік топтарын қамтитын өңірлік құрылымдарды (OP18-19) қайта құруға
кезең-кезеңмен жүргізілетін тәсілге қолдау көрсетіледі. Сонымен бірге, онда "бір өлшем
барлығына сәйкес келмейді" деген ұғымды есепке ала отырып, әрбір өңірдің ерекшеліктері
танылады.
Орталық Азия теңізге шыға алмайтын әлемнің ірі өңірі бола отырып, қазіргі уақытта
экономикалық ынтымақтастық пен саяси әріптестіктің айтарлықтай өсуін бастан кешуде. Тек
соңғы жылдың өзінде бірқатар саяси келісімдер бойынша, сондай-ақ сауданың өсуімен және
Орталық Азияның жаһандық нарықтармен және басқа да өңірлермен байланысын жақсартумен
инвестициялар мен инфрақұрылымдық жобаларда ілгерілеу орын алды.
Сондай-ақ, олардың географиялық жағдайына, жалпы шекаралары мен тарихи, мәдени
және экономикалық байланыстарына байланысты Орталық Азия мен Ауғанстанның бес елі
арасында өзара жақындасу серпіні де бар. Оларға қауіпсіздік, даму және әлеуметтікэкономикалық мәселелер саласындағы қазіргі проблемалар әсер етеді. Ынтымақтастықты,
үйлестіруді, ақпарат алмасуды, бағдарламаларды бірлесіп әзірлеуді және саясат мәселелері
бойынша кері байланысты жақсарту Орталық Азия мен Ауғанстанда 2030 жылға дейінгі кезеңде
күн тәртібін іске асыру үшін модель бола алады.
17 ТДМ дамудың жаһандық проблемаларын шешу үшін өзекті және өте маңызды болды
және тиімділікті қамтамасыз ету үшін БҰҰ жүйесінен "біртұтас ретінде әрекет етуді" талап етеді,
Қазақстан БҰҰ-ның барлық мекемелерін Алматыға бір шатырдың астына орналастыру үшін
жаңа ғимарат салды. Қазақстан Республикасы бұл ғимаратты Алматыдағы БҰҰ-ның Тұрақты
даму мақсаттары бойынша өңіраралық орталығы ретінде пайдалануды ұсынады.
Орталық БҰҰ-ның тұрақты бюджеті үшін нөлдік шығынмен ТДМ ілгерілету үшін ерікті
қаржыландыру негізінде өңірлік/өңіраралық тәсілді қайта құрылымдау арқылы БҰҰ-ның даму
жүйесін одан әрі қайта бағдарлау жөніндегі эксперименттік жоба ретінде әрекет ете алады.
Мұндай орталық БҰҰ мекемелерінің, жергілікті, өңірлік және жаһандық мекемелердің, үкіметтер
мен азаматтық қоғамның хабы/консорциумы қызметін атқара алады, сондай-ақ, үкіметтерді,
қауымдастықтарды және халықтарды бейбітшілік пен орнықты даму мәселелері бойынша
жұмысқа тарта алады. Дамушы елдердегі климаттық шараларға, таза энергетикаға, гендерлік
теңдікке, экономикалық өсуге және басқа да тиісті ТДМ негізгі назар аударылатын болады.
Пилоттық жобаның табысы Орталық қызметін тиімді басқару мен үйлестіруге
байланысты. Сондықтан, орталықты Бас хатшының көмекшісі немесе арнайы өкілі дәрежесіндегі
даму мәселелері жөніндегі өңірлік тұрақты үйлестірушінің басқаруы ұсынылады. Бұл оған
жоғары деңгейдегі үкіметтік серіктестермен де, сондай-ақ жергілікті жерлердегі БҰҰ-ның
жекелеген бөлімшелерінің тұрақты үйлестірушілерімен және басшыларымен жақсы өзара ісқимыл жасау үшін жеткілікті беделді қамтамасыз етеді. Бұл механизм сондай-ақ БҰҰ даму
мәселелері жөніндегі тобымен, БҰҰ мекемелерімен, өңірлік комиссиялармен және мүше
мемлекеттермен тұрақты байланыс арнасын қамтамасыз етеді. Осылайша, ол ТДМ қол жеткізу,
алынған сабақтар мен проблемалар бойынша ұлттық, өңірлік, өңіраралық және жаһандық
деңгейлерде ынтымақтастықты, үйлестіруді және кері байланысты қамтамасыз етеді.
БҰҰ-ның ТДМ бойынша Өңіраралық орталығын құру идеясын Қазақстан Үкіметі толық қолдап
отыр. Бұл орталықты құру және оның жұмыс істеуі ерікті жарналар есебінен қаржыландырылады
және БҰҰ үшін қандай да бір қаржылық салдарсыз коммерциялық емес негізде жүзеге
асырылады. Қазақстан сондай-ақ нақты бағдарламалар мен жобаларды ерікті және гранттық
қаржыландыру жолымен БҰҰ даму жүйесін табысты қайта бағдарлауды қамтамасыз ету үшін
қаражатты жұмылдыруда жетекші рөлді өз мойнына алуға дайын.
Орнықты даму мақсаттары тұжырымдамасына имплементациялаумен қатар, "жасыл
экономиканың" жалпы терминологиясын нақтылау қажет. Мұндай қажеттілік Экологиялық
кодекстің жаңа редакциясын әзірлеуге байланысты шұғыл туындап отыр, онда "жасыл"
технологиялар, "жасыл" жобалар, "жасыл" сатып алулар, "жасыл" қаржыландыру" және
қоршаған ортаны қорғауға бағытталған қызметті экономикалық ынталандыру мақсаттары үшін
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т.б. сияқты жаңа құқықтық ұғымдарды енгізуге ұсынылатын болады. Яғни, бұл ұғымдар "жасыл
экономиканың"түрлі аспектілерін қолдаудың нақты құқықтық іс-әрекеттері үшін енгізілуде.
Әзірше Экологиялық кодекс жобасында аталған терминдер экономикалық, әлеуметтік
немесе өзге де мәнділіктен тыс табиғат қорғау функциясының контекстінде келтіріледі.
Талдау сыйымдылығының жеткіліксіздігі және түрлі елдердегі жасыл анықтамаларда
айқындықтың болмау Үлкен Жиырмалықтың 2016 жылғы Жасыл қаржы бойынша жиынтық
есебінде көрсетілген (G20 Green Finance Synthesis Report, 2016). Бұл есепте "Жасыл
қаржыландыруды" экологиялық тұрақты дамудың неғұрлым кең контекстінде экологиялық
пайданы қамтамасыз ететін инвестицияларды қаржыландыру ретінде түсіну ұсынылады. Бұл
экологиялық пайда, мысалы, ауаның, судың және жердің ластануын азайтуды, парниктік газдар
шығарындыларын азайтуды (ПГ), қолданыстағы табиғи ресурстарды пайдалану кезінде энергия
тиімділігін арттыруды, сондай-ақ климаттың өзгеру салдарларын жұмсартуды және оларға
бейімделуді және ілеспе пайданы қамтиды. Жасыл қаржыландыру қоршаған ортаға әсерлерді
(нәтижелерді) игеру және экологиялық таза инвестицияларды ынталандыру және экологиялық
зиянды заттарды қысқарту мақсатында тәуекелдерді қабылдауды түзету жөніндегі күш-жігерді
қамтиды. Жасыл қаржыландыру қаржы мекемелері мен активтер кластарының кең спектрін
қамтиды және оған мемлекеттік және жеке қаржы кіреді. Жасыл қаржыландыру бүкіл қаржы
жүйесінде экологиялық тәуекелдерді тиімді басқаруды көздейді130.
Жасыл облигациялар (Green Bond Principles (GBP) принциптерін әзірлеу бойынша
Қауымдастық (ICMA) үйлестірілген ұлттық терминологияны және жұмыс кезінде пайдалы,
жасыл облигациялар нарығындағы тұтастыққа ықпал етеді және ашықтық, ақпаратты ашу және
есептілік ұсынады. GBP эмитенттерді олардың бизнес-модельдерін үлкен экологиялық
тұрақтылық жағына көшуге қолдау көрсетуге ұмтылады131.
Осы және басқа да басылымдарды талдай отырып, ең алдымен, "жасыл" сын есімімен
барлық ұғымдарды "жасыл экономика" контекстінен ажыратуға болмайтынын, яғни олар бірінші
ұлттық есепте былай деп анықталған "жасыл экономиканың" жалпы қағидаттарына бағынуға тиіс
екенін айтуға болады:
- қоршаған орта, бизнес және әлеуметтік әл-ауқат үшін бір мезгілде тиімділік;
- өндіріс пен тұтыну ұтымдылығы мен орындылығы;
- инклюзивтілік, яғни экономикалық дамудың кез келген деңгейі мен кез келген саяси құрылымы
бар кез келген мемлекет үшін ғана емес, сондай-ақ адамдардың кез келген топтары мен
қоғамдастықтары үшін де, тіпті әрбір адам үшін де жеке-жеке инклюзивтілік;
- серіктестік (жалпы мақсаттар, демек, қоғамның барлық секторлары мен топтарының
антогонистік мүдделерінің жоғалуы);
- ғылыми негізділік (табиғат заңдарының үстемдігі (оларға экономикалық заңдар да жатады)),
яғни адамның ерік-жігері мен санасына қарамастан әрекет ететін;
- өзгерістердің ұзақ уақыт және эволюциялығы (тек тиісті жағдайларды жасау немесе пайда болу
кезінде).
Біздің пікірімізше, "жасыл" технологиялар термині осы технология қай жерден, қай
уақытта және қандай экономикалық жағдайларда қолданылатынынан бөлек технологияны
сипаттауға ғана қолданылмайды. Әйтпесе кез келген технология пайда әкелмей, экономика мен
жергілікті қоғамдастыққа да, қоршаған ортаға да зиян келтіруі мүмкін.
"Жасыл" сын есімімен айтылатын кез келген анықтамалар, кем дегенде, экономика,
экология және жергілікті халық үшін нақты (декларативті емес) пайданы қамтуы тиіс, мысалы,
"жасыл" технологиялар табиғат қорғау шығындарын "жасыл" инвестицияларға айналдыруы тиіс.
Айқын анықтамалардың болмауына байланысты жаңа жасыл технологиялар трансферті
дамыған, дамушы және кедей мемлекеттердің, оның ішінде Қазақстан үшін жаһандық теңсіздікті
еңсерудің шешілуі әлі қиын мәселе болып табылады.
130 G20 Green Finance Synthesis Report. G20 Green Finance Study Group. 5 September 2016.
131 Green Bond Principles. Voluntary Process Guidelines for Issuing Green Bonds. Association ICMA. Paris. June 2018
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Жасыл технология туралы білу немесе осындай технологиялардың тізілімін жасау
жеткіліксіз, олар елге келуі қажет. Тұңғыш Президент – Елбасының "Жасыл көпір" бастамасы
Дәл осы мәселеге арналды.
Бір кездері Тәуелсіздік қарсаңында Қазақстан Республикасы біздің өсіп келе жатқан
экономикамызға кез келген инвестициялар үшін елеулі жеңілдіктер мен преференциялар берді.
Біздің республикамыздың бүгінгі экономикалық жағдайы осының нәтижесі болып отыр. Қазір
жасыл инвестициялар үшін осындай жеңілдіктер мен преференциялар беру уақыты келді, бұл үш
есе нәтиже береді: экономикада, экологияда және әлеуметтік салада.
Осыған ұқсас және бүкіл әлемде озық елдер өздерінің жаңа жасыл технологияларын
өтеусіз негізде ұсынуға тиіс. Өз кезегінде, дамушы елдер "жасыл" инвестициялар үшін қолайлы
жағдай жасауы тиіс. Барлық серіктес елдер "жасыл технологиялар" бойынша өндірілген "жасыл
тауарлар"үшін еркін нарықтарды ұсынады. Бұл "Жасыл көпір" әріптестік бағдарламасының
қысқаша көрінісі, ол қоғамның қазіргі дамуының ең басты проблемасын еңсеруге көмектесуі тиіс
– тек мемлекеттер арасындағы ғана емес, сонымен қатар бір мемлекет ішіндегі азаматтық
қоғамның түрлі секторлары арасындағы, тіпті мемлекеттік органдар арасындағы, ұрпақтар мен
жеке тұлғалар арасындағы ("барлығына қарсы") барлық үдемелі антогонизм. Сондықтан, жасыл
экономиканың басты қағидаттарының бірі әріптестік қағидаты болуы тиіс ("Жасыл көпір
барлығына салынады").
Бірақ бұл үшін айқын өлшемдер мен анықтамалар мен өлшемдер қажет болатын "қоңыр"
технологияларды белсенді қолдауды бірте-бірте тоқтата отырып, жасыл технологиялар мен
инвестициялардың нақты өлшемдерін және оларды тартудың экономикалық тетіктері мен
құралдарын айқындау қажет.
Қазіргі уақытта қолда бар құжаттарда жергілікті деңгейдегі жасыл реформаларға әлі де аз
көңіл бөлінуде, онда жасыл экономика, оның ішінде болып жатқан өндіріс пен бөлуді
орталықсыздандыру үдерістерін ескере отырып, неғұрлым сұранысқа ие болып отыр. Жергілікті
органдар "жасыл" реформалау процестеріне аз немесе формальды түрде тартылған, ал ұлттық
бағдарламалар жасыл реформаларды жергілікті деңгейде ықпалдастыру мен ілгерілету үшін
айқын ынталандырулар, сигналдар мен тетіктер ұсынбайды.
Жасыл технологиялар мен инновацияларды тартудағы негізгі ойыншы болып табылатын
жеке сектордың рөлі мен қатысуына жеткіліксіз назар аударылады. Көптеген құжаттарда
жеке сектор айтылады, бірақ Қазақстанда реформаларды әзірлеу мен жүргізудің нақты
процестерінде жеке сектор белсенді емес, бірақ Үкімет пен реформалар ниеттерінің ауырлығы
мен ұзақ мерзімділігіне түсініспеушілік немесе сенімсіздік себептері бойынша оларды жиі
қолдамайды.
Жасыл экономиканы ілгерілетудегі әлеуетті мүдделі тарап ретінде шағын және орта
бизнестің мүдделері мен мүмкіндіктері іс жүзінде ескерілмеген. ШОБ қолдаудың қазіргі
тетіктеріне қосымша жасыл технологиялардың инкубаторлары, револьверлік қорлар және
басқалар сияқты көптеген институттарды құру қажет.
Жұртшылықтың қатысуы әлсіз жағы болып табылады. Өткен кезеңде жасыл
бастамаларды әзірлеу үдерістеріне жекелеген, неғұрлым белсенді экологиялық ҒӨБ қоспағанда,
жұртшылық іс жүзінде тартылған жоқ. Жасыл экономика тұжырымдамасын, су ресурстарын
басқару бағдарламасын әзірлеу жабық режимде ірі консалтингтік компаниялармен жүзеге
асырылды (жұртшылықтың ресми қатысуымен). Сонымен қатар, жұртшылық, су
пайдаланушылар мен қоғамдық су кеңестерін қоса алғанда, жасыл экономикадағы неғұрлым
мүдделі тарап болып табылады: жасыл технологияларға, инвестицияларға және табысты
тәжірибе туралы ақпаратқа қолжетімділік.
Қорыта айтқанда, жасыл экономикаға көшудің міндетті бағыты білім беру және
насихаттау болуы тиіс. Тек экономикалық жағынан сауатты халық қана қаржылық тәуекелдерді
және жасыл технологияларды енгізуден түсетін пайданы дұрыс есептей алады және оларды
енгізуге дұрыс инвестиция сала алады.
Жасыл экономикаға көшу үшін қазіргі таңда энергия мен ресурстарды үнемдеуді тез және
ең бастысы тиімді енгізуге болатын салалардың басым жиынтығын айқындау өте маңызды.
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Қазақстанда мұндай бағыттар энергия тиімділігін арттыру, әсіресе тұрғын үйкоммуналдық шаруашылық саласында және оны пайдалану өнімділігін арттыра отырып, ауыл
шаруашылығында суды сақтау, органикалық ауыл шаруашылығын енгізу болып табылады.
Сондай-ақ қалдықтарды қайта өңдеу және жаңартылатын энергия көздерін енгізу секторлары
перспективалы.
Бүгінде халықаралық жасыл технологиялар мен инвестициялық жобалар орталығының
халықаралық ұйымдармен және ұлттық экономиканың отандық зерттеу орталықтарымен тығыз
ынтымақтастықта жұмыс істеуі дәл осындай жұмысқа арналуы тиіс.
"Жасыл қаржыландыру" өзгертілген Тұжырымдамада жарияланатын жаңа бағыт
болып табылады.
Соңғы жылдары әлемде экологиялық ұтымды инвестицияларды ынталандыруы мүмкін
банктік реттеуді, зейнетақымен реттеуді, сақтандыруды реттеуді және макропруденциалдық
тәсілдерді қоса алғанда, қаржы саясаты саласында айтарлықтай ілгерілеуге қол жеткізілді132.
Жаһандық қаржы жүйесін қайта құру арқылы орнықты дамуға қол жеткізу үшін қажетті қаржы
ағындарын қайта бөлу жөніндегі ұлттық және халықаралық күш-жігер 2014 жылы Біріккен
Ұлттар Ұйымының Қоршаған орта жөніндегі бағдарламасымен (ЮНЕП) басталған тұрақты
қаржы жүйесін әзірлеу жөніндегі зерттеулермен құжатталған және нығайтылған. Циклдік,
экологиялық және төмен көміртекті өсуге инвестицияларды ынталандыру және жаһандық
қаржыландыру мен инвестицияларды 2030 жылға арналған күн тәртібіне сәйкес келтіру үшін
Үкімет пен реттеуші органдар қаржы нарықтары мен капитал нарықтарын реттейтін "ойын
ережелеріне" баса назар аударуы тиіс. Қаржы секторы, сондай-ақ өзінің тиісті міндеттеріне
сәйкес жауапты банктік қағидаттарды қабылдай алады. ЮНЕП-тің 2018 жылы қаржылық
бастамасы іске қосылған "Жауапты банк ісінің қағидаттары" банктерге өздерінің бизнесмодельдерін тұрақты даму мақсаттарына және климаттың өзгеруі туралы Париж келісіміне
сәйкес келтіруге көмектесетін перспективалы және инновациялық тәсіл болып табылады. Бұл
алты қағида мүдделі тараптарға банктерді салыстыруға және олардың экологиялық, әлеуметтік
және экономикалық салдарлары үшін жауапкершілікке тартуға мүмкіндік бере отырып, банк
саласы үшін нақты мақсатты қамтамасыз етеді (1.11.1-сурет.):

1.12.1-сурет. Жауапты банк ісінің 6 қағидаты.
1. ALIGNMENT133. We will align our business strategy to be consistent with and contribute to
individuals’ needs and society’s goals, as expressed in the Sustainable Development Goals (SDGs), the
Paris Climate Agreement and relevant national and regional frameworks. We will focus our efforts
where we have the most significant impact (ТУРАЛАУ. Біз бизнес-стратегиямызды жеке
132 Innovative solutions for environmental challenges and sustainable consumption and production. United Nations
Environment Assembly of the United Nations Environment Programme Fourth session Nairobi, 11–15 March 2019
133 UNEP Finance Initiative. Principles for Responsible Banking. www.unepfi.org
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тұлғалардың қажеттіліктеріне және қоғамның мақсаттарына сәйкес келтіреміз және тұрақты
даму мақсатында (ТДМ), климат жөніндегі Париж келісіміне және тиісті ұлттық және өңірлік
шеңберде көрсетілгендей, оларға қол жеткізуге үлес қосамыз. Біз ең елеулі ықпал ететін жерде
күш-жігерімізді шоғырландырамыз).
2. IMPACT. We will continuously increase our positive impacts while reducing the negative
impacts on, and managing the risks to, people and environment resulting from our activities, products
and services (1. ЫҚПАЛ ЕТУ. Біз қызметімізге, өнімдерімізге және қызмет көрсетулерге
байланысты адамдар мен қоршаған ортаға теріс әсер ету тәуекелдерін төмендетуді басқара
отырып, біздің позитивті ықпалымызды үнемі арттырамыз).
3. CLIENTS & CUSTOMERS. We will work responsibly with our clients and our customers to
encourage sustainable practices and enable economic activities that create shared prosperity for current
and future generations (КЛИЕНТТЕР & ТАПСЫРЫСШЫЛАР. Біз тұрақты тәжірибені көтермелеу
және қазіргі және болашақ ұрпақ үшін ортақ өркендеу жасайтын экономикалық қызметке ықпал
ету үшін біздің клиенттерімізбен және тапсырыс берушілерімізбен жауапты жұмыс істейтін
боламыз).
4. STAKEHOLDERS. We will proactively and responsibly consult, engage and partner with
relevant stakeholders to achieve society’s goals (СЕРІКТЕСТЕР. Біз қоғамның мақсаттарына қол
жеткізу үшін тиісті серіктестермен белсенді және жауапкершілікпен кеңесетін, қатысатын және
ынтымақтасатын боламыз).
5. GOVERNANCE & TARGET SETTING. We will implement our commitment to these
Principles through effective governance and a culture of responsible banking, demonstrating ambition
and accountability by setting public targets relating to our most significant impacts (МАҚСАТТАРДЫ
БАСҚАРУ ЖӘНЕ АЛҒА ҚОЮ. Біз өзіміздің ең маңызды іс-әрекеттеріміз үшін қоғамдық
мақсаттарды белгілей отырып, өршілдік пен есеп берушілікті көрсете отырып, осы қағидаттарға
адалдығымызды жауапты банк ісін тиімді басқару және мәдениет арқылы жүзеге асырамыз).
6. TRANSPARENCY & ACCOUNTABILITY. We will periodically review our individual and
collective implementation of these Principles and be transparent about and accountable for our positive
and negative impacts and our contribution to society’s goals (АШЫҚТЫҚ ЖӘНЕ ЕСЕП БЕРУ. Біз
осы қағидаттардың жеке және ұжымдық жүзеге асырылуын кезең-кезеңімен қайта қарайтын
боламыз және біздің оң және теріс салдарымызға және қоғам мақсаттарына қол жеткізуге біздің
үлесімізге қатысты транспарентті және есеп беретін боламыз).
Осы қағидаттарды қабылдай отырып, банктер олардың неғұрлым елеулі теріс
салдарларын жою үшін мемлекеттік нысаналы көрсеткіштер белгілеуге және орнықты даму мен
климат саласындағы ұлттық және халықаралық мақсаттарға сәйкес олардың оң әсерін арттыруға
келіседі.
Жауапты Банк ісі қағидаттарын іске қосу Біріккен Ұлттар Ұйымының жыл сайынғы Бас
Ассамблеясы кезінде 2019 жылғы 22 - 23 қыркүйекте Нью - Йоркте жүзеге асырылды. Бұл
қағидаттарға 47 триллион АҚШ доллары мөлшерінде активтерге бірлесіп иелік ететін 130 банк
немесе Әлемдік банк секторының үштен бір бөлігі қол қойды134.
Принциптер тұрақты банк саласына көшуге жол салады. "Климаттың өзгеруіне және басқа
да экологиялық проблемаларға байланысты тәуекелдерді жоспарлайтын банк индустриясы төмен
көміртекті және климаттың өзгеруіне тұрақты экономикаға көшуді ынталандырып қана қоймай,
сонымен қатар осы пайданы алып тастай алады", - деді Қоршаған орта бойынша БҰҰ
бағдарламасы (ЮНЕП) атқарушы директоры Ингер Андерсен. "Қаржы жүйесі өз капиталын
ресурсты қажетсінетін, қоңыр инвестициядан табиғатты шешім ретінде қолдайтындарға
ауыстырған кезде, барлығы ұзақ мерзімді перспективада ұтады".
2. Қазақстан Республикасының өңірлерінде "жасыл экономикаға" көшудің іс-шараларын
іске асыру және көрсеткіштеріне қол жеткізу
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https://www.unepfi.org/news/industries/banking/130-banks-holding-usd-47-trillion-in-assets-commit-to-climate-actionand-sustainability/
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2.1. Ақмола облысы
Ақмола облысы ҚР аграрлық өңірлерінің бірі болып табылады. Облыс аумағы - 146,1 мың
ш. км. 2019 жылдың басында халық саны - 738,6 мың адам болды. Облыс ауыл шаруашылығына,
алтын, уран кендерін игеруге, машина жасауд химия өнеркәсібіне маманданған135.
Облыстың ЖӨӨ 2017 жылы 1552703,8 млн.теңгені құрады (республика бойынша 13
орын). 2017 жылы облыстың ЖІӨ құрылымында негізгі үлесті өнеркәсіп – 23,5% (2018 жылы –
25,5%), ауыл шаруашылығы – 14,8%, көтерме және бөлшек сауда – 12,9%, жылжымайтын
мүлікпен операциялар – 10,6%, көлік және қоймалау – 8,4%, құрылыс – 6,8% алады. Жан басына
шаққандағы ЖІӨ 2017 жылы 2107,8 мың теңгеге жетті (республикада 10-орын), 2016 жылға
қарай атаулы өсім 15,9% көрсетті. 2018 жылы облыстың ЖІӨ 1699,9 млрд. теңгеге, ал жан басына
шаққанда 2301,0 мың теңгеге жетті.
Ақмола облысы аумағы бойынша тоғызыншы облыс болып табылады. Облыс құрамында
облыстық маңызы бар 2 қала - Көкшетау және Степногорск, аудандық маңызы бар 8 қала, 17
ауылдық аудан, 5 кент, 607 ауыл және ауыл бар. 2017 жылдың қорытындысы бойынша облыс
халқының орташа жылдық саны 736,7 мың адамды құрады, оның ішінде қала халқы - 348,7 мың
адам немесе 47,3%.
Игеру үшін перспективалы кен орындары құрамында алтын бар кендерді (Васильков кен
орны, перспективалы кен орындары - Ақсу, Бестөбе, Жолымбет, кварцит горкалары), темір
кендерін (Өркен және Масал кен орындары), уранды (Звездное және Глубинное перспективалы
кен орындары), цемент өндіруге арналған шикізатты (Целиноград, Біржан сал және Зеренді
аудандарында), кең таралған пайдалы қазбаларды (құрылыс тасы, құм, ПГС, саз және т.б.)
өндіруді дамыту болып табылады.
Облыс теміржолдардың тығыздығы бойынша республикада ең жоғары орында тұр –
1000 шаршы км аумаққа 10,66 км (ҚР бойынша орташа – 5,53). Облыс аумағы бойынша
халықаралық маңызы бар Алматы-Екатеринбург автожолы өтеді.
Көкшетау қаласының әуежайы ИКАО талаптарына сәйкес келеді және әуе кемелерінің барлық
түрлерін қабылдай алады.
Статистикалық деректер бойынша 2017 жылы өнеркәсіп өндірісінің көлемі 561290
млн.теңгені, 2018 жылы – 659726 млн. теңгені құрады. Өнеркәсіп өндірісінің жалпы
республикалық көлеміндегі облыстың үлесі 2018 жылы 2,4% құрайды (ел өңірлері арасында 12
орын).
Өнеркәсіп өндірісінің құрылымында 2018 жылы өңдеу өнеркәсібі басым бөлігін алады,
оның үлесі 80,8% құрайды. Тау–кен өнеркәсібінің үлесі – 9,0%, электрмен жабдықтау, газ, бу
беру және ауа баптау – 8,8%, сумен жабдықтау, кәріз жүйесі, қалдықтардың жиналуын және
таратылуын бақылау-1,4%.
Өндіріс көлемін арттыру және жаңа кен орындарын игеру мақсатында "Қызылту" мысмолибден кен орнын (Ерейментау ауданы) игеру және қуаты жылына 80 мың тонна "Arai Pro"
ЖШС каолинді байыту фабрикасының құрылысы жүргізілуде.
Өңірдің өңдеу өнеркәсібі тамақ өнімдерін өндірумен, жеңіл және химиялық
өнеркәсіптермен, резеңке және пластмасса бұйымдарын өндірумен, өзге де металл емес
минералдық өнімдерді өндірумен, металлургиямен және машина жасаумен айналысады. 2018
жылы өңдеу өнеркәсібі кәсіпорындары 533069 млн.теңге сомасына өнім өндірді (2017 жылға өсім
– 107,6%).
Жалпы Ақмола облысының өңдеу өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігінің көрсеткіші Қазақстан
Республикасы бойынша орта есеппен салыстырғанда 2 есе төмен және шамамен Солтүстік
Қазақстан облысы, Батыс Қазақстан облысы, Қостанай облысы, қызылорда облысы, Оңтүстік
Қазақстан облысы сияқты өңірлердің деңгейінде тұр.
135 Осы жерде және бұдан әрі 2016 — 2020 жылдарға арналған Ақмола облысының аумағын дамыту бағдарламасы
және оны іске асыру бойынша 2018 жылғы есеп.
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2018 жылы ауыл шаруашылығының жалпы шығарылымындағы облыстың үлесі 9%
құрады (5-орын). Өңірдің ауыл шаруашылығының негізгі өнімі дәнді дақылдар болып табылады,
олардың егіс алқабы Қазақстандағы ең үлкен алқап – 4,3 млн. га немесе елдегі барлық егіс
алқабының 27,9%. Облыстың ауыл шаруашылығының салалық құрылымында өсімдік
шаруашылығы басым – 64,6%.
2017 жылы агроөнеркәсіптік кешен саласында 5562 жұмыс істеп тұрған ауыл
шаруашылығы құрылымдары (2016 жылы - 5363 бірлік) және 3847 шаруа және фермер
қожалықтары (2016 жылы - 3794 бірлік) жұмыс істеді.
Статистика комитетінің деректері бойынша 2017 жылы ауыл шаруашылығының жалпы
өнімі 378,2 млрд. теңгені құрады, оның ішінде өсімдік шаруашылығы 254 млрд. теңге, мал
шаруашылығы 123,3 млрд. теңге. 2018 жылы сәйкесінше – 406,7, 268,8, 136,9.
2017 жылы өткен жылмен салыстырғанда бидай алқабы 3,5%-ға, көкөніс-2,1%-ға
төмендеді. Майлы дақылдар алқабы 24,1%-ға 272,7 мың га-ға, картоп 0,5%-ға өсті.
Облыс әкімдігінің деректері бойынша 2018 жылы ауыл шаруашылығы айналымына
тартылған ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер үлесінің өсуі 0,7% құрады. Егістік жерлер
құрамындағы ауыспалы егіс үлесі (егістік ауыспалы айналым) жоспар бойынша – 5,4% құрады.
Табиғи жайылымдық жерлер құрамындағы жайылымдық айналым үлесі (азықтық ауыспалы
айналым) - 0,048% құрады.
2017 жылы қаңтар-желтоқсанда ауыл шаруашылығы жануарларының негізгі түрлерінің
саны 2016 жылмен салыстырғанда артты: ірі қара мал - 1,4% – ға (399,3 мың басқа дейін), шошқа
- 4,7%-ға (116,1 мың басқа дейін), құс-16,5%-ға (5,8 млн. құсқа дейін) төмендеді, бұл ретте жылқы
басы 2,4%-ға (160,7 мың басқа дейін), қой мен ешкі-0,8%-ға (515,3 мың басқа дейін) төмендеді.
ІҚМ негізгі үлесі бұрынғысынша халықтың жеке аулаларында – 56,3% (2016 жылы - 54,9%, 2017
жылы – 55,2%).
Үй шаруашылықтары секторында малдың өнімділігін арттыру мақсатында халықтың,
шаруа және фермер қожалықтарының табындарында асыл тұқымды малдармен ІҚМ қолдан
ұрықтандыру және будандастыру бойынша жұмыстар жүргізілуде, ол 2017 жылы 44,8 мың бас
сиыр мен бұзауды қамтыды. Жалпы облыс бойынша аналық мал басын қамту 21,6% құрады.
Облыс бойынша ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердегі жайылымдардың көлемі
4493,4 мың га құрайды, оның ішінде суланған 1370,6 мың га немесе 31%. Қазақстан
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің м.а. 2017 жылғы 07 сәуірдегі №154 бұйрығымен
бекітілген жайылымдарды суландыру жөніндегі іс - шаралар жоспары шеңберінде 2017 жылы
қосымша 30 құдық (ұңғыма) салу қажеттілігі болды, 31 құдық (ұңғыма) салынды немесе 103%.
Ақмола облысындағы демалыс және туризм индустриясы экономиканың басым
салаларының бірі болып табылады. Өңірдің туристік кластеріне туризм саласындағы 700-ден
астам кәсіпорын (338 орналастыру объектісі, 45 санаториялық-курорттық мекеме, 266 жол
бойындағы сервис субъектісі, туристік қызметті жүзеге асыру құқығына лицензиясы бар 68
турфирм, "Көкшетау", "Бурабай", "Бұйратау" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі, Қорғалжын
мемлекеттік табиғи қорығы, "Бурабай даму"ЖШС) кіреді.
Кластердің мәдени-тарихи сегменті 900 ескерткіштен тұрады, олардың ішіндегі ең ірілері
мемлекеттің қорғауында және экскурсиялық бағдарламаларды қамтамасыз ету кезінде
пайдаланылады.
2017 жылы жалпы туристік ағын 1122835 адамды құрады, өсім 107,1% (бұл ақпарат
жылына бір рет қалыптасады).
2017 жылдың мамыр айында "Visit Aqmola" туристік ақпараттық орталығы ашылды, оның
негізгі мақсаты облыстың бірегей туристік әлеуеті туралы ақпаратты қалыптастыру және тарату,
бұқаралық іс-шаралар өткізу болып табылады
Бурабай курортының тартымдылығын және бизнесті тартумен жыл бойы жүктеуді
қамтамасыз ету үшін "Fourseasons"тұжырымдамасы іске асырылуда.
Визит-орталық базасында тарихи-өлкетану мұражайы және Ботай мәдениетінің мұражайы
құрылды, "Жайлау" этно-ауыл және автокемпингтер ашылды.
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Курорттық аймақта және автобан бойында "KazWay" модульдік павильондары
орнатылған.
Стрит-фуд желісі ұйымдастырылған (20 сауда павильоны).
"AsiaWaters" компаниясы жаңа "Qulager Burabay" емдік-асханалық судың өнеркәсіптік
өндірісін жолға қойды.
Қазақстан, Ресей, Тайвань, Өзбекстаннан 110 туроператордың қатысуымен ақпараттық
тур өткізілді.
Облыс аумағында барлығы 93 гидротехникалық құрылыстар орналасқан, оның 18–і
республикалық, 66–і коммуналдық, 8–і жеке меншікте, 1-і иесіз.
Абаттандыру деңгейі бойынша Ақмола облысы орташа республикалық деңгейден артта
қалып отыр. Облыс бойынша орташа алғанда тұрғын үй қорының 0,9% су құбырымен, 39,1%
кәрізбен, 68,1% – орталық жылумен, 90,5% – ыстық сумен жабдықталмаған.
Ақмола облысының елді мекендерін электрмен жабдықтауды 4 электржелілік компания
жүзеге асырады: "АЭҮК" АҚ, "Көкшетау Энерго" ЖШС," Энергопромкомпани
"ЖШС,"СтепногорскЭнерготранзит" ЖШС.
2017 жылы Ақмола облысы бойынша жөндеуді қажет ететін электрмен жабдықтау
желілерінің үлесі 40% құрады. Тұтынушылардың электрмен жабдықтау бойынша қызмет
сапасына қанағаттану деңгейі 94% құрады (2010 жылмен салыстырғанда 34 пунктке өсті).
Электрмен жабдықтау объектілерінде 1 км желілердегі авариялар саны 0,01% құрады.
Нормативтік ысыраптардың деңгейі 24%-ды құрады. Электр желілерінің жалпы ұзындығы 821,3
км құрайды, желілердің 44,2% нормативтік күйде және 55,8 % жөндеуді қажет етеді.
Ақмола өңірінің электр энергиясын тұтыну құрылымында 33% өнеркәсіп секторына, оның
ішінде энергетикаға, 22% көлік секторына, 11,2% халық, 12,3% ауыл шаруашылығына, 20,5%
экономиканың басқа салаларына тиесілі. өңірдің тұрғын үй қорының 93,5%-ы тиісті жағдайда,
5,4%-ы жөндеуді қажет етеді және 1,1%-ы апатты жағдайда. Тұрғын үй секторы электр
энергиясының шамамен 11,2%-ын және босатылатын жылу энергиясының 61%-ын тұтынады.
Өндірілген электр энергиясының жалпы көлеміндегі жаңартылатын энергия
көздерімен өндірілген электр энергиясының үлесі 2018 жылы жоспар бойынша 16,7%-ды
құрады.
Ақмола облысында соңғы жылдары келесі жобалар жүзеге асырылып жатыр:
- Целиноград ауданындағы "Родина"Агрофирмасы" ЖШС "жел энергетикалық
қондырғысы" (жобалық қуаты – 657 кВт);
- Ерейментау ауданындағы "Бірінші жел электр станциясы" ЖШС "жел электр станциясы"
(жобалық қуаты – 45 МВт.).
Сонымен қатар, ЖЭК және энергия үнемдеуші технологиялар саласында келесі жобалар
іске асырылуда:
- Целиноград ауданындағы" KB ENTERPRISES "ЖШС" күн электр станциясы" (қуаты 100
МВт);
- "Ветропарк "ЖШС" Цатэк GreenEnergy " Аршалы ауданында (қуаты 100 МВт);
- Ерейментау ауданында "Жел электр станциясын салу " (қуаты 50 МВт, келешекте 300 МВт
дейін кеңейту) "Erеуmentau WindPower" ЖШС ("ПЭВС" ЖШС);
- Көкшетау қаласында "Жел электр станциясының құрылысы" (қуаты 3,75 МВт) "Жел
Инвест Көкшетау" ЖШС;
- "Сандықтау ауданындағы жел электр станциясы (қуаты 7,0 МВт) " "Вичи" ЖШС.
Барлық жобаларды іске асыру нәтижесінде Ақмола облысы жалпы электр энергиясын
өндіруде жаңартылатын энергетика үлесі бойынша көшбасшы бола алады. 2023 жылға қарай бұл
көрсеткіш 45%-ға дейін өседі деп күтілуде.
2017 жылы жылу және бу желілерінің жалпы ұзындығы 903,6 км құрады, оның ішінде
тозған желілер – 221,1 км немесе 24,5%, ауыстыру қажет – 234,1 км немесе 25,9%, 32,2 км
ауыстырылды. Жылумен жабдықтау көздерінің саны 290 бірлікті, орнатылған қазандықтар
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(энергоқондырғылар) – 761 бірлікті құрады. Жылу энергиясын тұтыну көлемі 2385,6 мыңнан
кеміді. 2015 жылы Гкал 2355,2 мың Гкал дейін 2017 жылы Гкал кәсіпорындар үшін төмендеді
және халық үшін өсті. Облыста желілер мен жабдықтарды жаңғырту есебінен желілердегі
шығындарды барлық жіберілген жылу энергиясының 12,8%-ға дейін төмендетуге қол жеткізілді.
Жылу желілерінің жалпы ұзындығы 751,4 км құрайды, 49 % нормативтік күйде және 51%
жөндеуді қажет етеді. 1500 көп қабатты тұрғын үйдің орталықтандырылған жылумен жабдықтау
жүйесін қалпына келтіру талап етіледі.
Облыс орталығында орталықтандырылған газ беруді қамтамасыз ету және көп пәтерлі
үйлерде газ баллондарын қолданудан бас тарту жөніндегі іс-шаралар аясында ГРҚ-ның жартысы
қалпына келтірілді. 2018 жылы Көкшетау қаласында 226 топтық резервуарлық қондырғының 101
бірлігі жұмыс істейді, олар 13 мыңнан астам пәтерді газбен қамтамасыз етеді. ГРҚ қалпына
келтіру жұмыстары жалғасуда.
Мемлекет Басшысының 2018 жылғы 5 наурыздағы бесінші әлеуметтік бастамасында
Астана қаласын, республиканың орталық және солтүстік өңірлерін газдандыру үшін "Сарыарқа"
магистральдық газ құбырын салу көзделген. Жол картасы әзірленді және Ақмола облысындағы
магистральды газ құбырына газ тарату желілерін салу үшін жобалау-сметалық құжаттаманы
әзірлеуге қаражат қарастырылған. Газ тарату желілерін салу жөніндегі жобаларды іске асыру
бірінші кезеңде Аршалы және Целиноград аудандарының елді мекендерін газдандыруға
мүмкіндік береді.
2017 жылы орталықтандырылған сумен жабдықтаумен 535394 тұтынушы,
орталықсыздандырылған сумен жабдықтаумен 53121 тұтынушы қамтамасыз етілді, олардың
ішінде тасып әкелінетін сумен - 1169 қамтамасыз етілді (Біржан Сал, Егіндікөл және Зеренді
аудандарында). Іс жүзінде су тарту және сумен жабдықтау жүйелерімен 100% Степногорск
қаласының тұрғындары ғана қамтамасыз етілген. 2017 жылы облыстың 372 елді мекені (59,8%)
орталық сумен қамтамасыз етілген. Орталықтандырылған сумен жабдықтауға қол жеткізу:
қалалық елді мекендерде-86%, ауылдық елді мекендерде - 58,8%.
Облыстағы су құбыры желілерінің ұзындығы 2017 жылы 5727,5 км және 2018 жылы
5883,2 км құрайды. Су құбыры желілерінің жалпы ұзындығынан 1177 км (20,5%) 2017 жылы
және 2018 жылы 1623,2 км ауыстыруды қажет етеді. Сонымен қатар, 2015 - 2017 жылдары
облыста 299,9 км су құбыры желілері ауыстырылды, 2018 жылы – 191,8 км, жөнделді-96,5 км.
2017 жылы 7 жоба іске асырылды, 5 елді мекенде 76 км сумен жабдықтау желісі және 3 елді
мекенде 21,5 км су тарту желісі іске қосылды. "Ақмола облысы Степногорск қаласының, Ақсу
кенттерінің сумен жабдықтау жүйелерін қайта жаңарту" жобасы 2018 жылы аяқталды. Су
құбыры желілерін жаңарту және жөндеу бойынша жүргізілген жұмыстар нәтижесінде
учаскелердегі апаттылықты 2,9 есеге (2017 жылы 347-ден 120 оқиғаға дейін және 2018 жылы 146
оқиғаға дейін) төмендетуге қол жеткізілді. Абоненттердің 96% суды есептеу құралдарымен
қамтамасыз етілді. Қалаларда су шығыны деңгейі 22,2%-ды құрады. 2015 жылмен салыстырғанда
7,3% төмендеді.
2017 жылы тұрғын үй қорының орталықтандырылған су тартумен қамтамасыз етілуі
60,9% құрады (2014 жылы - 46,7%): қалалық жерлерде -72,2% (2014 жылы – 67,5%), ауылдық
жерлерде – 51,2% (2014 жылы – 27,5%). Кәріз желілерінің ұзындығы 2017 жылы 1048,4 км және
2018 жылы 1057,3 км құрады. Кәріз желілерінің жалпы ұзындығының 70% - дан астамы (2017
жылы 743,8 км және 2018 жылы 747,7 км) қалалық жерге келеді. Ауылдық жерлердегі су бұру
желілері желілердің жалпы ұзындығының 30%-ға жуығын құрайды. Кәріз желілерінің негізгі
бөлігі жж. салынған. Көкшетау, Степногорск, сондай-ақ Атбасар, Бурабай, Целиноград және
Шортанды аудандарында. 2017 жылы 238,8 км және 2018 жылы 359,7 км облыс бойынша кәріз
желілерін ауыстыру қажет болды.
Облыс бойынша орталықтандырылған су тарту желілерімен 27 елді мекен қамтамасыз
етілді. Сонымен қатар тазарту құрылыстары тек Көкшетау, Степногорск, Щучинск қалаларында,
сондай-ақ Қосшы және Ақмол ауылдарында бар. Қалған елді мекендерде ағынды сулар сүзудің
табиғи алаңдарына ағызылады.
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2017 жылы облыстың кәріз құрылыстары арқылы 13185,7 мың текше метр сарқынды су,
2018 жылы – 1306,1 мың текше метр, оның ішінде тазарту құрылыстары арқылы – 11878,2 мың
текше метр 2017 жылы және 2018 жылы 11384,1 мың текше метр өткізілді. 2017 жылы 10535,7
мың текше метр ағынды суларды және 2018 жылы 10062,8 мың текше метр ағынды суларды
толық биологиялық тазарту жолымен тазартылды. Су тарту желілерін жөндеу және жаңғырту
бойынша қабылданған шаралар нәтижесінде соңғы жылдары салада мынадай учаскелер мен
желілердегі апаттылық төмендеді: 2014 жылғы 19 бірліктен 2017 жылы 9 бірлікке дейін және
2018 жылы 10 бірлікке дейін.
Қоршаған ортаның жай-күйі
Облыста атмосфераның барынша ластануы Көкшетау және Степногорск қалаларында
байқалады. 2018 жылы Көкшетау қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі төмен
(ИЗА = 4). Азот оксидінің орташа айлық концентрациясы 1,7 ШРКс.с. құрады, қалған ластаушы
заттар ШРК-дан аспады азот диоксиді 3,5 ШРК құрады, азот оксиді 1,3 ШРК құрады, өлшенген
заттар (шаң) 2,8 ШРК құрады, қалған ластаушы заттар ШРК-дан аспады. Степногорск қаласында
2018 жылы қаланың атмосфералық ауасының ластану деңгейі төмен (ИЗА = 3) деп сипатталды.
Озонның орташа айлық концентрациясы (жерге жақын) 1,65 ШРК құрады, қалған ластаушы
заттар ШРК-дан аспады. Ластаушы заттардың ең жоғарғы-бір реттік шоғырлануы ШРК-дан
аспады. 2016 және 2017 жылдармен салыстырғанда атмосфералық ауаның ластану деңгейі
өзгерген жоқ. Облыстың басқа бақылау пункттерінде, Калачи ауылын қоса алғанда ШРК асып
кеткен жоқ.
Соңғы алты жылда өңірдегі шығарындылар көздерінің санының өскені байқалады. 2013 2017 жылдары бұл көрсеткіш 1,6 есеге артты, 11,8 мың бірліктен 18,6 мың бірлікке дейін өңірдің
әуе бассейнін ластаудың негізгі көздері өнеркәсіптік және жылу энергетикалық кәсіпорындар
(атап айтқанда қысқы кезеңде - қазандық), сондай-ақ автокөлік болып табылады. Алайда
шығарындыларға лимит үнемі төмендеуде және 2015 жылға 168,818 мың тоннаны, 2016 жылға 160,845 мың тоннаны, 2017 жылға - 1,2 % төмендеу арқылы 158,896 мың тоннаны құрады. 2018
жылдың бірінші жартыжылдығында Ақмола облысы бойынша атмосфералық ауаға лимиттелген
өнеркәсіптік шығарындылардың көлемі 68,93 мың тоннаны құрады (2016 ж. - 80,42 мың тонна,
2017 ж. - 79,44 мың тонна).
Атмосфераға ластаушы заттардың жалпы шығарындысы 2015 жылы 94,3 мың
тоннадан 2016 жылы 94,55 мың тоннаға дейін ұлғайды және 2017 жылы 86,9 мың тоннаға дейін
азайды. Бұл циклондар, тазарту имараттары, кәсіпорындарда ПГУ орнатумен, шаң басу бойынша
жұмыстарды жүргізумен, ластаушы заттардың шығарындыларын азайтуға бағытталған
табиғатты қорғау іс-шараларын тиімді орындаумен байланысты.
Ақмола облысының ең ластанған аумақтары Степногорск және Көкшетау қалалары,
Зеренді, Бурабай, Атбасар аудандары болып табылады, оларға облыс бойынша атмосфераға
шығарылатын барлық шығарындылардың 54,3%-ы келеді.
Аймақта ластаушы заттар шығарындыларының негізгі көздері автокөлік және жылу
энергетикасы кәсіпорындары болып табылады. Атмосфераны ластаудың ең ірі стационарлық
көздер: Степногорск ЖЭО "Джет-7" ЖШС және ШЖҚ "Көкшетау Жылу" МКК.
2012 - 2017 жылдары жеңіл автомобильдер саны 2012 жылы 143,3 мың бірліктен 2017
жылы 178 мың бірлікке дейін 24,2%-ға артты. Қазіргі уақытта облыстағы жеңіл
автомобильдердің 60,7%-ы 10 жылдан асқан. 166,9 мың бірлік немесе 93,8%, жеңіл
автомобильдер бензинмен жұмыс істейді.
Ақмола облысы әкімдігінің ақпараты бойынша, қоғамдық көліктің 246 бірлігінен 2017 жылы 27
бірлік және 2016 жылы 3 бірлік газға ауыстырылды.
2014 жылы Ақмола облысы бойынша табиғатты қорғау іс–шараларына 1206992 мың
теңге, 2015 жылы 10003439 мың теңге, 2016 жылы 3817609 мың теңге, 2017 жылы 7731558 мың
теңге жұмсалды.
2017 жылға арналған шығындар құрылымында топырақты, жер асты суларын және жер
үсті су көздерін қорғауға және қалпына келтіруге жалпы соманың 48,8%, қалдықтардың
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айналымын басқаруға - 16,1%, су көздерін сарқынды сулармен ластанудан қорғауға – 6,3%,
атмосфералық ауаны қорғауға – 5,2%, қоршаған ортаны қорғау бойынша қызметтің басқа
түрлеріне – 23% келеді.
Ақмола облысында парниктік газдар шығарындыларына мыналар сертификат алды:
"Степногорск ЖЭО "ЖШС,"Алтынтау Көкшетау"АҚ,"Көкшетау Жылу"ШЖҚ МКК, "Қазандық
АСИ" ЖШС.
"Қазгидромет" РМК мәліметтері бойынша 2018 жылға талдау негізінде Жабай, Сілеті
өзендерінде, Қопа, Бурабай, Үлкен Шабақты, Щучье, Кіші Шабақты, Жөкей, Қарасай, Текекөл,
Қатаркөл өзендерінде су ластануының жоғары деңгейі байқалады. Суы "ластанудың өте жоғары
деңгейінде" – Қылшықты, Шағалалы, Ақсу өзендері, Майбалық көлі.
2017 жылмен салыстырғанда Қопа, Бурабай, Текекөл, Қатаркөл көлдеріндегі су сапасы
нашарлады; Сарыбұлақ, Лебяжі көлі - жақсарды; Есіл, Ақбұлақ, Нұра, Беттыбұлақ, Жабай,
Қылшықты, Шағалалы өзендері жақсарды. Вячеславское, Нұра-Есіл арнасы, Сұлтанкелді,
Зеренді, Щучье, Үлкен Шабақты, Қарасу, Кіші Шабақты, Сұлукөлу қоймалары, Майбалық
көлдері айтарлықтай өзгерген жоқ.
Ластанған сарқынды суларды төгу 2016 жылғы 6,0 мың тоннадан 2017 жылы 4,0 мың
тоннаға дейін төмендеді.
Ақмола облысының әкімдігіне ведомстволық бағынышты мемлекеттік орман қорының
орманмен қамтылған алқаптарының жалпы көлемі 223,8 га құрайды, 2018 жылға жоспар
бойынша — 220,3 га. Облыс аумағының орманды жерлері-2,6%. Орман шаруашылығының
негізгі капиталына инвестициялардың нақты көлем индексі 2018 жылға жоспар 101,7%–ды
құрады.
2018 жылы 1271 га алқапта орман екпелерін отырғызу жүргізілді, оның ішінде 825 га
облыстық бюджет қаражаты есебінен, 35 га мекемелердің ақылы қызметтері бойынша, 411 га
ұзақ мерзімді орман пайдалануды жалға алушылар жүргізді. 510 га аумақта орманның табиғи
жаңаруына жәрдемдесу жүргізілді.
Облыс әкімдігінің 13 орман шаруашылығы мекемелері бойынша жалпы алаңы 29,9 га,
оның ішінде орман қазылған 23,3 га және 0,2 га орман емес орман өрттерінің 11 жағдайы тіркелді.
Орман шаруашылығына залал 861,3 мың теңгені құрады. ЖАО қарамағындағы мемлекеттік
орман қоры аумағындағы бір орман өртінің орташа алаңы 2,7 га құрады, 2018 жылға жоспар
бойынша – 9,5 га.
Ақмола облысының аңшылық шаруашылығының аңшылық алқаптары 12,2 млн.га және
524 балық шаруашылығы су айдындарын құрайды.
2018 жылы 78 табиғат пайдаланушыға 136 аңшылық шаруашылығы бекітілді (аңшылық
алқаптары – 10 млн. га), бұл ретте резервтік аңшылық алқаптары – 2,2 млн. га құрайды.
Қазіргі 524 балық шаруашылығы су айдындарының 390 су қоймасы мен учаскелері
бекітіліп, 134 су айдыны бекітілмеген.
Аймақтың бірегей флорасы мен фаунасын сақтауда және қалпына келтіруде ерекше
қорғалатын табиғи аумақтар маңызды рөл атқарады.
Ақмола облысының шегінде ең ірі мемлекеттік қорық - Қорғалжын қорығы орналасқан.
Оның жалпы ауданы 281 мың га құрайды, оның ішінде орман қазылған жерлер-1263 га. Сондайақ, Щучье ауданының аумағында "Бурабай" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі (бұдан әрі-МҰТП)
орналасқан. Оның көлемі 129,5 мың га, оның ішінде орман – 79,0 мың га. Зеренді ауданының
аумағында 47,6 мың га"Көкшетау" МҰТП бөлігі орналасқан, оның ішінде 37,9 мың га орман алып
жатыр.
2011 жылы Бұйратау табиғи паркін, Белодымовка және Ерейментау зоологиялық
қаумалдарын біріктіру нәтижесінде "Бұйратау"МҰТП құрылды. Оның Ақмола облысы бойынша
жалпы ауданы 60,8 мың га, оның ішінде орман – 7514 мың га.
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Сондай-ақ облыс аумағында Шығыс мемлекеттік табиғи қорықша (зоологиялық),
Бұланды мемлекеттік табиғи қорықша (зоологиялық), Атбасар мемлекеттік табиғи қорықша
(зоологиялық) бар.
Облыс аумағында түзілетін өнеркәсіптік қалдықтар оларды қайта өңдеу бойынша
кәсіпорындардың болмауына байланысты кәдеге жаратылмайды. 4 қалдық қоймасы бар: оның
ішінде 3 – "Қазақалтын" АҚ (Степногорск қ.) және 1 - "Васильков КБК" АҚ (Көкшетау қ.)
балансында. "Степногорск тау-кен-химия комбинаты" ЖШС кәсіпорнында полиметалл кендерін
және технологиялық ерітінділерді байыту нәтижесінде радиоактивті қалдықтар пайда болады.
Степногорск қаласынан 25 шақырым жерде уран өндірісінің радиоактивті қалдықтарының
ең ірі қалдық қоймаларының бірі орналасқан. Жақын маңдағы елді мекендердің ғана емес,
сондай-ақ ластанудың кең ауқымда таралу қаупі бар. Жалпы алғанда, Степногорск қаласының
аумағында қала маңы (Пригородный, Ақсу, кварцит, Заводской) бірге радиоактивті ластанудың
әсер ету қаупі бар аймақта орналасқан шамамен 70 мың адам тұрады.
2017 жылы өнеркәсіп қалдықтарының пайда болуы 41343,3268 мың тоннаны, 2018 жылы
- 43 877,288188 мың тоннаны құрады. Өнеркәсіптік қалдықтардың пайда болу көлемінің артуына
облыстың ірі тау-кен өндіруші кәсіпорындарында аршыма тау жыныстарының көбеюі әсер етті.
Ақмола облысының кәсіпорындары бойынша өнеркәсіптік қалдықтардың жалпы жиналуынан
кәдеге жарату көлемі 8558,018585 мың тоннаны немесе 19,5% құрады.
2018 жылы 241 мың тонна ҚТҚ құрылды, оның 2,93%-ы қайта өңделді. 2017 жылы
құрылған ҚТҚ көлемі 234 мың тоннаны құрады. оның ішінде 2,11% қайта өңделген. 2018 жылы
облыс халқының 44,50% ҚТҚ жинау және шығару қызметімен қамтылды. 400 ҚТҚ орналастыру
объектісінің 28-і ғана экологиялық және санитарлық талаптар мен нормаларға сәйкес келеді, бұл
7% құрайды.
2018 жылы облыста коммуналдық қалдықтарды жинау және шығару бойынша 27
кәсіпорын мен ұйым болды.
Қоқыс өңдейтін зауыттардың болмауына байланысты облыс аумағында коммуналдық
қалдықтарды қайта өңдеу жүзеге асырылмайды.
Ақмола облысының әкімдігі пайдаланылған құрамында сынап бар шамдар мен
термометрлерді жинау үшін 199 контейнер сатып алды.
2017 - 2018 жылдары Ақмола облысында қалдықтарды қайта өңдеу бойынша 2 нысанның
құрылысы жүргізілді: Бурабай ауданының Щучинск қаласында орналасқан "ЭкопромБурабай"
ЖШС және Целиноград ауданының Қараөткел ауылында орналасқан "GreenEcoService" ЖШС.
"ЭкопромБурабай" ЖШС кешені қызметінің негізгі түрі қалдықтарды қабылдау,
сұрыптау, екінші шикізатты престеу және сату болып табылады. Кешеннің қуаты жылына 30000
тонна. "Экопромбурабай" ЖШС пайдалануға берілді.
"GreenEcoService" ЖШС қоқыс өңдеу зауыты қызметінің негізгі түрі одан әрі өнім
өндірумен (орамды, дәретхана қағазы, салфеткалар, картон және қағаз өнімдерінің барлық
түрлері) ҚТҚ өңдеу болып табылады. Кәсіпорында өзін-өзі сұрыптайтын жабдықтар мен
өндірістік цех орнату жоспарлануда. Сұрыптау жабдығының қуаты тәулігіне 600 тоннаға дейін.
Ақмола облысында сондай-ақ Бурабай ауданы Зеленый бор кентінде орналасқан "ЭкоСервис Бурабай" ЖШС, Целиноград ауданы, Қабанбай батыр ауылында орналасқан "Баян" ЖК
ҚТҚ бөлек жинаумен айналысатын кәсіпорындар жұмыс істейді.
"LSKokshetau" ЖШС қоқыс жинау үшін 30 контейнер орнатылды. Екінші шикізаттың
негізгі көлемі облыс кәсіпорындарынан, ұйымдарынан келіп түседі. Жиналған екінші шикізаттың
көлемі 5912,03 тоннаны құрады, оның ішінде: макулатура, картон – 3366,76 тонна, пластмасса
қалдықтары-3,32 тонна, полиэтилен қалдықтары – 379,5 тонна, шыны – 2146,13 тонна.
"LSKokshetau" ЖШС қоқыс жинау үшін 30 контейнер орнатылды. Жиналған ҚТҚ көлемі
4012,71 м3 құрады. Екінші шикізат нығыздалып, кейіннен мүдделі тұлғаларға өткізу арқылы
"LSKokshetau" ЖШС-ға беріледі.
"Баян" ЖК мүдделі тұлғаларға әрі қарай іске асыру үшін екінші шикізатты жинауды
жүзеге асырады. Жиналған екінші шикізаттың көлемі 1133,70 тоннаны құрады, оның ішінде:
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макулатура, картон - 360,9, пластмасса қалдықтары-167,9 тонна, полиэтилен қалдықтары - 321,4,
шыны - 162,7, ағаш - 112, металл - 8,8 қалдықтар бөгде ұйымдарға қайта өңдеуге берілді.
Әкімдік "Ақмола облысы Көкшетау қаласында қоқыс сұрыптау пункті бар ҚТҚ
полигонын салу" ТЭН әзірледі.
Ақмола облысы жер қорының жалпы көлемі 2017 жылдың соңына 14613,2 мың га
құрайды. Облыстың жер қорының жалпы құрылымында ауыл шаруашылығы мақсатындағы
жерлер 74% немесе 10817,7 мың га, елді мекендердің жерлері – 1321,3 мың га (9,0%), өнеркәсіп,
көлік және байланыс, қорғаныс және өзге де ауыл шаруашылығы мақсатындағы емес жерлер –
144,9 мың га (1,0%), ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлері – 472,0 мың га (3,2%),
орман қорының жерлері – 572,9 мың га (3,9%), су қорының жерлері – 199,4 мың
2016 жылмен салыстырғанда ауыл шаруашылығы айналымындағы ауыл шаруашылығы
алқаптары 33,8 мың гектарға немесе 0,3% - ға артты. Сонымен қатар, ауыл шаруашылығы
алқаптарын трансформациялау, тыңайған жерлерді тарту және конкурстық негізде беру есебінен
егістік алқабы 57,8 мың гектарға (5772,1 мың га) артты. 2016 жылмен салыстырғанда
жайылымдардың өсуі (4493,4 мың га) 10,6 мың га (4504,0 мың га) құрады.
Облыс бойынша бонитеттің орташа балы 30 құрайды. Мемлекеттік жер кадастрын
жүргізетін мамандандырылған ұйымның мәліметтеріне сәйкес 2017 жылғы 1 қаңтардағы жағдай
бойынша 13179,7 мың га ауыл шаруашылығы алқаптары тозуға ұшырады, оның ішінде
сортаңданған жерлер – 2390,8 мың га, тұздалған жерлер – 1556,7 мың га, сортаңды жерлер –
3186,2 мың га, шайылған жерлер – 562 мың га, дефляцияланған жерлер – 9,6 мың га, қайта
тегістелген жерлер – 164,5 мың га, батпақтанған жерлер-115,6 мың га.
Ауыл шаруашылық жерлері құрамында шаруа қожалығын жүргізу үшін азаматтардың
жерлері 22,8% (2469,2 мың га) құрайды. Мемлекеттік ауылшаруашылық заңды тұлғалардың
жерлері 0,2% (19,8 мың га) құрайды. Азаматтардың бағбандық және саяжай құрылысын жүргізу
үшін жер көлемі 7,0 мың га (0,1%) құрайды.
ЭКСПО-да көрсетілген жаңа технологиялар мен жобаларды енгізу.
Қоғамдық көлікті газға көшіру ("Global Gas Group" ЖШС) - Ресей – Қазақстан, 2019 ж. –
МЖӘ шартына қол қою (мерзімі "Сары Арқа" ГМ құрылысын іске асыруға байланысты өзгерді)
Тұтынушының жанарғасындағы 1 м3 тауарлық (табиғи) газдың бағасы: халық үшін 30 теңге/м3,
бұл қолданыстағы газ бағасынан 13,4% - ға төмен (халық үшін сұйытылған газ 400 теңге/м3
тұрады), өзге тұтынушылар үшін 105 теңге/м3. Бурабай ауданында қазандықтарды газға
ауыстыру бойынша жобаны іске асыру оның тиімсіз болуына байланысты тоқтатылды ("Сары
Арқа" ГМ құрылысы жүргізілуде). Жолаушылар көлігін газға ауыстыру бойынша "Көкшетау
автобус паркі" ЖШС-мен МЖӘ шартын жасасу қарастырылуда.
2020 - 2023 жж. "АРЭК" АҚ электр беру желілеріне компьютерлік бақылау технологиясын
енгізу Smart Grids орнату электр желілеріндегі апаттылықтың төмендеуіне алып келеді,
ақауларды уақытылы анықтауға және оларды жедел жоюға мүмкіндік береді, бұл жалпы
көрсетілетін қызметтердің сапасын арттырады. "Ақылды" желілерді пайдалану есебінен
атмосфераға шығарындыларды азайту. Технологияны енгізу ескірген жабдықтарды қазіргі
заманғы сандық жабдыққа ауыстыруды көздейді. Жобаның рентабельділігі тұтыну көлеміне
байланысты. Технологиялар қызығушылық тудырады, бірақ жобаның құнының жоғары болуына
байланысты енгізуді 2020 жылы бастау жоспарланып отыр (инвестициялық бағдарламаны түзету
кезінде).
Тазарту
құрылыстарын
жаңғырту
(Степногорск-Водоканал
ШЖҚ
МКК)
"ЗенгирНС"компаниясы, Алматы қ. 2020 ж. Ағынды сулар көлемін 1,5 - 2% төмендету есебінен
энергия шығынын төмендету; технологияларға электр энергиясы көлемін 30%-ға дейін
төмендету; цифрлық технологияларды қолдана отырып, технологиялық процесті бақылау мен
мониторингілеуді толық автоматтандыру. Электр энергиясын, реагенттерді үнемдеу және
бастапқы суды тұтынуды қысқарту есебінен өндірістің тиімділігін арттырады. Сұйық хлордан
бас тартуға байланысты өндіріс қауіпсіздігі. Ауыз судың сапасы мен қауіпсіздігін арттырады.
Степногорск қаласы бойынша "Степногорск-Водоканал"ШЖҚ МКК алдын ала коагуляциясымен
204

2-ші сатылы мембраналық ультрафильтрлеу технологиясы бойынша тазарту құрылыстарын
жаңғырту жобасын іске асыру жоспарланған. Құрылыс 2018 жылы басталды, РБ-дан 726,5 млн.
теңге бөлінді, 2019 жылы жобаны іске асыруға 4,5 млрд. теңге бөлінді.
"Led Media System "ЖШС Ақмола облысы білім беру объектілерінде" жарықдиодты
жарық көзі " 2018 - 2020 жж.:
- мектептерде электр энергиясын үнемдеуді қамтамасыз ету, жарықтандыру бойынша
талаптардың орындалуын қамтамасыз ету;
- мектептердің материалдық-техникалық жабдықталуын жақсарту;
- мектептерге арналған байланыс арналарын жақсарту/кеңейту;
- әр түрлі медиаконтентке жедел қол жеткізу мүмкіндігі арқылы оқушылардың оқу
үдерісіне тартылуы;
- оқытушыларды оқу процесін басқару, сабақта топтық жұмысты ұйымдастыру,
оқушыларды қажетті материалдармен қамтамасыз ету үшін ыңғайлы және икемді құралдармен
қамтамасыз ету;
- ата-аналарды балалардың үлгерімі мен сабаққа қатысуын бақылау үшін құралмен
қамтамасыз ету;
- "төмен көміртекті даму" қағидаты бойынша қоршаған ортаға шығарындыларды
төмендету.
2018 жылы компания облыстың білім беру ұйымдарының жарықтандыру құралдарын
ауыстыру үшін бастапқы деректерді жинауды жүргізді. Үшінші тоқсанда МЖӘ тетігі арқылы
жеке қаржылық бастама ретінде "Энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуді арттыру мақсатында
Көкшетау қаласындағы білім беру объектілерін (мектептерді) жарықтандыру жүйесін жаңғырту
және пайдалану" жобасын іске асыру үшін бизнес-жоспар әзірленді.
"Rixos-Бурабай" қонақ үй кешенінің қазандығын "Global Gas Group" ЖШС (ҚазақстанРесей) газына ауыстыру 2018 жыл. Қонақ үй кешенінің қазандығын газға ауыстыру ақша
қаражатын үнемдеуге және экологиялық жағдайды жақсартуға мүмкіндік берді. Жоба бойынша
құрылыс-монтаж жұмыстары аяқталды. Жоба іске асырылды.
Бурабай ауданы Бурабай кентінде интерактивті отырғыштар орнату 2018 жыл. Халықтың
әлеуметтік әл-ауқатын жақсарту. Жайлы қалалық орта қалыптастыру. Қаланы дамытуға
инновациялық тәсілдерді енгізу. 2018 жылдың шілде айында жергілікті бюджеттен 2 орындық
орнатуға 2,4 млн.теңге бөлінді. Жоба іске асырылды.
Ерейментау ауданы Тайбай а/о қуаттылығы 25 МВт жел электр станциясын салу "Golden
Energy Corp" ЖШС, Қазақстан 2018 - 2023 жж. Жаңартылатын көздермен өндірілетін қуатты
арттырады. Жобаны іске асыру және салу кезінде жұмыс орындарын құрады. "Таза" энергия
өндіру есебінен атмосфераға шығарындыларды төмендету. Жобаның тұжырымдамасы
қуаттылығы 1,8 МВт болатын 14 жел турбинасын салуды қарастырады. Техникалықэкономикалық негіздеме әзірленді, электр энергиясын сатып алу бойынша қаржы-есеп айырысу
орталығымен шарт жасалды, жер учаскесі ресімделді.
Ерейментау қаласында қуаты 50 МВт жел электр станциясын салу "EreimentauWindPower"
ЖШС, Қазақстан 2018 - 2021 жж. жаңартылатын көздерден өндірілетін қуатты арттырады.
Жобаны іске асыру және салу кезінде жұмыс орындарын құрады. "Таза" энергия өндіру есебінен
атмосфераға шығарындыларды азайту. Жобаның тұжырымдамасы қуаттылығы 3,5 МВт болатын
15 жел турбинасын салуды көздейді. Ағымдағы жылдың ақпан айында жобалау-сметалық
құжаттаманы әзірлеу басталды. Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы 2019 жылдың 3
тоқсанында жоспарланған.
Жылы аялдамалар-2 бірлік 2018 ж. Ақылды қаланы басқару орталығында кейіннен өңдеу
үшін ақпарат ағынын ұлғайту. Бақылау камераларынан қалалық кеңістікке және бейне ағындарға
тәулік бойы мониторинг жүргізу есебінен қалада қауіпсіздікті арттыру. Қаланың көлік
инфрақұрылымымен көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыру. Кондиционер мен
бейнебақылау камерасы бар. Жолаушыларға арналған автобустардың қозғалыс кестесі бар
қолжетімді ақпараттық панель, WI - FI тарату нүктесі. Жоба іске асырылды.
"Қаланың интерактивті картасы" таблосы 2018 ж. Қаланың басқа қалалардан келген
азаматтар мен туристер үшін танымдық картасы болып табылады. Жайлы қалалық орта
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қалыптастыру. Барлық деңгейдегі пайдаланушылардың жұмысы мен ақпаратын бейнелеумен
қаланың веб-порталы қызмет етеді. Қаланың тіршілік әрекетін қамтамасыз етудің барлық
сервистері үшін бірыңғай кіру нүктесі. Жоба іске асырылды.
"Аэростат" әуе платформасы 2018 ж. Қауіпті учаскелерді бақылау, жедел радиобайланыс
және үлкен биіктіктен станцияларды бейне бақылау. Ауаның ластануын бақылау. 100 км дейінгі
қашықтықта бейнебақылаумен қамту. Жоба іске асырылды.
2.2. Ақтөбе облысы
Ақтөбе облысы Қазақстанның индустриялық-дамыған өңірі болып табылады және көлемі
жағынан 300,6 мың шаршы км болатын Қазақстанның екінші аймағы болып табылады. ҚР
Статистика комитетінің деректері бойынша 2016 жылғы 1 қаңтарға облыс халқының саны 834,8
мың адамды, ал 2019 жылғы 1 қаңтарға - 869,6 мың адамды құрады.
2014 жылы ЖІӨ көлемі 1926,2 млрд.теңгені, ал 2018 жылы - 2667,0 млрд. теңгені, ал жан
басына шаққанда тиісінше 2749,7 мың теңгені және 3136,0 мың теңгені құрады. 2018 жылдың
қорытындысы бойынша жалпы өңірлік өнімнің нақты көлем индексі 105,3% құрады.
Экономиканың барлық негізгі бағыттары бойынша оң серпін байқалады.
2018 жылы Ақтөбе облысының экономикасына 516,9 млрд.теңге (өсім 10,9%), оның
ішінде өңдеу өнеркәсібіне – 51,9 млрд. теңге (өсім 43,5%) инвестицияланды. Халықтың жан
басына шаққандағы негізгі капиталға салынған инвестициялар 598,5 мың теңгені құрады (өсу
қарқыны – 109,4%)136.
Бұдан басқа, мемлекеттік бюджеттен инвестицияларды қоспағанда, шикізаттық емес
сектордың негізгі капиталына инвестициялар көлемі 206,3 млрд.теңгені құрады, бұл өз кезегінде
2017 жылмен салыстырғанда 5%-ға және 2015 жылмен салыстырғанда 25,6%-ға артық.
Сонымен бірге, 2018 жылы сыртқы инвестициялар 147,3 млрд.теңгені немесе өңірдегі
барлық инвестициялардың 26,3%-ын құрады. Сондай–ақ, Ақтөбеде жыл сайынғы "Aktobe Invest2018" халықаралық инвестициялық форумы өтті, оған әлемнің 23 елінен 400-ден астам адам
қатысты. Форум қорытындысы бойынша 300 млрд.теңгеге ынтымақтастық туралы 9
меморандумға қол қойылды.
2018 жылы өңір өнеркәсібінің 5,6%–ға өсуі қамтамасыз етілді, рекордтық сомаға өнім
өндірілді - 1,9 трлн. теңге (2017 жылы – 1,6 трлн. теңге).
Өңдеу өнеркәсібінде өнеркәсіп өнімін (тауарлар, қызметтер) өндіру көлемі 2017 жылы
531508 млн.теңге, 2018 жылы 606533 млн. теңге 109,8% өсіммен.
Сонымен қатар, 2018 жылдың 12 айының қорытындысы бойынша өңдеу өнеркәсібіндегі
еңбек өнімділігі бір адамға 32,2 мың АҚШ долларын құрады, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен
салыстырғанда 16,8%-ға артық. Өңдеу өнеркәсібі өнімінің экспорт көлемі 1,2 млрд. долларды
құрады. Өңдеу өнеркәсібінің негізін мынадай ішкі салалар құрайды: металлургия өнеркәсібі, қара
металлургия, тамақ өнімдерін өндіру, химия өнеркәсібі, машина жасау, өзге де металл емес
минералдық өнімдерді өндіру, кокс және мұнай өңдеу өнімдерін өндіру және т. б.
Металлургия өнеркәсібі облыстың өңдеу өнеркәсібінің негізгі бағыттарының бірі болып
табылады,оның үлесі 10,5% құрайды. Металлургия өнеркәсібінің негізгі кәсіпорындары: АЗФ
филиалы "Қазхром "ТҰК" АҚ (ферроқорытпалар), "Ақтөбе рельс-арқалық зауыты" ЖШС
(рельстер 125 м, сортты прокат), "Ақтөбе металл құрылымдары зауыты" ЖШС (металл
құрылымдары, сэндвич панельдер, блок-бокстар), "Каспий плюс" ЖШС (металл өңдеу, бекіту
бұйымдары), "Энерго Альянс" ЖШС (ұсақ шарлар), "Ұлан компаниясы" ЖШС (металл
құрылымдары және металл бұйымдары).

136 Осы жерде және бұдан әрі 2016 — 2020 жылдарға арналған Ақтөбе облысының аумағын дамыту бағдарламасы
және оны іске асыру бойынша 2018 жылға арналған есеп.
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Ақтөбе ферроқорытпа зауытында Қазақстанда алғаш рет металл хром, түйіршіктелген
ферросилиций, ферротитан өндірісі игерілді, феррованадий шығару технологиясы пысықталды.
Мемлекет басшысының "Қазақстанның Үшінші жаңғыруы" Жолдауы аясында: жаһандық
бәсекеге қабілеттілік" 2018 жылы облыстың 55 кәсіпорны 85 млрд теңгеге жаңғыртылды. Бұл
олардың бәсекеге қабілеттілігін, еңбек өнімділігін 10%-ға арттыруға, өнімнің өзіндік құнын 2%ға төмендетуге мүмкіндік берді.
Химия
саласының
негізгі
кәсіпорындары:
"АЗХС"
АҚ
(хром
тұздары),
"КазЦКУБНитрохим" ЖШС, "Центр БВР" ЖШС (жарылғыш заттар), "Темір Сервис" ЖШС
(фосфоритті ұн), "Аманат" ЖШС (химиялық реагенттер), "Chilisai Chemicals" ЖШС (ДАФ/МАФ
түріндегі күрделі минералды тыңайтқыштар).
Мұнай және газ саласының негізгі кәсіпорындары: "СНПС-Ақтөбемұнайгаз" АҚ, "Қазақойл
Ақтөбе" ЖШС, "КМК Мұнай"АҚ,"Сағиз Петролеум Компани" ЖШС,"Фирма Ада Ойл" ЖШС,
"Алтиес Петролеум Капитал" ЖШС, "Қазақтүрікмұнай" ЖШС және т. б.
Аграрлық-өнеркәсіптік кешен облыс экономикасының ірі және әлеуметтік маңызды
секторларының бірі болып табылады. Жалпы өңірлік өнім құрылымында ауыл шаруашылығы
үлесіне 5,0% келеді.
Статистикалық деректер бойынша ауыл шаруашылығы өнімінің жалпы шығарылымы 2017
жылы 200631,3 млн.теңгені және 2018 жылы 234336,4 млн. теңгені құрады.
2017 - 2018 жылдары облыс бойынша ауыл шаруашылығы саласында 40-тан астам
инвестициялық жоба іске асырылды. 2018 жылы ауыл шаруашылығына 17,7 млрд.теңге, азықтүлік өндірісіне 2,6 млрд. теңге инвестиция тартылды. Ауыл шаруашылығының негізгі
капиталына салынған инвестицияның нақты көлем индексі 161%, тамақ өнімдері өндірісінің
негізгі капиталына салынған инвестицияның НКИ – 111% құрады.
Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер 1800,7 мың гектарға ұлғайды, бұл ауыл
шаруашылығы саласындағы кәсіпкерлік белсенділіктің өсуімен байланысты, сондай-ақ
пайдаланылмайтын жерлерді анықтау және оларды ауыл шаруашылығы айналымына тарту
бойынша ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді түгендеу бойынша жүргізілген ісшаралар.
Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес соңғы жылдары облыста егіс алқаптарының
құрылымын әртараптандыру бойынша мақсатты жұмыстар жүргізілуде. Жүргізілген жұмыс
нәтижесінде ауыл шаруашылығы дақылдарының егістік алқаптарының құрылымындағы бидай
үлесі екі есеге дейін төмендеді, сонша азықтық дақылдар алқабы ұлғайды.
Суармалы жерлердің көлемі 18,3-тен 30,2 мың га-ға дейін, егістік ауыл шаруашылығы
дақылдарының алқабы 656-дан 758,4 мың га-ға дейін ұлғайды. Астық өнімділігі гектарынан 11,7
центнерге жетті, 514 мың тонна астық жиналды. Суармалы алқаптарда тамшылатып суару,
жаңбырлатып суару алаңдары ұлғаюда. 2017 жылы тамшылатып суару алаңы 200 га, 2018 жылы
310 га құрады. Жаңбырлатып суару алаңы 2,1 мың гектардан 2,7 мың гектарға дейін ұлғайды.
Сонымен қатар, 2018 жылы 5,0 га алаңда жаңа жылыжай кешендері пайдалануға берілді,
жылыжайлардың жалпы алаңы 35,7 га жеткізілді. Ауыл шаруашылығында қазіргі заманғы
технологияларды қолдану нәтижесінде су ресурстарын пайдалану тиімділігі екі есе өсті.
Сүт фермаларын, бордақылау алаңдарын, репродуктор шаруашылықтарын құру ІҚМ басын
7,4%-ға (464,4 мың басқа дейін) және ҰҚМ 3,3%-ға (1,1 млн.басқа дейін) ұлғайтуға мүмкіндік
берді. Облыстың ауыл шаруашылығы кәсіпорындары 6,5 млрд. теңгеге асыл тұқымды мал сатып
алды. Нәтижесінде ұйымдастырылған шаруашылықтардағы ірі қара мал басының үлесі 2018
жылы 48,7%–ды (226,5 мың бас), ҰМ үлесі-47%-ды (521,6 мың бас) құрады.
Сонымен қатар, ауыл шаруашылығында цифрландырудың жаңа технологиялары мен
элементтері белсенді енгізілуде. Сондай-ақ сиырларды қолдан ұрықтандырудың жаңа әдістері
кеңінен қолданылады, бұл мал басының өнімділігін арттырады. Тұқымдық түрлендіруге
қатысатын ІҚМ үлесі 30,5%, ҰМ – 14,3% құрады.
Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердегі жайылым алаңы 8865,5 мың га құрайды,
суланған 4075,5 мың га немесе 46%. 2014-2016 жылдары шаруашылықтармен 74 бірлік шахталық
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құдықтар мен ұңғымалар салынды және қалпына келтірілді. 2017 жылға жайылымдарды
суландыру қажеттілігімен 30 құдық (ұңғыма), 74 құдық (ұңғыма) немесе 247% салынды.
Алыстағы мал шаруашылығын дамыту үшін "шопан нүктелерін" жабдықтау жүргізілуде. Жел
электр станциялары, күн батареялары енгізілуде, бұл ауыл шаруашылығы инфрақұрылымын
дамытуға арналған шығындарды арзандатуға мүмкіндік береді. Шалғайдағы жайылымдарда 145
баламалы энергия көздері (жел генераторлары мен күн батареялары) орнатылды және 300 ұңғыма
бұрғыланды.
Өсімдік шаруашылығы және мал шаруашылығынан шығарылатын өнім көлемі облыс
тұрғындарын негізгі азық-түлікпен қамтамасыз ету үшін жеткілікті.
Қазіргі уақытта облыстың 8 қаласы (100%) орталықтандырылған сумен жабдықталған.
2018 жылы Ақтөбе облысының мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде ауылдық елді
мекендер бойынша сумен жабдықтаудың 25 жобасын іске асыру үшін РБ-дан 5235,8 млн.теңге
бөлінді, 100% игерілді. Нәтижесінде 294,2 км сумен жабдықтау желілері салынды және қайта
жаңартылды. 18 нысан пайдалануға берілді.
2018 жылдың қорытындысы бойынша қалаларда орталықтандырылған сумен жабдықтауға
қол жеткізу 98,5%–ды, ауылдық елді мекендерде – 54,6%–ды, қалаларда ағынды суларды
тазартумен қамту-67,4% - ды, ауылдарда-6,6%-ды құрады.
Ақтөбе облысында су құбырларының жалпы ұзындығы 2017 жылы 3114,9 км және 2018
жылы 4763,8 км құрайды, оның ішінде 2017 жылы 1401,7 км немесе 45% желілер және 2018
жылы 479,5 км немесе 10% ауыстыруды және жөндеуді қажет етті. Сумен жабдықтау желілерінің
едәуір тозуы Ақтөбе қалаларында, Темір ауданында, Шалқар ауданында, Хромтау ауданында
байқалды.
2019 жылы ауылдық елді мекендер бойынша сумен жабдықтаудың 12 жобасын іске асыруға
1501,4 млн.теңге қарастырылды. Қалалық сумен жабдықтауды дамытуға республикалық
бюджеттен 2 жобаны іске асыруға 856,5 млн.теңге қарастырылған.
Көрсетілген жобаларды іске асыру нәтижесінде мынадай көрсеткіштерде көрсетілген
экономикалық тиімділікке қол жеткізілетін болады: АЕМ-де сумен жабдықтауға қол жеткізу
көрсеткіші 2020 жылы 100%-ға жетеді, су құбыры желілерінің тозуы 12%-ға төмендейді (45%дан 33%-ға). Сумен жабдықтау жобаларын іске асыру үшін бюджет қаражатынан басқа
халықаралық қаржы ұйымдарының инвестициялары пайдаланылатын болады.
2017 жылы "Ақтөбе облысы Ақтөбе қаласының кәріздік тазарту құрылыстарын жаңғырту"
жобасына техникалық-экономикалық негіздеме әзірленді. Жобаның болжамды құны шамамен
16,9 млрд. теңгені құрайды.
Нәтижесінде 2018 жылы кәріз желілерінің жалпы ұзындығы 936,9 км жетті, оның 41,5 км
ауыстыруды қажет етті және 31,8 км ауыстырылды.
2018 жылы "Каспий инжиниринг" ЖШС жобалық ұйымымен жалпы сомасы 348,075
млн.теңгеге ЖСҚ әзірлеуге шарт жасалды. Бұл үшін нақтыланған облыстық бюджетте 2019
жылға – 100 млн.теңге, 2020 жылға – 248,075 млн. теңге қарастырылған. ЖСҚ әзірлеуді аяқтау
2020 жылы жоспарланып отыр.
2019 жылдың қорытындысы бойынша қалаларда – 98,5%, ауылдарда – 56,5%, қалаларда –
67,4%, ауылдарда – 6,6% орталықтандырылған сумен қамтамасыз етуге қол жеткізу
жоспарлануда.
Облыс бойынша электр беру желілерінің жалпы ұзындығы - 17371 км, оның ішінде:
"Энергожүйе" ЖШС РЭК-14798,52 км, "KEGOK" АҚ-439,4 км, "Батыс Транзит" АҚ - 440,2 км,
"МК КТЖ" - 1661,3 км, "ЖемМұнайЭнерго" ЖШС-31,7 км. Облыстың электр энергетикалық
кәсіпорындарының негізгі қорларының тозуы шамамен 61% немесе 10000 км құрайды.
"СНПС-Ақтөбемұнайгаз" АҚ инвестиция көлемі 22,5 млрд. теңге болатын қуаты 160 МВт
газ турбиналы электр станциясын кеңейту объектісі пайдалануға берілді.
Индустриялық аймақта "Ақтөбемұнай-финанс" АҚ-ның қуаты 97 МВт газ-поршенді жылу
электр станциясының құрылысы бойынша жобасын іске асыру жоспарлануда.
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Өңірлік электр желілік компанияларды ірілендіру мақсатында, Ұлт Жоспарына сәйкес-100
нақты қадам, аудандар мен Ақтөбе қаласы бойынша иесіз энергия объектілеріне түгендеу
жүргізілді. Қазіргі уақытта анықталған иесіз энергия объектілері ары қарай "Энергожүйе" ЖШС
ӨЭК балансына беріле отырып, әділет органдарында есепке қойылды, бұл энергиямен
жабдықтаудың сенімділігін арттыруға, электр энергиясын беруге арналған шығындарды азайтуға
және тұтынушылар үшін электр энергиясының құнын төмендетуге мүмкіндік береді.
Жаңартылатын энергия көздері. Жел әлеуетін есептеу үшін Ақтөбе облысының жел
картасы жасалды. Мәртөк ауданында 3 жел электр станциясының құрылысы жүргізілуде"Желэнерго" ЖШС (450 кВт/сағ), оны іске қосу 2019 жылдың аяғына дейін жоспарланған.
2019 - 2020 жылдары Қарғалы ауданында "Arm Wind" (жылына 48 МВт) және "Kimpersay
Energy" (жылына 100-ден 300 МВт-қа дейін) ЖШС жобаларын іске асыру жоспарлануда.
Баламалы электр энергетикасын дамыту мақсатында облыс әкімдігі "Arm Wind" ЖШС-мен
жалпы қуаты 48 МВт жел паркін жобалау және салу бойынша ниеттер туралы еморандумға қол
қойды.
ENI және General Electric трансұлттық компанияларымен бірлесіп жел электр станциясын
орнату бойынша жобаны іске асыру бойынша жұмыс басталды.
"C2energy GMBH" (Германия) компаниясы өз қаражаты есебінен Алға қаласында қуаты 50
МВт күн электр станциясын салуды жоспарлап отыр.
Облыстың жылу желілерінің жалпы ұзындығы 419,7 км құрайды, оның 60% тозған. Жылу
өндіруші кәсіпорындар 1404 Гкал қажеттілік кезінде 1724 Гкал жылу энергиясын өндіреді.
Облыста желілер мен жабдықтарды жаңғырту есебінен Ақтөбе қ., Алға қ., Мұғалжар, Хромтау,
Шалқар аудандарында жылумен жабдықтау желілерінің тозуын төмендетуге қол жеткізілді.
Сонымен қатар, осы аудандарда, сондай-ақ Қарғалы аудандарында желілердің тозуы жоғары
болып қалуда.
Облыстың газ құбырларының жалпы ұзындығы 5352,6 км, жылдық тұтыну көлемі2007,96 млн. м3 құрайды. Ақтөбе облысының 375 елді мекенінің 110 (облыстың жалпы елді
мекендерінің 29%) газдандырылды, онда 719 705 адам тұрады (облыс халқының жалпы санының
86,7%).
Облыстың газ тасымалдау жүйесін дамыту үшін 2015 жылғы 5 ақпанда Ақтөбе облысының
әкімдігі, "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ және "ҚазТрансГазАймақ"АҚ арасында ұзақ мерзімді және өзара
тиімді ынтымақтастық туралы үш жақты Меморандумға қол қойылды. Меморандум аясында
2015 - 2017 жылдары жалпы сомасы 20 млрд. теңгеге газдандыру бойынша 18 жоба жүзеге
асырылды.
2016 - 2020 жылдарға арналған Ақтөбе облысының өңірлік кешенді энергия үнемдеу
жоспары құрылып, іске асырылуда.
Ақтөбе қаласында көшені жарықтандыруды басқару жүйесі енгізілді, 30,1 млн. теңгеге (32
бірлік) арнайы құрал-жабдықтар орнатылды. 150,6 млн. теңге сомасына көше жарығын жаңғырту
(ескі шамдарды ЛЭД – 850 данаға, ЖБ тірек металлға – 310 данаға, көше жарығының желілері
сымдарына - 20 км ауыстыру) жүргізілуде.
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты жаңғырту кезең-кезеңімен жүргізілуде. ЕҚДБмен бірлесіп облыс орталығының кәріз желілерін жаңарту жобасы жүзеге асырылуда.
Тұтынушыларға суды тұтыну мен жылуды есептеудің жеке және жалпы үйлік құралдарын
орнату бойынша жұмыстар жүргізілуде. Есептеуіштер бойынша орташа облыстық көрсеткіш
абоненттерді қамту 91% құрайды. Қабылданған шаралар нәтижесінде жылуға арналған
шығындар 45%-ға дейін, ыстық суға арналған шығындар 30%-ға дейін төмендеді, бұл халық үшін
төлемнің төмендеуіне оң әсерін тигізді.
Қоршаған ортаның жай-күйі.
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Жүргізілетін жұмысты жүйелеу үшін Ақтөбе облысының 2018 - 2020 жылдарға арналған
экологиялық жағдайын жақсарту жөніндегі іс - шаралар жоспары және Ақтөбе облысының 20182020 жылдарға арналған қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштері қалыптастырылып,
бекітілді.
2017 және 2018 жылдары Ақтөбе қаласы бойынша атмосфералық ауаның жағдайын
бақылау 6 стационарлық бекеттерде жүргізілді.
2017 жылы Ақтөбе қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі жоғары болып
сипатталады. ИЗА 6 (көтеріңкі деңгей) құрайды. СИ күкіртсутегі бойынша 30 (>10 өте жоғары
деңгей) тең (постының №2 ауданында). 28 қаңтар, 8 наурыз, 20, 21, 22, 25, 27 ,28, 29, 30 сәуір, 5,
6, 14, 24 мамыр, 8, 17, 23, 24, 29, 30 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 26, 27, 28, 30, 31 шілде, 2, 22,
25, 28, 29, 30 тамыз, 1, 2, 3 қыркүйекте №2 ПМЗ - да күкіртті сутегі бойынша 141 ВЗ (10,04 - 2
9,94 ШРК) және 3 ЭВЗ (20,1-21,68 ШРК) тіркелді. Озонның орташа шоғырлануы (жерге жақын)
2,8 ШРКс.с. құрады, қалған ластаушы заттар ШРК-дан аспады137.
Қандыағаш кентінде аммиак концентрациясы №1 нүктеде 6,9 ШРК құрады.сутегі-4,9 ШРК,
көміртек оксиді - 1,5 ШРК, №2 нүктедегі аммиак концентрациясы 8,8 ШРК құрады. Сутегі-3,1
ШРК, күкірт диоксиді - 1,8 ШРК, көміртек оксиді – 1,4 ШРК. Бақылау деректері бойынша қалған
ластаушы заттардың шоғырлануы рұқсат етілген норманың шегінде болды.
Кеңқияқ кентінде №1 нүктедегі көміртек оксидінің ең жоғары концентрациясы 2,0 ШРК,
РМ10 - 1,43 ШРК өлшенген бөлшектері құрады. №2 нүктеде көміртек тотығы 1,7 ШРК құрады.
Бақылау деректері бойынша қалған анықталатын заттардың концентрациясы рұқсат етілген
норманың шегінде болған.
Қандыағаш, Кеңқияқ, Шұбаршы кенттерінде байқалатын ластаушы заттардың
шоғырлануы рұқсат етілген норма шегінде болды.
2016 жылмен салыстырғанда атмосфералық ауаның ластану деңгейі өзгерген жоқ.
2018 жылы стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша Ақтөбе қаласының
атмосфералық ауасы жоғары болып сипатталады. ИЗА 7 (жоғары деңгей). СИ №3 постының
(Есет батыр к-сі, 109А) ауданында көміртек оксиді бойынша 13 (>10 өте жоғары деңгей) тең. 2018
жылдың 17 наурызында №3 (Есет батыр к-сі, 109А) автоматты бекет мәліметтері бойынша күкірт
диоксиді бойынша атмосфералық ауаның жоғары ластануының 2 жағдайы тіркелді. 2018 жылдың
1 шілдесінде №3 (Есет батыр 109А көш.) Автоматты постының мәліметтері бойынша көміртек
оксиді бойынша ВЗ (12,3 - 12,8 ШРК) 5 жағдайы тіркелді. Озонның орташа айлық шоғырлануы
(жерге жақын) 2 ШРК құрады, қалған ластаушы заттардың шоғырлануы ШРК-дан аспады. Күкірт
диоксидінің максималды-бір реттік концентрациясы 10 ШРК құрады, көміртегі оксиді-12,8 ШРК
өзен, озон (жерге жақын) - 2,2 ШРК, күкіртсутегі – 4,0 ШРК, РМ10 – 7,6 ШРК қалқыма
бөлшектері, РМ,5 – 3,4 ШРК қалқыма бөлшектері, азот диоксиді - 1,8 ШРК, азот оксиді – 1,4
ШРК, қалған ластаушы заттардың концентрациясы ШРК-дан аспады138.
Мұнай-газ өндіру кешенінің кәсіпорындары облыстың қоршаған ортасын неғұрлым ірі
ластаушы болып табылады: "СНПС Ақтөбемұнайгаз” АҚ,"ҚазақОйлАқтөбе"ЖШС,"Интергаз
ОА"АҚ, "Ақтөбе" МГМ (Газ тасымалдау), Тау-кен, металлургия, химия және жылу
энергетикалық өнеркәсіп кәсіпорындары: "ТНК Казхром" АҚ-ДГОК және АЗФ АҚ филиалдары,
"Ақтөбемыс компаниясы" ЖШС, "АЗХС" АҚ, "Ақтөбе ЖЭО" АҚ, коммуналдық кәсіпорындар.
Облыста I санаттағы 181 кәсіпорын, оның ішінде мұнай–газ секторының кәсіпорындары 53 (29%), тау-кен өндіру саласы – 47 (26%), коммуналдық сектор – 8 (4,4%), металлургия - 2
(1,1%), ауыл шаруашылығы-7 (4 %), басқалары - 64 (35,5%).
2018 жылы облыс кәсіпорындары тұрақты көздерден атмосфераға шығаруға 2753 рұқсат
алды. Шығарындылардың рұқсат етілген көлемі-312,65 мың. т, 2018 жылы шығарындылардың
нақты көлемі - 185,2 мың. т, 2017 жылмен салыстырғанда 4,7% азайды (2017ж. - 194,3 мың.т).
2015 жылы облыс кәсіпорындарында тұрақты көздерден атмосфераға ластаушы заттардың
137 2017 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетень.
138 2018 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетень.
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шығарылуына 3024 рұқсат берілген. 2015 жылға 308,5 мың тонна шығарындылардың рұқсат
етілген көлемі кезінде шығарындылардың нақты көлемі 168,05 мың тоннаны (54,5%) құрады.
2017 - 2018 жылдары рұқсат етілген және нақты шығарындылардың ұлғаюы 2015 жылмен
салыстырғанда өндіріс көлемінің ұлғаюына байланысты.
2018 жылы ластаушы заттар шығарындыларының нақты көлемінің азаюы:
- "Ақтөбе" МГБ жөндеу жұмыстары "ИОА" АҚ (12,29 мың т.);
- "Қазақойл Ақтөбе" ЖШС мұнай өндіру көлемінің азаюы (8,31 мың т.),
- бұл ретте: "СНПС-Ақтөбемұнайгаз" АҚ ТМГК күрделі жөндеуіне байланысты нақты
шығарындылар 4,49 мың т. ұлғайтты.
Ақтөбе облысында, облыс орталығы – Ақтөбе бойынша тұрақты қалалық маршруттар үшін
497 бірліктен астам үлкен, орташа және шағын сыйымдылықтағы автобустар тартылған. Оның
ішінде газ отынына - 172 автобус, дизель отынына-325 автобус. Облысішілік маршруттарда 120
бірлік, оның ішінде 104 бірлік газ отынымен іске қосылды.
Атмосфералық ауаның күкіртті сутегімен ластануының негізгі себебі "Ақбұлақ" АҚ
канализациялық сорғы станцияларынан шығатын шығарындылар болып табылады.
Қалалық кәріз жүйесіне тұрмыстық ағындармен бірге өнеркәсіп ағындары да келіп түседі.
"Ақбұлақ" АҚ ҚОҚ тиімсіз жұмыс істеуі себебінен келіп түсетін ағындар жеткілікті
тазартылмайды және Ақтөбе қаласындағы атмосфералық ауаның жай-күйін нашарлататын
күкіртті сутегі пайда бола отырып, ластаушы заттардың шіруі мен ыдырауына жағдай жасайды.
Кәсіпорындарда жергілікті-тазарту құрылыстарының болмауы немесе тиімсіз жұмысы Ақтөбе
қаласында күкіртті сутегі шығарындыларының негізгі себептерінің бірі болып табылады.
Күкірт сутегін бөлудің екінші көзі бірінші тұндырғышта және екінші тұндырғышта II КОС
түзілген тұнба алаңдары болып табылады. Лай алаңдарының ауданы 25 га құрайды. Алаңдардың
саны 56 дана. Ағымдағы жылдың жағдайы бойынша 26 алаң лаймен толтырылған. Экология
департаментінің мәліметтері бойынша 0 - 10 см тереңдікте күкіртсутектің нақты концентрациясы
496 мг/кг құрайды.
2017 - 2018 жылдары "Ақбұлақ" АҚ күкіртті сутегі шығарындыларын азайту және жою
бойынша бірқатар іс-шараларды орындады:
- ҚОҚ-да: сулы бөгетті орнату, құм бастырмалардың, тарату, қабылдау камераларының
бетін жабу;
- 3 заманауи құю станциясы пайдалануға берілді;
- өнеркәсіп орындарында ЖДВШ нормативтерінің сақталуына бақылау және сарқынды
суларды қабылдау қызметтерін тоқтату ұйымдастырылды;
- сарқынды суларды күкіртсутектен тазарту және иістерді жою үшін су тартру жүйесіне
ИВКАЗ препаратын қосу енгізілді. Зертханалық зерттеулер кәріздік ағындардағы күкіртсутегінің
құрамының айтарлықтай төмендегенін көрсетті. ҚОҚ-та тікелей келіп түсетін ағынды суларда
оттегінің құрамы артты (0 болды, 0,23 мг/дм3 болды).
Тұнба карталарында (ағындарды тазартудан кейін тұнба жиналуы) тәжірибелік жұмыстар
жүргізілді, онда қышқыл сүт бактериялары қолданылды. Сондай-ақ осы әдіс (ашыған сүт
бактерияларымен өңдеу) барданың жинақтау карталарында сыналып, жыл бойы бактериялармен
15 сұйық карта өңделді.
Қабылданатын шаралардың нәтижесі ретінде күкіртсутектің артуын тіркеу жағдайлары
төмендеді, егер 2017 жылы "Қазгидромет" РМК стационарлық бекеттері күкіртті сутегі бойынша
ШРК артуының 144 оқиғасы тіркелсе, 2018 жылы күкіртті сутегі бойынша ШРК арту оқиғасы
тек 7 болды.
2018 жылы ілеспе мұнай газын кәдеге жарату көлемі 6474,085 млн. м3 құрады, ал 2017
жылы ол 6282,324 млн. м3 болған еді. 2018 жылы жағылған газ көлемі 248,54 млн. м3 құрайды,
бұл 2017 жылмен салыстырғанда 80,528 млн. м3 аз. Алаулық қондырғылардан шығатын барлық
шығарындылардың 97% - ы 3 мұнай-газ өндіру және қайта өңдеу кәсіпорындарына тиесілі:
"СНПС-Ақтөбемұнайгаз" АҚ, "ҚазақОйлАқтөбе" ЖШС және "Аман Мұнай" ЖШС.
Алауларда жағылатын ілеспе газ көлемінің төмендеуі ілеспе газды кәдеге жарату көлемінің
ұлғаюына байланысты. Бұл ретте "СНПС-АМГ" АҚ ілеспе мұнай газын өндіру көлемі 2018 жылы
194,237 млн.м3 артық (2017 жылғы 5960,87 млн. м3 қарсы 6155,107 млн. м3 газ өндірілді).
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Стационарлық көздерден шығарындылардың жалпы көлемінен (185,2 мың т) алауларда
ілеспе газды жағудан шығарындылардың үлесі – 16,3 мың т (8,8%).
2018 жылдың соңында Байғанин ауданындағы "Қожасай" кен орнында қуаты 40 мың
м3/сағ немесе жылына 326,4 млн.м3 заманауи газ өңдеу кешені пайдалануға берілді. Нәтижесінде
жағылатын ілеспе мұнай газының технологиялық болмай қоймайтын көлемі жылына 316,0
млн.м3 қысқарады, бұл ретте ластаушы заттар шығарындыларының көлемі жылына 5,6 мың
тоннаға қысқарады.
Ақтөбе облысының экологиялық жағдайын жақсарту жөніндегі 2018 - 2020 жылдарға
арналған іс-шаралар жоспары шеңберінде:
- бюджеттік ұйымдардың автокөлігі (850 бірлік) және қоғамдық көліктің 60%-дан астамы
газ отынына ауыстырылды (облыс бойынша тіркелгендердің жалпы санынан автомобильдердің
барлығы 23%-ы газ отынына ауыстырылды);
- 64 қала қиылысы қозғалысты басқарудың автоматтандырылған жүйесіне қосылған (БАЖ);
- экология департаментінің желісі бойынша ІІД-мен бірлесіп автокөліктердің түтінге және
уыттылыққа шығарылуына бақылау жүргізіледі.
Ақтөбе облысының аумағында 2017 - 2018 жылдары жер үсті суларының ластануын
бақылау 12 су объектісінде жүргізілді: Елек, Қарғалы, Қосестек, Ақтасты, Ойыл, Үлкен Қобда,
қара Қобда, Ембі, Темір, Ор, Ырғыз өзендері және Шалқар көлі.
2017 жылы су сапасы төмендегідей бағаланады: "ластанудың жоғары деңгейі" - Елек, Ор,
Қарғалы, Ырғыз, Қосестек, Темір өзендері; "ластанудың орташа деңгейі" - Ембі, Ойыл, Ақтасты,
қара Қобда, Үлкен Қобда өзендері, Шалқар көлі. 2017 жылы Елек өзенінен 15 ВЗ және 1 ЭВЗ
оқиғасы анықталды.
2016 жылмен салыстырғанда Елек, Қосестек, Ақтасты, Ойыл, Ор өзендеріндегі, Шалқар
көліндегі су сапасы айтарлықтай өзгерген жоқ, Үлкен Қобда, Қара Қобда, Ембі өзендері
жақсарды; Ырғыз, Қарғалы, Темір өзендері нашарлады139.
2018 жылы - "ластанудың орташа деңгейі" - Ор, Қарғалы, Қосестек, Ырғыз Үлкен Қобда,
Ойыл, Ембі, Темір өзендері және Шалқар көлі. "Ластанудың жоғары деңгейі" - Елек, Ақтасты,
Қара Қобда өзендері. Ақтөбе облысының аумағында Елек өзенінде жоғары ластанудың 40
жағдайы анықталды. 2017 жылмен салыстырғанда Қарғалы, Ор, Қосестек, Темір өзендеріндегі
судың сапасы жақсарды; Қара Қобда өзенінде нашарлады; Елек, Үлкен Қобда, Ырғыз, Ембі,
Ойыл, Ақтасты өзендерінде және Шалқар көлінде - айтарлықтай өзгерген жоқ.140
Елек өзенінің бассейнінде 50 жылдан астам жер асты және жер үсті суларының
жинақталған, құрамында хром бар АЗХС шламдары мен АЗФ (үйінді) ферроқорытпа өндірісінің
шлактарынан алты валентті хром қосылыстарымен қарқынды ластануы жалғасуда. Елек
өзені бассейнінің жер асты суларының ластануының таралу аймағы бастапқыда - 12,0 км2.
Елек өзенінің жер үсті суларындағы хромның ең жоғарғы концентрациясы өзен ағысының
көлемі ең аз (аралық кезең) суық уақыт кезеңінде (желтоқсан-наурыз) белгіленген. Елек өзенінің
жер үсті суларындағы алты валентті хромның ең жоғары концентрациясы 2014 жылдың 1
тоқсанында Георгиевка а.бейіні бойынша – 0,25 мг/л, IV (Целинное а.) және V (Ресеймен
шекарада) бейіні бойынша – 0,15 мг/дм3 тіркелген. Сондай-ақ, "Батысқазжерқойнауы"
тапсырмасы бойынша хроммен ластану учаскесінде (Ақтөбе қаласының солтүстік-батыс
өнеркәсіп зонасынан кентке дейін) жер асты суларының тұрақты мемлекеттік мониторингін 100ден астам нүкте бойынша "АҚПАН" ЖШС жүргізеді.
2007 - 2009 жылдары Елек өзеніне жанасқан аймақта суды хроммен ластанудан (VI)
тазарту бойынша ғылыми – зерттеу және тәжірибелік-эксперименттік жұмыстар жүргізілді, 24,95
139 2017 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетень.
140 2018 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетень.
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млн.теңге игерілді. Елек өзенінің хроммен ластануын жою инвестициялық жобасының ТЭН
әзірленді, 8,0 млн. теңге игерілді.
2012 - 2013 жылдар кезеңінде ҚР Қоршаған ортаны қорғау және су ресурстары
министрлігі "№3 тәжірибелік-өнеркәсіптік учаскенің жерасты суларын Елек өзенінде жанасатын
аймақта алты валентті хроммен ластанудан тазарту" жобасын іске асыруды жүргізді. "Геотерм
"өндірістік компаниясы" ЖШС жобасының мердігері қысқа мерзімде №3 эксперименталдық
учаскеде ластануды жойды.
2018 жылдың желтоқсанында зертханалық-аналитикалық бақылау бөлімінің мониторинг
деректері бойынша Елек өзені бойынша алты валентті хромның шоғырлануының артуы
байқалады, ВЗ жағдайлары анықталды (10 ШРК астам). Жүргізілген қайта бақылау Георгиевка а.
12 ШРК шоғырлануын белгіледі. Хром шоғырлануының ұлғаю себептерін анықтау мақсатында
(VI) Елек полигонында орналасқан жер асты ұңғымалары мониторингінің деректеріне талдау
жүргізіледі.
Осыған байланысты, трансшекаралық ауқымда хроммен ластануды болдырмау үшін жер
асты суларын тазарту жөніндегі жұмыстарды жаңарту қажет.
Қолда бар деректер бойынша бормен ластанған жер асты суларының жалпы таралу
ауданы 21,1 км2 құрайды. "Казводоканалпроект" институтының деректері бойынша шлам
жинағыштар орналасқан жер асты көлдерінде 890 тоннадан астам бор жинақталған. Қазіргі
уақытта Елек өз. cудың химиялық құрамы бойынша Алға қаласы ауданында 13,7 ластану индексі
бар, бұл су сапасының 7 сыныбына сәйкес келеді және "суы өте лас" деп сипатталады.
2008 ж.Елек өзеніне жанасу аймағында жер асты суларын бормен ластанудан тазарту
бойынша ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-эксперименттік жұмыстар жүргізілді. Елек өзенінің
жер асты суларын бормен ластанудан тазартудың инвестициялық жобасына ТЭН әзірленді.
2014 жылы облыс әкімдігі "Елек өзені бассейнінің жер асты суларын бормен ластанудан
тазарту" жобасына түзету жүргізді. 2014 жылғы қарашадан бастап жоба "Мемсараптама" РМКға 4 рет жіберілді. "Мемсараптама" РМК жаңа ТЭН әзірлеуді немесе тәжірибелік учаскеде
тазарту жұмыстарын жүргізуді ұсынады. Бүгінгі таңда Елек өзенін ластау көзін жою бойынша
қаржыландыру ашық күйінде қалып отыр. Елек өзенінt бормен ластау көзін жою үшін 10 млрд.
теңгеден астам қаражат қажет болады.
Жер асты суларының бормен ластану учаскесінде 92-ші режимдік ұңғымалар бойынша
"АҚПАН" ЖШС кәсіпорны тұрақты мемлекеттік мониторинг жүргізді. Сонымен қатар, Елек
өзенінің тұрақты (ай сайынғы) мониторингін экология департаменті жүргізеді, онда бордың
орташа жылдық жиілігі 2018 ж. №2 нүктеде (Алға қ.) 14,6 ШРК, Целинное а. – 10,4 ШРК,
Георгиевка а. - 10,4 ШРК құрайды. Осыған байланысты бормен ластану көзін жою жөніндегі
жұмыстарды қаржыландыруды жаңарту қажет, бұдан басқа төмендегілер қажет:
- Ақтөбе облысының су айдындарында мемлекеттік бақылауды күшейту;
- "Қазгидрометтің" РМК-ның фондық көрсеткіштерді алу және бормен тарихи құрғату
объектілерінің неғұрлым дәл әсерін анықтау мақсатында Елек өзеніндегі жер үсті суларының
сынамаларын алу үшін қосымша гидробекеттер ұйымдастырсын.
Ақтөбе облысының экологиялық жағдайын жақсарту жөніндегі 2018-2020 жылдарға
арналған іс-шаралар жоспары шеңберінде:
- 2018 жылы Ақтөбе қаласы үшін тазарту имараттары кешенін жаңғыртуға ЖСҚ әзірлеу
басталды. Әзірлеу мерзімі 2018-2020 жылдар, құны 348,0 млн. теңге;
-ЕҚДБ несие ресурстары есебінен "Тұрғынқалашық ауданының өздігінен ағатын
канализациясын қайта құру" нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізілді»;
- қала кәсіпорындарында ағындарды тазарту үшін жергілікті қондырғылар орнату бойынша
шаруашылық субъектілерімен жұмыс жүргізу. Нәтижесінде 85 өнеркәсіптік кәсіпорындарда
сарқынды суларды тазалауға арналған жабдық орнатылды, 136 қоғамдық тамақтану
кәсіпорындарында май ұстағыштар орнатылды.
2018 жылы Ақтөбе облысында 55174,93 мың т өнеркәсіптік қалдықтар (2017 жылы 62774,94 мың т), оның ішінде тау-кен саласы бойынша 54549,034 (98,8%), химия өнеркәсібі
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446,143 (0,80%), мұнай саласы бойынша 179,76 (0,3%) пайда болды. Өнеркәсіп қалдықтарының
пайда болу көлемі 2017 жылмен салыстырғанда 12,1% - ға төмендеді. Салыстыру үшін 2014
жылы пайда болған өнеркәсіптік қалдықтардың жалпы саны – 40280,874 мың тоннаны құрайды,
оның 39716,37 мың тоннасын (98,6%) тау-кен өндіруші кәсіпорындардың аршу жыныстары
құрайды, негізінен "Коппер технолоджи" ЖШС және "Қазхром"ТҰК АҚ ДК.
Облыс бойынша 8070,77 мың тонна қалдықтар өңделіп, пайдаланылды, бұл 14,6%
құрайды. Мұнай өнеркәсібі қалдықтарының пайда болу көлемі 179,76 мың т құрады, олардың
109,8 мың т қалдықтар өңделді, бұл 61% құрайды. Мәселен," СНПС – АМГ" АҚ 69,2 мың тонна
күкірт түзілді, оның 58,0 мың тоннасы дайын өнім ретінде экспортқа берілді.
Іс жүзінде барлық тау-кен өндіруші кәсіпорындарда қалдықтарды басқару жүйесі жұмыс
істейді, ол қалдықтардың пайда болуының алдын алу және азайту, есепке алу және бақылау,
жинақтау, сондай-ақ өндіріс қалдықтарын жинау, қайта өңдеу, кәдеге жарату, тасымалдау, сақтау
және жою сияқты қалдықтардың технологиялық циклінің барлық кезеңдерін қамтиды.
Мәселен, қоршаған ортаға теріс әсерді азайту мақсатында "Қазхром ТҰК" АҚ Дон ТБК
аршымалы және сыйымды тау жыныстарының қалдықтары карьерлердің өңделген кеңістігінде
орналастырылады (пайдаланылады), бұл өз кезегінде үйінділерде қалдықтарды жинауды
азайтуға мүмкіндік береді. Бұл жыныстар
қайталама шикізат ретінде коммерциялық
қызығушылық туғызбайды және жерде жиналады.
Ақтөбе облысы үшін жердің тозуы мен шөлейттенуі өзекті мәселе болып отыр. Халық
Арал теңізінің экологиялық апатынан туындаған құмдардың қозғалуына байланысты жердің
тозуы мәселелерін көтеріп отыр. Шөлейттену үшін негізгі ықпал ететін фактор топырақ-өсімдік
жамылғысының әлсіз қалыптасуы және оның серпінділігі болып табылады.
2018 жылы 298,6 мың тонна ҚТҚ құрылды,оның 11,69%-ы қайта өңделді. 2017 жылы
құрылған ҚТҚ көлемі 300 мың тоннаны құрады. оның ішінде 3,51% қайта өңделген. 357 ҚТҚ
орналастыру объектісінің 13-і ғана экологиялық және санитарлық талаптар мен нормаларға
сәйкес келеді, бұл 3,47% құрайды.
ҚТҚ тұрақты жинаумен және әкетумен қалаларда, аудан орталықтарында және ірі елді
мекендерде тұратын халықтың 74% қамтылған. Ақтөбе қаласында бұл көрсеткіш 100% құрайды.
Сонымен қатар, қоқыс шығаратын компаниялар базасында тіркелген тұрғындардың тек 60%-ы
ғана қоқыс шығару бойынша қызмет ақысын төлейді, қалғандары төлемнен бас тартады.
Қалдықтарды сұрыптауды дамыту бөлігінде қоқыс шығарушы компанияларды
ынталандыру мақсатында бірыңғай төлем құжатының жүйесі енгізілді, онда қоқысты шығару
үшін төлем басқа коммуналдық қызметтермен бірге жасалады. Қазіргі уақытта ҚТҚ жинау және
шығару тарифі 104 теңгені құрайды, бұл - Қазақстан бойынша ең төмен төлемдердің бірі.
Облыста ҚТҚ қабылдау және орналастыру үшін 14 рұқсат етілген полигон бар. Оның
ішінде:
- 7 коммуналдық: "Neo Plus" ЖШС (Ақтөбе қ.), "Трумова" ЖК (Алға ауданы), "Бимаханов"
ЖК (Шалқар ауданы), "Нұр Сапар" ЖШС (Хромтау ауданы), "Кеңқияқ" СК КМК және "Темір
Тазалық" ЖШС (Темір ауданы), "тазалық Қос" ЖШС (Әйтеке би ауданы));
- 7 жеке меншік: "Экологиялық технологиялар" ЖШС (Байғанин ауданы), "ЖЕС" ЖШС
(Мұғалжар ауданы), "Реал Ракурс" ЖШС (Ембі қ.) "СНПС-Ақтөбемұнайгаз" АҚ, "Қазақойл
Ақтөбе" ЖШС және "Ақтөбе НГС"ЖШС (Мұғалжар ауданы), "Таза Дала Ком" ЖШС (Темір
ауданы).
Басқа елді мекендерде ҚТҚ сақтаудың арнайы орындары анықталды.
Экологиялық талаптарға және санитариялық қағидаларға сәйкес келетін қатты тұрмыстық
қалдықтарды орналастыру объектілерінің үлесі 2018 жылы 3,46% құрады.
2018 жылы Мәртөк, Қобда және Қарауылкелді полигондарының құрылысына ЖСҚ,
сондай-ақ Шұбарқұдық және Бадамша кенттеріндегі полигондарға арналған ТЭН әзірленді.
Қазіргі уақытта ҚТҚ коммуналдық полигондары сенімді басқаруға берілді, бұл ретте
полигондардың қызметі жергілікті атқарушы органдар тарапынан тиісті бақылаусыз қалып отыр.
Мысалы, бұрын жұмыс істеп тұрған "Темір-Тазалық" ЖШС және "Тазалық Кос" ЖШС қазіргі
уақытта жұмыс істемейді.
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Қалдықтарды сұрыптау және өңдеу саласында 20-дан астам шағын бизнес кәсіпорындары
мен құрылымдары жұмыс істейді. "Союзгранд" ЖШС қоқыс сұрыптау кешені бүгінгі күні
қалалық полигонға түсетін қалдықтардан 15%-ға дейін кәдеге жаратылатын компоненттерді
шығарады. Облыс бойынша ҚТҚ кәдеге жарату үлесі түзілген қалдықтар көлемінің шамамен 7%ын құрайды.
2018 жылғы 13 тамызда облыс әкімдігінің №372 қаулысымен "Ақтөбе облысы бойынша
2018 - 2022 жылдарға арналған шағын және орта бизнес субъектілерін кеңінен тарта отырып,
қатты тұрмыстық қалдықтарды қазіргі заманғы кәдеге жарату және қайта өңдеу жөніндегі
шаралар кешені" қабылданды.
Облыс орталығында ҚТҚ айналымы мен қаланы санитарлық тазалау жүйесі толығымен
реформаланды. 19 басқарушы компания құрылды, қаланы санитарлық тазалау жұмыстарына 350ден астам адам тартылды.
2017 жылы 345 заманауи еуроконтейнер, 2018 жылы 321 сатып алынды және орнатылды.
Қаланың контейнерлік алаңдарында пластикалық ыдысты жинауға арналған 310 торлы
контейнер бар. Облыс орталығында қоғамдық пайдалану орындарында пластикті, қағаз бен
шыныны бөлек жинау үшін 88 үштік қоқыс жәшігі орнатылған. Өндірушілердің
(импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері тетігі шеңберінде өтеусіз негізде Ақтөбе
қаласына құрамында сынап бар шамдар мен батареяларды жинауға арналған 133 контейнер
берілді.
Сондай-ақ, пилоттық жоба аясында "Neo Plus" ЖШС компаниясы ҚТҚ-ның 3 тереңдетілген
контейнерін сатып алды және орнатты (60 контейнерді сатып алу және орнату жоспарлануда),
екінші шикізатты қабылдау пункті ашылды.
2020 жылдың бюджетінде 800 контейнер сатып алуға және 60 контейнер алаңын орнатуға
қаражат қарастырылған.
2017 жылы "Ақтөбе ӘКК"-мен бірлесіп қоқыс сұрыптайтын кешен іске қосылды
(инвестиция көлемі 600 млн.теңге "СоюзГранд" ЖШС инвесторы). Алайда, әр түрлі себептермен
бұл МСК 2018 жылдың қазанынан бастап 2019 жылдың 2 тоқсанына дейін тоқтатылды. Бүгінгі
таңда қоқыс сұрыптау кешені қалалық полигонға түсетін қалдықтардан 20%-ға дейін кәдеге
жарату компоненттерін шығарады.
Өндірісті кеңейту, екінші сұрыптау желісін іске қосу жоспарлануда.
Ақтөбе қаласында қайталама шикізатты қабылдау пункті ашылды, тағы да 3 қабылдау
пункті үшін жер учаскелері бөлінді.
Инвесторларды тарту мақсатында 2018 жылы қоқыс жағатын, қоқыс өңдейтін зауыттарды
салу бойынша әр түрлі компаниялармен 6 келіссөз жүргізілді, бірақ осы уақытқа дейін нақты
нәтижелер жоқ. Осылайша, ChinaConchVentureHoldings (HongKong) Co компаниясы
инвесторының шарттары бойынша. қоқысты қайта өңдеуге (өртеуге) 1 тонна үшін 5000 теңге
көлемінде субсидиялау қажет, сондай-ақ 1 кВт өндірілгіен электр қуатын қазақстандық тарап 0,1
АҚШ долларына (ҚҚС-сыз) немесе 40 теңгеге жуық сатып алуы тиіс.
Сонымен қатар, ҚТҚ жинаумен және шығарумен айналысатын бірқатар жергілікті
кәсіпкерлердің өндірістік базалары, арнайы техникасы бар және мемлекет тарапынан көмек
болған жағдайда қалдықтарды сұрыптаумен немесе өңдеумен айналысуға дайын. Өңірде ҚТҚ
өңдейтін бірқатар кәсіпорындар жұмыс істейді ("Тенуса" ЖШС, "Ақтөбе НГС" ЖШС, "Экол.
технолгиялар" ЖШС," "Импорт мастер" ЖШС, Поливест " ЖШС және т. б.).
Биоалуантүрлілік
Облыс аумағында сүтқоректілердің 62 түрі және құстардың 214 түрі кездеседі,оның ішінде
сүтқоректілердің 35 түрі және құстардың 80 түрі аңшылық-кәсіпшілік, аңдардың 10 түрі және
құстардың 35 түрі ҚР Қызыл кітабына енгізілген. Жабайы жануарлардың көптеген түрлерінің
қазіргі жағдайы тұрақты және ерекше қауіп тудырмайды. Қазіргі уақытта кәсіпшілік аң аулау
жүргізілмейді. Аңшылық шаруашылығын жүргізудің негізгі бағыты-суда жүзетін жабайы
құстарға, қояндарға және аз мөлшерде әуесқойлық аң аулауды, елік пен қабанды лицензиялық
аулауды ұйымдастыру.
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Облыста 100 балық шаруашылығы су тоғандары бар, оның ішінде 13 өзен бар, 48 көл, 8
су қоймасы және 31 тоған бар. Балық шаруашылығы су айдындарының қоры екі ірі су бассейніне
жатады: Тобыл-Торғай және Орал-Каспий. Негізгі балық кәсіпшілігі аймақтарына мыналар
жатады: Ырғыз-Торғай көл-өзен жүйесінің су қоймалары, сондай-ақ ірі Ақтөбе, Қарғалы,
Магаджан су қоймалары.
"Қазақ балық шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты" ЖШС Батыс Қазақстан филиалы
жүргізген ғылыми биологиялық зерттеулер негізінде ауыл шаруашылығы министрінің
бұйрығымен 2018 жылға Ақтөбе облысының су айдындарынан 365 тонна балық аулау лимиті
бекітілді. Бекітілген лимитке сәйкес балық аулауға пайдаланушылар үшін рұқсат беруді
облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы береді. Сонымен, 2018
жылы 330 тоннаға 95 рұқсат берілді, сондай-ақ Артемияцисталарын аулауға 19 тоннаға 1 рұқсат
берілді, бюджетке түсімдер 7,5 млн.теңгені құрады. 2019 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша
нақты балық аулау 300 тоннаны құрады. Барлық лимиттің 65,5%-ы Торғай қорықшасы
аумағында орналасқан Ырғыз ауданының су айдындарына тиесілі, осыған байланысты осы су
айдындарында балық аулау тек 1 қыркүйектен басталады.
Қазіргі уақытта балық шаруашылығын жүргізу үшін 49 табиғат пайдаланушыға өзендер
учаскелерімен 67 су қоймасы бекітілді (2015 жылы бекітілген су айдындары 26, 2016 жылы тағы
16 су айдыны, 2017 жылы тағы 13 су айдыны бекітілді).
Балық шаруашылығын жүргізу кезінде пайдаланушылардың негізгі міндеттемелері жыл
сайынғы балық аулау, ғылыми зерттеу, материалдық-техникалық жабдықтау және бекітілген су
қоймаларын қорғау үшін қорықшылық қызметін ұстау болып табылады.
2018 жылы облыстың су айдындарына 1047 мың дана балық шабақтары шығарылды.
Сонымен қатар, "Пригородный" ЖШС, "Рад Агро" ЖШС, "Айс" ЖШС балық ресурстарына
келтірілген зиянды өтеу бойынша жұмыстар жүргізілді. Илек өзеніне 18 мың дана тұқы балығы
жіберілді.
Облыста ерекше қорғалатын табиғи аумақтардан 2007 жылы 763,5 мың га алаңда құрылған
Ырғыз-Торғай мемлекеттік табиғи резерваты және 296 мың га алаңда Торғай мемлекеттік қорығы
бар.
Резерват аумағы Қызылорда, Қарағанды және Қостанай облыстарымен шектеседі.
Комитеттің 2007 жылғы 6 шілдедегі №224 бұйрығына сәйкес Ырғыз-Торғай мемлекеттік табиғи
қорықшасын күзету резерватқа жүктелген. Қорықшаның аумағын ескере отырып, резерватпен
қорғалатын аумақтың ауданы 1060 мың гектарды құрайды. Флора мен фауна түрлері: өсімдік
әлемі - 390, сүтқоректілер-42 (оның ішінде ҚР Қызыл кітабына енгізілген - 2), құстар - 250 (оның
ішінде ҚР Қызыл кітабына енгізілген - 32), қосмекенділер - 4 және бауырымен жорғалаушылар 14 түрі.
Ақтөбе облысы әкімдігінің 19.02.2010 жылғы №51 қаулысымен Ақтөбе облысы Қарғалы
ауданының аумағында ауданы 83770 га жергілікті маңызы бар "Эбита" мемлекеттік табиғи
қорықшасы құрылды.
Ақтөбе облысы әкімдігінің 2012 жылғы 12 желтоқсандағы №451 қаулысымен жергілікті
маңызы бар "Орқаш" мемлекеттік табиғи қорықшасы құрылды.
Ақтөбе облысы әкімдігінің 06.12.2017 жылғы №424 қаулысымен Ақтөбе облысы Мәртөк
ауданының аумағында жергілікті маңызы бар, ауданы 133796 га "Мәртөк" мемлекеттік табиғи
қорықшасын құру бойынша және Ақтөбе облысы әкімдігінің 06.12.2017 жылғы №425
қаулысымен Ақтөбе облысы Қобда ауданының аумағында жергілікті маңызы бар, ауданы 34655
га "Қобда" мемлекеттік табиғи қорықшасын құру бойынша мемлекеттік табиғи қорықшалар
құрылды.
2019-2020 жылдары Әйтеке би ауданында жалпы көлемі 145553 га жергілікті маңызы бар
"Озерный" және Ойыл ауданында жалпы көлемі 63 467,54 га "Ойыл" мемлекеттік қорықшасын
құру жоспарлануда.
Ақтөбе облысы әкімдігінің 2013 жылғы 23 қаңтардағы №7 Қаулысымен Мұғалжар
ауданының аумағында жалпы көлемі 13977 га "Көкжиде - Құмжарған" жергілікті маңызы бар
мемлекеттік табиғи кешенді қорықшасы құрылды. Осы қаулымен "Көкжиде-Құмжарған"
кешенді қорықшасы "Темір орман шаруашылығы" мемлекеттік мекемесінің қарамағына берілді.
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2008 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Ақтөбе облысы әкімдігінің тапсырысы бойынша
Көкжиде құм алқабында қолданбалы экологиялық зерттеулер жүргізілуде, олардың деректері
жер асты суларында мұнай өнімдері бойынша ШРК асып кеткенін растайды.
Жүргізілген зерттеулердің нәтижелері жер қойнауын пайдаланушылардың құмдарды
нашар игергенін куәландырады, осыған байланысты экожүйенің деградациясына олар әлі әсер
ете қойған жоқ. Дегенмен, апат болған жағдайда немесе қарқынды игерілген жағдайда ішуге
пайдаланылатын тұщы су қоры жоғалып кетуі мүмкін.
Ақтөбе облысы Қазақстан Республикасындағы ең орманы аз облыстарының бірі болып
табылады. Облыстың орман ресурстары жекелеген қайың-көктерек шоқ ормандары, Елек,
Қарғалы, Орал, Қобда, Ойыл, Темір өзендері мен олардың салаларының бойындағы жайылма
ормандар болып табылады. Бұдан басқа, темір және автомобиль жолдары бойындағы екпелер
бар.
Ақтөбе облысының мемлекеттік орман қорының жалпы көлемі 987,8 мың га құрайды, оның
ішінде орман жерлері 95,4 мың га, орман алқабы 52,8 мың га құрайды. 2018 жылы 925 га жерге
орман дақылдары отырғызылды. 3500 дана стандартты отырғызылатын материал өсірілді.
Жалтыр ауылында жылжыма құмдарды бекіту үшін 24 га алқапта ағаш отырғызылды. Ақтөбе
қаласының айналасында санитарлық-қорғаныш жасыл аймақты қайта құру жоспары іске
асырылуда.
Ақтөбе облысына келетін туристер ағыны тұрақты өсуде. Сонымен, 2018 жылдың 9
айының қорытындысы бойынша Ақтөбе облысының орналастыру орындары басқа облыстардан
81,7 мың туристке (өсім 17,1%) және басқа елдерден 8,7 мың туристке (өсім 15,4%) қызмет
көрсетті. Сонымен қатар 2018 жылдың 9 айында орналастыру орындары 235,1 мың төсек-тәулік
(өсім 13,7%) берілді.
Ақтөбе облысында туристердің қызығушылығын туғызатын әр түрлі көрнекті орындар,
тарихи, табиғат және сәулет ескерткіштері, діни нысандар бар. Мысалы, батырлардың ОтаныАлтын Орда кезеңінің ескерткіші Абат – Байтақ қорымы, Қобда ауданындағы Қобыланды батыр
кесенесі, Әйтеке би ауданындағы Ұлы хан Әбілқайыр Хан моласы, қолбасшы, билеуші және XIII
ғасырдың саясаты, Мұғалжар ауданындағы Мұғолжары – ежелгі жанартаулардың отаны, ағат
және яшм алқаптары, Хромтау ауданындағы Айдарлыаша халықаралық разрез-карбон және
перми эталоны.
2007 жылы құрылған Ырғыз-Торғай мемлекеттік табиғи резерваты жұмыс істейді, резерват
құрудың жаратылыстану-ғылыми негіздемесі экологиялық соқпақтарды, туристік маршруттар
мен қонақ үйлерді ұйымдастыруды, табиғат мұражайын құруды көздейді; Торғай мемлекеттік
табиғи қорықшасы (зоологиялық) – Ырғыз-Торғай мемлекеттік табиғи резерватының қарамағына
берілді және Торғай қаумалының инфрақұрылымын құру мәселелері резерватпен кешенде
шешілуі тиіс. Резерватта бердвочинг – қызғылт фламингоны және құстардың басқа да түрлерін
бақылау, жабайы жануарларды бақылау дамыған.
Ежелгі өркениеттердің тамаша жетістіктерінің бірі және мәдени мұра болып Ұлы Жібек
жолы саналады. Бұл Ақтөбе және Орынбор облыстарының шекаралас аудандарында туризмді
дамыту үшін тамаша платформа. Өзара тиімді ынтымақтастық үшін барлық алғышарттар мен
мүмкіндіктер бар. Бұл - мектеп және студенттік топтармен ақпарат алмасу, демалыс күнгі
турлар, тауап ету турлары және Қасиетті жерлерге турлар, ЕҚТА-мен, геологиялық және
археологиялық ескерткіштермен танысу, түрлі көрмелер мен жәрмеңкелерге бару. Біздің
арамызда жақын көршілес ел болғандықтан және өткен тарихымыз ортақ болғандықтан
ынтымақтастық орнаған, бізді біріктіретін және жаңа қатынастарға және шекарасыз туризмнің
дамуына серпін беретін Ұлы Жібек Жолы бар.
Ақтөбе облысының сыртқы байланыстар және туризм басқармасының ресми сайтында
ақпараттық қамтамасыз ету үшін "Туризм"бөлімі жұмыс істейді және жаңартылуда. Ішкі
туризмді дамытудың қуатты алғышарты "Батыс Еуропа - Батыс Қытай" халықаралық транзиттік
дәлізінің жұмыс істеуі, оның ішінде жол бойындағы сервис объектілерін дамыту арқылы жұмыс
істеуі болып табылады.
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Сонымен қатар, Ақтөбе облысының 2016 - 2020 жылдарға арналған туризмді дамыту
бағдарламасы әзірленді және бекітілді., онда төмендегілер сияқты туризмді дамытудың негізгі
шаралары белгіленген:
- туризм объектілерінің қолжетімділігін арттыру және туризм инфрақұрылымын дамыту
(жолдарды қайта жаңарту, туристік объектілерге коммуникация жүргізу және т. б.);
-туристік объектілерді салу және қайта құру (қайта құру, абаттандыру, этно-ауылдар мен
қонақ үйлер құру және т. б.);
- ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды құру;
-оқиғалар туризмін дамыту (ҚР бойынша мәдени, спорттық, ойын-сауық және басқа да ісшаралардың онлайн-күнтізбесі шеңберінде жыл сайынғы іс-шаралар өткізу);
- кадрларды даярлау және біліктілікті арттыру жүйесі (қонақ үй, мейрамхана және
экскурсиялық қызметтер саласында оқыту, мамандықтарды қайта даярлау);
- туристік саланы ақпараттық қамтамасыз ету (ақпараттық туристік орталықты құру,
туристік бренд пен ұранды әзірлеу, интернет порталын, мобильді қосымшаны, туристік картаны,
бейнероликтерді, промо-роликтерді, жолсілтегіштерді, кәдесый өнімдерін әзірлеу, SMMмаркетинг құру);
- туристік брендті ішкі және сыртқы нарықтарда алға бастыру (халықаралық телеарналар
эфирінде, авиакомпаниялардың борттық журналдарында имидждік бейнероликтерді көрсету
және т. б.).
Ақтөбе облысында туристік саланы дамытудың негізгі проблемасы туристік және көлік
инфрақұрылымының сапасы, әсіресе облыстың шалғай аудандарындағы сапасы болып
табылады. Көрсетілген қызметтер көлемінің 90%-дан астамы Ақтөбе қаласына келеді. Облыстың
қалған аудандарының туристік салаға қосқан үлесі аз. Бұл жағдай облыстың қорымдарының,
кесенелерінің және өзге де көрікті жерлерінің жолдың нашар жағдайы мен кірме жолдардың
жоқтығынан қолжетімсіз болуына байланысты. Сондай-ақ қонақ үйлердің, жол бойындағы
дәмханалардың және туристік инфрақұрылымның басқа да объектілерінің санының
жеткіліксіздігі мен сапасының төмендігі байқалады.
2.3. Алматы облысы
Облыс аумағының көлемі 223,6 мың ш. км. құрайды. Облыста 2018 жылғы 1 қаңтарға халық
саны 2017,3 мың адамды немесе ел халқының 11,1% құрады. Республика бойынша орташа
есеппен алғанда 57%-бен салыстырғанда халықтың 77%-ы ауылдық жерлерде, 23%-ы қалалық
жерлерде тұрады. 2019 жылғы 1 қаңтарда халық саны-2038,9 мың адамды құрады.
Статистика комитетінің деректері бойынша 2017 жылы облыстың жалпы өңірлік өнімі 2015
жылмен салыстырғанда 25,1%–ға артып, 2472,0 млрд.теңгені құрады, нақты көлем индексі 104%ды, жан басына шаққанда 1235,8 мың теңгені құрады. 2018 жылы облыстың ЖӨӨ 2795,1 млрд.
теңгені құрады, нақты көлем индексі – 103,1%, жан басына шаққанда – 1378,0 мың теңге. ЖӨӨ
құрылымында ең көп үлесті өнеркәсіп – 24,5%, ауыл шаруашылығы – 15,6%, көлік және
байланыс – 12,9% алады. Облыста 1313 өнеркәсіптік кәсіпорын жұмыс істейді, оның ішінде 99
ірі және орташа, олардың үлесіне өндірілетін өнім көлемінің 80%-ға жуығы келеді.
Статистика комитетінің деректері бойынша өнеркәсіп өнімдерін (тауарларды,
қызметтерді) өндіру көлемі 2017 жылы 795 683 920 мың теңге, 2018 жылы - 892772184 мың теңге,
оның ішінде өңдеу өнеркәсібіндегі өндіріс көлемі 2017 жылы - 677448496 мың теңге, 2018 жылы
- 770319718 мың теңге (2017 жылға 103,5%). Өңдеу өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігі 2017 жылы
29,4 мың АҚШ долларын құрады және 2016 жылға қарай 7,1% - ға (26,6 мың АҚШ доллары/адам)
өсті.
Облыс аумағында келесі индустриялық аймақтар мен өнеркәсіп алаңдарын қалыптастыру
бойынша жұмыстар жүргізілуде:
1. "Талдықорған" индустриялық аймағы (Талдықорған қаласы, алаңы - 594,9 га).
Инфрақұрылымдық нысандардың құрылысы толығымен аяқталды. Қазіргі уақытта газбен
жабдықтау бойынша ҚМЖ жүргізілуде. Аумақтағы 8 жоба іске асырылуда.
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2. "Береке" индустриялық аймағы (Іле ауданы, алаңы – 534,9 га). Индустриялық аймақ
GateCity спутнигінің бірінші қаласының аумағында орналасқан, Алматы қаласына дейінгі
қашықтық-28 км. Жер учаскелерін алу рәсімі жүргізілуде. Қазіргі уақытта "Береке" ИА
инфрақұрылым желілеріне қосу бойынша ЖСҚ мемлекеттік сараптамаға беру сатысында. 25
өтініш келіп түсті. 12 жоба мақұлданды.
3. "Қайрат" индустриялық аймағы (Талғар ауданы, ауданы – 198 га). Инфрақұрылым
құрылысының құны 8,2 млрд. теңгені құрайды. "Қайрат" ИА кестеге сәйкес сумен жабдықтау
және газбен жабдықтау, сыртқы канализация және темір жол желілерін тарту бойынша құрылысмонтаж жұмыстары жүргізілуде.
4. Өнеркәсіптік алаңдар. Облыстың он екі ауданында өнеркәсіп алаңдарын дамыту үшін
жер учаскелері анықталды (Ақсу, Алакөл, Балқаш, Қаратал, Кербұлақ, Көксу, Райымбек,
Сарқант, Талғар, Ұйғыр, Панфилов, Текелі қ.). 4 өнеркәсіптік алаң құру бойынша жұмыстар
жүргізілуде (Текелі қаласында"Достық", Алакөл ауданында "Талапкер", Қаратал ауданында
"Үштөбе" және Ұйғыр ауданында "Жылыжай кешені").
Облыстың аграрлық секторы-көпбейінді, жалпы өндіріс құрылымында өсімдік
шаруашылығы 53,1%, мал шаруашылығы 46,6% және қызметтер 0,3% алады. Статистика
комитетінің деректері бойынша ауыл шаруашылығы өнімінің жалпы шығарылымы 2017 жылы
630,9 млрд.теңгені, ал 2018 жылы 734 млрд. теңгені құрады.
Агроөнеркәсіптік кешенде 2017-2018 жылдары 17,4 млрд. теңге сомасына 41
инвестициялық жоба пайдалануға берілді,оның ішінде 13 нысан – ауыл шаруашылығы
шикізатын қайта өңдеу бойынша.
Ауыл шаруашылығы дақылдарының орташа жылдық егістік көлемі 935 мың гектарды
құрайды (2016 ж. – 932,2 мың га, 2017 ж. – 947,9 мың га).
Әртараптандыру мақсатында үш жылдық кезеңде бидай егісі 10 мың гектарға азайтылды,
дәндік жүгері алқабы - 6,6 мың гектарға, майлы дақылдар - 9,5 мың гектарға, қант қызылшасы 7,8 мың гектарға кеңейтілді.
Егістік жерлер құрамындағы ауыспалы егіс үлесі 60,5% құрайды. Өсімдік
шаруашылығында қолданылатын ылғал сақтау технологиялары 2018 жылы 147,5 мың гектарға
(2017 ж. – 145,8 мың га) және су сақтау технологиялары 16,2 мың гектарға (2017 ж. – 15,3 мың
га) жеткізілді. 4 нысанның күрделі жөндеу жұмыстары аяқталды, 1070 гектар қалпына келтірілді
және 7192 гектарда сумен қамтамасыз ету жақсарды. Суару желілерін қайта жаңарту Ескелді
ауданында Ислам Даму Банкінің қаражаты есебінен жүргізіледі, 2018 жылы 1510 га қалпына
келтірілді және 2019 жылы 2690 га болады, сондай-ақ 3 аудан (Алакөл, Көксу, Ақсу) бойынша
конкурстық рәсімдер жүргізілуде, 9 аудан бойынша ЖСҚ дайындалуда. Қызылағаш су қоймасын
қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде. Оның суармалы массивін салу үшін ТЭН әзірленді,
ЖСҚ әзірлеуге конкурс жарияланды141.
Облыста суармалы жерлердің жалпы көлемі 579,9 мың га құрайды, оның ішінде егістік473,6 мың га. Суару көздерінен су алуды, оны шаруашылыққа беруді 356 гидротехникалық
құрылыстар жүргізеді.
Облыстық бюджет есебінен суару жүйелерін паспорттау жүргізілді. Барлық ирригациялық
желілердің ұзындығы 16780 км (республикалық меншікте – 6781 км, коммуналдық меншікте4345 км, жеке меншікте-5653 км). Соңғы екі жылда 8,1 мың км иесіз суару арналары
коммуналдық меншікке қабылданды.
Жалпы жүргізілген жұмыстар нәтижесінде жыл сайын 2,0 мың гектар суармалы жер
қалпына келтіріледі.
2017 жылы жылыжай объектілерінің алаңы 89,2 га дейін жеткізілді (2015 жылы – 53,5 га),
негізгі үлес Алматы қаласына жақын аудандарда орналасқан (79%).
Бақшалардың жеміс беретін алаңы 18,1 мың га, оның ішінде облыстың символы "Апорт
бақтары" 1,4 мың га. Үш жыл ішінде 298 га апорт бағы салынды (2015 жылы - 202 га, 2016 жылы141

Дереккөзі: Алматы облысы әкімдігінің ресми сайты http://www.zhetysu.gov.kz»
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23 га, 2017 жылы - 73 га). 2015-2017 жылдары 23,4 мың тоннаға 11 жеміс-көкөніс қоймасы іске
қосылды, облыс бойынша жалпы сақтау қуаты 173,7 мың тоннаны құрайды.
Мал шаруашылығы ет-сүт мал шаруашылығына, қой шаруашылығына, жылқы
шаруашылығына, түйе шаруашылығына, өнеркәсіптік құс шаруашылығына маманданған. Асыл
тұқымды ірі қара мал басының үлесі 18,8%–ға дейін (2017 жылы – 18,5%), қой – 22,9%-ға дейін
(22,7%), жылқы-15,4%-ға дейін (15,3%) өсті.
Облыстың жем-шөп базасының негізін жайылымдар мен шабындықтар, далалық жем-шөп
өндірісі құрайды. 2017 жылы мал азығы дақылдары 244,6 мың гектарға дейін кеңейтілді).
Жайылымдар көлемі 7113,6 мың га құрайды, оның ішінде жақсартылған – 33,6 мың га, суланған5857,7 мың га. Табиғи жайылымдар құрамындағы жайылым айналым үлесі 28,8% құрады.
Жайылымдарды суландыру үшін құрылыс-қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде. 2017 жылға
жайылымдарды суландыру бойынша іс-шаралар жоспары шеңберінде 150 құдық (ұңғыма)
салынды немесе жоспарға 103%.
Облыстың электр энергиясына қажеттілігін тек 62%-ға ғана жеке өндіріспен
жабдықталады, қалғаны солтүстік облыстардан, Жамбыл МАЭС және Қырғызстаннан сатып
алынады. 2017 жылдың қорытындысы бойынша электр энергиясын тұтыну көлемі 3,1 млрд. кВт
құрады.оның ішінде сыртқы көздерден – 1,2 млрд.кВт.сағ) құрады. 2015 жылмен салыстырғанда
0,54 млрд.кВт.сағат немесе 17,2%. Өңірлік бөліністе облыстың өндіруші қуаттарының 95%
(1111,6 МВт) Алматы өңірінде, оның ішінде Қарасай (48,1%), Іле (15,4%) және Қапшағай
қаласында (31,2%) орналасқан. Талдықорған өңірінде облыстың энергия өндіруші қуаттарының
барлығы 4,7% (52 МВТ) орналасқан, олар аумақтың электр энергиясына деген қажеттілігінің тек
20%-ын ғана өндіреді. Ең ірі өндіруші - Текелі қаласындағы "Қазмырышэк" ЖШС (облыс
қуаттылығының 2,91%). Электр беру желілерінің жалпы ұзындығы 34,2 мың км, қосалқы
станциялар-7,7 мың бірлікті құрайды. Энергетикалық желілердің техникалық жай-күйі
қанағаттанарлықсыз.
Облыста белгіленген қуаты 798,2 МВт 21 СЭС, қуаты 9 МВт 2 ЖЭС және қуаты 2 МВт бір
күн электр станциясы жұмыс істейді.
Жаңартылатын энергия көздерін дамыту шеңберінде 2017 жылы Кора өзенінде қуаты
28,5 МВт Корин ГЭС-1 пайдалануға берілді.
Алматы облысы жаңартылатын электр энергиясы көздерін дамыту үшін үлкен әлеуетке ие.
Облыстың электр энергиясын тұтынуы 3,1 млрд. кВт. құрайды.оның ішінде ЖЭК объектілерімен
өз өндірісі - 1,9 млрд. кВт.сағат, сыртқы көздерден сатып алу 1,2 млрд. кВт.сағ.
Электр энергиясының өзіндік өндірісі 20 ГЭС, 2 жел және 1 күн электр станциясымен
қамтамасыз етіледі. Облыстағы ірі ГЭС-бұл Қапшағай (362 МВт) және Мойнақ (300 МВт). Жаңа
қуаттарды іске қосу арқылы жалпы тұтыну көлеміндегі жасыл электр энергиясының үлесі 2011
жылғы 13,4%-дан 2016 жылы 35,2%-ға дейін өсті. Бүгінгі күні облыс пен Алматы қаласының
электр энергиясын тұтыну өсімінің серпініне сәйкес жыл сайын тұтыну көлемінің орта есеппен
120 млн.кВт.сағ-қа өсуі байқалады.
ЖЭК одан әрі дамыту Алматы облысының жаңартылатын энергия көздерін дамытудың
2017 - 2025 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде жоспарланған. Облыс бойынша ЖЭК
жобаларын іске асыру 2 кезеңге бөлінеді.
Бағдарламаны іске асырудың бірінші кезеңінде (2017 – 2020 жылдар) нақты
орындаушылары бар, ТЭН, ЖСҚ бар жалпы қуаты 829,2 МВт ЖЭК 32 бірінші кезектегі
объектілерін және негізінен қаржыландыру көздерімен шешілген мәселелерін енгізу көзделіп
отыр. Бұл 17 ГЭС, 11 ЖЭС, 3 СЭС және 1 – БиоЭС.
Бағдарламаны іске асырудың екінші кезеңінде (2020 – 2025 жылдар) қаржыландыру
көздерімен мәселелер шешілмейтін ЖЭК 46 перспективалық жобасын енгізу көзделеді.
2017-2025 жылдарға арналған ЖЭК дамыту бағдарламасы шеңберінде өндірілген электр
энергиясының жалпы көлемінде ЖЭК объектілерімен 811,3 млн.кВт. сағат немесе 37,8%
қамтамасыз ету жоспарланған.
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Мәселен, 2019 жылдың тамыз айында Алматы облысы Қапшағай қаласының маңында
қуаты 100 МВт күн электр станциясы іске қосылды деп хабарлады Eneverse KunKuat (ЕКК)
компаниясы.
(https://vlast.kz/novosti/35081-solnecnuu-elektrostanciu-na-100-mvt-vveli-vekspluataciu-v-almatinskoj-oblasti.html?fbclid=IwAR2HVLKe2MIf7JBZMrg-3mlh-Tfxh6yNvj0m237Bx1rCVTMd63NcdrFjyE).
Іске асырылған жоба ауданы 270 га учаскеде күн паркінің, 220 кВ қосалқы станциясының
және 220 кВ жоғары вольтты желілердің құрылысын қамтиды. Күн электр станциясы
нысандарының құрылысы 2018 жылдың қыркүйегінде басталды. КЭС-тің жалпы жобалық құны
27,7 млрд теңгені құрады, оның ішінде ЕКК жобаға 10,4 млрд теңге инвестициялады. Сондай-ақ
қаржыландыру үшін "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ қарыз қаражаты (10,8 млрд.теңге) және
"ҚДБ-Лизинг" АҚ қаржы лизингі (6,5 млрд. теңге) тартылды. Ал облыстық бюджеттен 233
млн.теңгеге 220 кВ жоғары вольтты желі құрылысы қаржыландырылды. СЭС жобасы бойынша
жыл сайын 160 млн.кВт сағатқа жуық электр энергиясын өндіреді және атмосфераға СО2
шығарындыларын жылына 150 мың тоннаға шартты түрде қысқартады.
"Eneverse KunKuat" ЖШС - бұл сингапурлық Eneverse KunKuat PTE компаниясының
еншілес кәсіпорны. Ltd. ЕКК соңғы бақылау иесі Universal Energy Co, Ltd (UE) болып табылады.
UE қызметі күн және жел энергетикасына бағытталған, Шанхай, Гонконг, Сингапур және
Алматыда кеңселері бар, ал Қазақстанда іске асырылатын ЖЭК жобаларының жалпы қуаты – 380
МВт. 2017 жылдың қазан айында Қазақстан Энергетика министрлігі ЕЕК жаңартылатын энергия
көздері бойынша энергия өндіруші компаниялар тізіміне кіргізді.
Жылумен жабдықтауды жалпы қуаты 728 Гкал 34 қазандық жүзеге асырады. Жылу
желілерінің ұзындығы 485 км құрайды (55-60% шегінде тозу, жылу желілеріндегі шығындар 23%
дейін). Орталықтандырылған жылумен қамтамасыз ету деңгейі халықтың 26%, елді мекендерді
қамтамасыз ету деңгейі 3% (ГНП - 100%, АЕМ — 1,4%). Облыс бойынша жылумен жабдықтау
қызметтерімен қамтамасыз ету деңгейі 2017 жылы 26%-ды құрады немесе 2015 жылғы деңгейден
6%-ға артық.
2017 жылдың соңына дейін 718,5 мың халқы бар 123 елді мекен газдандырылды,
газдандыру деңгейі 2017 жылы 26,2% құрады. 2015 жылмен салыстырғанда газдандырылған елді
мекендер саны 27-ге артты, газдандыру деңгейі 5,9%-ға өсті. 2018 жылы 19 елді мекенді
газдандыру есебінен газдандыру деңгейі 30,1%-ға дейін артты.
Газ құбыры желілерінің жалпы ұзындығы 3,6 мың км. құрайды. Газдандырылған елді
мекендерді қамту пайызы мынадай: Қарасай ауданы-100%, Іле ауданы – 83,8%, Жамбыл ауданы
– 75%, Талғар ауданы – 59,5%. Облыстың табиғи газға деген қажеттілігі – 285 млн.м3 және
сұйытылған газға – жылына 156,0 мың тонна. Табиғи газды жеткізу "Бұхара газды ауданы –
Ташкент – Бішкек – Алматы"магистральды газ құбыры арқылы жүзеге асырылады.
2017 жылы Панфилов және Еңбекшіқазақ аудандарында "APL Construction" ЖШС
инвесторы "Жаркент" АГРС салды, ол Жаркент қ. ГРП-ге дейін ұзындығы 8 км жеткізуші газ
құбырын және "Қорғас-Шығыс қақпасы" АЭА-ға (22 км) дейін жеткізуші газ құбырын қамтиды.
Жаркент қаласында ұзындығы 329,7 км орташа және төмен қысымды газ тарату желілерінің
құрылысы жүргізілуде.
Сондай-ақ, "BSP GROUP LTD" ЖШС жеке инвестициялық қаражаты есебінен Көксу
ауданы Балпық би кентіндегі кентішілік желілердің құрылысы жүргізілуде, 2018 жылы 4
мамырда абоненттерге алғашқы газ жіберілді (1,3 млрд.теңге). Кентішілік газбен жабдықтау
желілерінің ұзындығы 119 км құрайды, 11 км астам желі салынды. "Көксу қант зауытын"табиғи
газға қосу үшін құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізілуде.
Жеке инвестициялар есебінен Қарабұлақ кентінің кентішілік газбен жабдықтау желілерінің
құрылысы, Ескелді ауданының елді мекендерін жобалау, Текелі қаласының қалаішілік желілерін
салу жүргізілуде. "Ас-Тас Invest" ЖШС инвестициялық компаниясымен 10,4 млрд.теңге сомаға
меморандумға қол қойылды. Инвестициялық қаражат 2018-2019 жылдары кезең-кезеңмен
бөлінетін болады.
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2017 жылы 741 елді мекеннің 647 елді мекені орталықтандырылған сумен қамтамасыз
етілді (87,3%), бұл 2015 жылмен салыстырғанда 6,5% - ға жоғары. 105 елді мекеннің сумен
жабдықтау және су бұру жүйелерін салуға, қайта жаңартуға, күрделі және ағымдағы жөндеуге
9,4 млрд.теңге бөлініп, игерілді. 2018 жылға ауысатын 93 нысан (сумен жабдықтау-88, су тарту5) бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары аяқталды.
2018 жылы облыс әкімдігінің деректері бойынша "Өңірлерді дамыту" және "Нұрлы Жол"
бағдарламалары аясында сумен жабдықтау және су тарту нысандарын салу және қайта жаңарту
бойынша 67 жобаны іске асыруға 10,6 млрд.теңге бөлінді, оның ішінде 29 жоба аяқталды.
Нәтижесінде 17 елді мекен ауыз суға қол жеткізді, 10 ауылда ауыз су сапасы жақсарды. Елді
мекендерді орталықтандырылған сумен қамтамасыз ету деңгейі 89,6%-ға (742 елді мекеннің
665—і), орталықсыздандырылған-11,5%-ға және тасымалданатын сумен-1,2%-ға дейін
жеткізілді.
Су құбыры желілерінің жалпы ұзындығы 2018 жылы 6918,3 км құрады, оның ішінде 1298
км ауыстыруды қажет етеді (Статистика комитетінің деректері).
2018 жылы қала халқының орталықтандырылған сумен жабдықтауға қол жеткізуі 96,8%—
ға, ауылдық-89,5%-ға жетті.
Облыстың 57 елді мекенінде кәріз жүйесі бар, бұл елді мекендердің жалпы санынан 7,6%
құрайды. Кәріз желілерінің ұзындығы 1238 км құрайды (желілердің тозуы - 58,5%). Облыстың
ауылдық елді мекендерін су тартумен қамтамасыз ету үлесі ауылдық елді мекендердің жалпы
санынан (731) 6,6% құрайды. Қала тұрғындарының су тартуға қол жеткізуі 2018 жылы 45%-ды,
ауылдық 7,2%-ды құрады.
Кәріз желілерінің жалпы ұзындығы 2018 жылы 1407,8 км жетті, оның 449,4 км ауыстыруды
қажет етеді (Статистика комитетінің деректері).
Толық және механикалық биологиялық тазартудың кәріздік тазарту құрылыстары
Талдықорған қаласында бар (қуаты тәулігіне 36 мың м3), Қапшағай (қуаты 25,4 мың м3/тәул.)
Үшарал (қуаты 7,0 мың м3/тәул.), Жаркент (қуаты 7,0 мың м3/тәул.), Текелі (қуаты 11 мың
м3/тәул. Сарқан ауданы (қуаты 0,8 мың м3/тәул.), Талғар ауданы (қуаты 1200 м3/тәул.), Қарасай
ауданының Қаскелең (қуаты 600 м3/тәул. Көксу ауданы Балпық би кенті (КОС қуаты 1400
м3/тәул.) және Ұйғыр ауданының Шонжы ауылы.
Талғар, Қаскелең қалалары ішінара және Іле ауданының Өтеген батыр кенті Алматы
қаласының (Сорбұлақ) коллекторына ағынды суларды ағызады. Қалған елді мекендер
механикалық тазалау имараттары арқылы немесе сүзу алаңдарына ағызады.
Қолданыстағы тазарту құрылыстарының неғұрлым тұрақты және авариясыз жұмыс істеуі,
экологиялық жағдайды жақсарту мақсатында оларды қайта жаңарту қажет, бұл құрылыстардың
қолданыстағы көлемдерін барынша пайдалану және су тұтыну көлемдерін едәуір ұлғайту кезінде
су бұру жүйелерінің тиімділігін арттыру жоспарында оң нәтиже береді.
2019 жылы "Өңірлерді 2020 жылға дейін дамыту" бағдарламасы шеңберінде су тарту
бойынша 7 жобаны іске асыруға - 2,3 млрд.теңге бөлінді. Алакөл ауданындағы Алакөл көлінің
жағасына тәулігіне 6,5 мың м3 КОС салу бойынша жоба әзірленді. Жобалық-сметалық
құжаттама мемлекеттік сараптама жүргізу сатысында. Жобаның алдын ала құны - 5,5
млрд.теңгені құрайды.
МЖӘ тетігі шеңберінде "Алматы облысы Қапшағай қаласының тазарту құрылыстарын
қайта жаңарту және салу" жобасын іске асыру көзделген. Жобаның құны-5,8 млрд. теңгені
құрайды.
МЖӘ шеңберінде «Алматы облысының Қапшағай қаласының тазарту құрылыстарын
қайта салу және құрылысы» жобасын іске асыру жоспарланып отыр. Жобаның құны – 5,8 млрд
теңге.
Қоршаған ортаның жай-күйі.
Облыста экологиялық ластанудың төмен деңгейі байқалады. Алайда, әуе бассейнінің
техногендік ластануының және іргелес аймақтардағы ауыл шаруашылығы алаңдарының
тозуының негізгі көздерінің бірі ретінде Алматы қаласы экологияға айтарлықтай әсер етеді.
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2017 жылы Талдықорған қаласында бақылау деректері бойынша 2 стационарлық бекетте
атмосфералық ауаның ластануының төмен деңгейі белгіленген. ИЗА = 4 (төмен деңгей) құрайды.
СИ = 6 (жоғары деңгей), НП = 4% (жоғары деңгей), ол 2016 жылмен салыстырғанда өзгерген жоқ.
Азот диоксидінің орташа концентрациясы 1,3 ШРКс.с. құрады, азот оксиді 1,0 ШРКс.с. құрады,
қалған ластаушы заттардың орташа шоғырлануы ШРК-дан аспады. Ең жоғары бір реттік
концентрациялар мынадай болды: қалқымалы заттар (шаң) - 2,0 ШРКм.р., күкірт диоксиді – 3,2
ШРКм.р., көміртегі оксиді – 3,0 ШРКм.р., азот диоксиді – 3,3 ШРКм.р., азот оксиді -5,5 ШРКм.р.,
күкірт сутегі-4,2 ШРКм.р., аммиак – 1,8 ШРКм.р.142
Өтеген Батыр кентіндегі ауаның ластануын бақылау 2 нүктеде жүргізілді (№1 нүкте Пушкин,31; №2 нүкте - Гагарин көшесі,6). Формальдегид концентрациясы № 1 нүктеде 4,4
ШРКм.р. құрады. Қалған анықталатын заттардың концентрациясы рұқсат етілген норманың
шегінде болған.
Есік қаласында ауаның ластануын бақылау 2 нүктеде жүргізілді (№1 нүкте - Тоқатаев
көшесі; №2 нүкте - Абай көшесі, 87). №1 нүктедегі қалқымалы заттардың концентрациясы (шаң)
1,14 ШРКм.р. құрады, қалған анықталатын заттардың концентрациясы рұқсат етілген норманың
шегінде болды.
Еңбекшіқазақ ауданының Түрген ауылында, Іле ауданының Боралдай ауылында, Талғар
ауданының Талғар қаласында анықталған заттардың концентрациясы рұқсат етілген норманың
шегінде болған.
2018 жылы ауаның ластануы іс жүзінде өзгерген жоқ. Талдықорған қаласында ластаушы
заттардың орташа айлық шоғырлануы: азот диоксиді-1,17 ШРКс.с, қалған ластаушы заттардың
құрамы ШРК-дан аспады. Қалқымалы заттардың (шаңның) максималды-бір реттік шоғырлануы
2,00 ШРКм.р. құрады, күкірт диоксиді - 2,22 ШРКм.р., көміртегі оксиді-2,59 ШРКм.р., азот
диоксиді - 3,60 ШРКм.р., азот оксиді-3,00 ШРКм.р., күкіртсутегі - 4,13 ШРКм.р., аммиак-3,10
ШРКм.р.. Атмосфералық ауаның жоғары ластану (ВЗ) және экстремалды жоғары ластану (ЭЕМ)
жағдайлары анықталған жоқ.
Қарасай ауданының Қаскелең кентінде (№1 нүкте – әкімдік; №2 нүкте - Абылайхан к - сі
10) ең жоғары бір реттік шоғырланулар көміртегі оксиді бойынша ШРК - 1,3 және 1,1 ШРК асып
түсті, қалған ластаушы заттар рұқсат етілген норма шегінде болды.
Өтеген Батыр кентіндегі ауаның ластануын бақылау 2 нүктеде жүргізілді (№1 нүкте Пушкин,31; №2 нүкте - Гагарин көшесі,6). Бақылау деректері бойынша (№1 нүкте - Пушкин,31;
№2 нүкте - Гагарин к-сі,6) ең жоғары бір реттік концентрациялар көміртегі оксиді ШРК 1,1 ШРК
және 1,2 ШРК асып түскенін, қалған ластаушы заттар рұқсат етілген норма шегінде болғанын
көрсетті.
Еңбекшіқазақ ауданының Түрген ауылында (№1 нүкте-Құлмамбет көшесі, 1; №2 нүкте Құлмамбет көшесі, 145). ең жоғары бір реттік концентрациялар көміртегі оксиді ШРК 1,1 ШРК
асып түскенін көрсетті, қалған ластаушы заттар рұқсат етілген норма шегінде болды.
Еңбекшіқазақ ауданының Есік ауылында (№1 нүкте - Тоқатаев көшесі; №2 нүкте - Абай
көшесі, 87). ең жоғары бір реттік концентрациялар көміртегі оксиді ШРК 1,3 ШРК және 1,1 ШРК
асып түскенін көрсетті, қалған ластаушы заттар рұқсат етілген норма шегінде болды.
Талғар ауданының Талғар қаласында (№1 нүкте - Әзірбаев к - сі; №2 нүкте-Бокин к-сі) ең
жоғары бір реттік концентрациялар көміртегі оксиді ШЖК 1,5 ШРК-дан асып түскенін көрсетті,
қалған ластаушы заттар рұқсат етілген норма шегінде болды143.
2017 жылы атмосфераға ластаушы заттар шығарындыларының көлемі 2015 жылғы
деңгейге қарағанда 21,2%–ға төмендеді, оның ішінде сұйық және газ тәрізді заттар 26,8%–ға
төмендеді, алайда қатты заттар 0,89%-ға, күкіртті ангидрид-0,94%-ға және азот тотығы-13,2%-ға
ұлғайды. Бұл ретте Алматы қаласының АӨК АҚ (ЖЭО-2, ЖЭО-3) жылу кешені орналасқан
142 2017 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетень.
143 2018 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетень.
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Қарасай және Іле аудандары барынша ластанған болып қалуда, олардың үлесіне
шығарындылардың жалпы көлемінің 70%-ы келеді.
2018 жылы рұқсат етілген шығарындылардың саны 0,129 млн.тоннаны құрады.
2017 жылы облыстық бюджеттен бөлінген - 9,2 млн. теңге 2018 жылы 23 мамырдағы
Облыстық мәслихаттың 2017 - 2021 жылдарға арналған Алматы облысы бойынша қоршаған орта
сапасының мақсатты көрсеткіштері жөніндегі (ҚОСМК) №31-163 шешімімен әзірленді және
бекітілді.
Аймақта қоршаған орта сапасының нормативтеріне кезең-кезеңімен қол жеткізу
мақсатында, сондай-ақ қоршаған ортаға және халықтың денсаулығына экологиялық қауіпті
төмендету мақсатында Алматы облысы бойынша 2018-2021 жылдарға арналған қоршаған орта
сапасының нысаналы көрсеткіштеріне қол жеткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары әзірленіп,
бекітілді, ол барлық мүдделі органдар мен кәсіпорындарға орындау үшін жіберілген.
Облыста Алматы қаласы мен Талдықорған өңірінің қала маңындағы аудандарын
газдандыру жұмыстары белсенді жүргізілуде. Осылайша, 2018 жылдың қорытындысы бойынша
табиғи газға 798 мың адамнан астам халқы бар 142 елді мекен қосылды, газдандыру деңгейі 30%
- ды құрады.
2019 жылы облысты газдандыруға барлығы - 6,6 млрд.теңге бюджет қаражаты бөлінді, 32,8
млрд. теңге жеке инвестицияларды тарту жоспарлануда, яғни 1 теңге бюджеттік қаражатқа
шамамен 5 теңге жеке инвестициялар тиесілі.
2017 жылы жер үсті суларының ластануын бақылау Алматы облысының аумағында 33
су объектілерінде жүргізілді (Іле, Текес, Қорғас, Кіші Алматы, Есентай, Үлкен Алматы, Шілік,
Шарын, Баянкөл, Қаскелең, Қарқара, Есік, Түрген, Талғар, Темірлік, Қаратал, Ақсу, Лепсі,
Тентек, Жаманты, Ырғайты, Емел, Қатынсу, Үржар, Егінсу өзендері, Күрті, Бартоғай, Қапшағай
су қоймалары, Үлкен Алматы, Балқаш, Сасықкөл, Жалаңашкөл, Алакөл көлдері).
Барлығы, тексерілген су объектілерінің жалпы санынан жерүсті суларының сапасы
былайша бағаланады: суы "ластанудың орташа деңгейінде" - Кіші Алматы, Есентай, Үлкен
Алматы, Іле, Баянкөл, Шарын, Шілік, Қаскелең, Қарқара, Есік, Талғар, Темірлік, Ақсу, Тентек,
Жаманты, Ырғайты, Қатынсу, Егінсу, Үржар, Лепсі, Қаратал, Түрген, Текес өзендері, Қапшағай,
Күрті, Бартоғай су қоймалары, Сасықкөл, Үлкен Алматы көлдері; суы "ластанудың жоғары
деңгейінде" - Емел, Қорғас, Балқаш, Алакөл, Жалаңашкөл өзендері. Облыс аумағында Қорғас
өзенінде ЖЛ 1 оқиғасы анықталды.
2016 жылмен салыстырғанда Іле, Есентай, Үлкен Алматы, Емел, Баянкөл, Шарын,
Қаскелең, Қарқара, Есік, Талғар, Темірлік, Қорғас, Лепсі, Қатынсу, Кіші Алматы өзендерінде,
Қапшағай, Күрті, Бартоғай су қоймаларында, Үлкен Алматы, Сасықкөл, Балқаш, Алакөл
көлдерінде су сапасы айтарлықтай өзгерген жоқ; Шілік, Түрген өзендері, Жалаңашкөл көлі
нашарлады; Үржар, Текес, Тентек, Ырғайты, Жаманты, Ақсу, Егінсу, Қаратал өзендері
жақсарды144.
2018 жылы жер үсті суларының ластануын бақылау 33 су объектілерінде жүргізілді (Іле,
Текес, Қорғас, Кіші Алматы, Есентай, Үлкен Алматы, Шілік, Шарын, Баянкөл, Қаскелең,
Қарқара, Есік, Түрген, Талғар, Темірлік, Қаратал, Ақсу, Лепси, Тентек, Жаманты, Ырғайты, Емел,
Қатынсу, Үржар, Егінсу өзендері, Күрті, Бартоғай, Қапшағай су қоймалары, Үлкен Алматы,
Балқаш, Сасықкөл, Жалаңашкөл, Алакөл көлдері).
Барлығы, тексерілген су объектілерінің жалпы санынан жерүсті суларының сапасы
былайша бағаланады: суы "ластанудың орташа деңгейінде" –Іле, Текес, Қорғас, Кіші Алматы,
Есентай, Үлкен Алматы, Шілік, Шарын, Баянкөл, Қаскелең, Қарқара, Есік, Түрген, Талғар,
Темірлік, Қаратал, Ақсу, Лепси, Тентек, Жаманты, Емел, Қатынсу, Үржар, Егінсу өзендері, Күрті,
Бартоғай, Қапшағай су қоймалары, Үлкен Алматы, Сасықкөл көлдері; суы "ластанудың жоғары
деңгейінде" - Ырғайты өзені, Балқаш, Жалаңашкөл, Алакөл көлдері). 2017 жылмен
салыстырғанда Іле, Текес, Кіші Алматы, Есентай, Үлкен Алматы, Шілік, Шарын, Баянкөл,
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Қаскелең, Қарқара, Есік, Талғар, Түрген, Темірлік, Қаратал, Ақсу, Лепси, Тентек, Жаманты,
Қатынсу, Уржар, Егінсу өзендеріндегі, Қүрті, Бартоғай, Қапшағай су қоймаларындағы, Үлкен
Алматы, Балқаш, Алакөл, Сасықкөл, Жалаңашкөл көлдеріндегі су сапасы айтарлықтай өзгерген
жоқ; Қорғас, Емел өзендерінде – жақсарды; Ырғайты өзенінде нашарлады.
Жер үсті суларының негізгі ластаушылары өнеркәсіптік және өндірістік коммуналдық
кәсіпорындар болып табылады, ағынды сулардың өсуі байқалады.
2018 жылы рұқсат етілген төгінділер саны осындай жоспарда 0,170 млн.тоннаны құрады.
Су объектілері мен су шаруашылығы құрылыстарын санитарлық-гигиеналық және
экологиялық талаптарға сәйкес жағдайда ұстау мақсатында су объектілері мен су шаруашылығы
құрылыстарының су қорғау аймақтары мен белдеулері белгіленеді. 2018 жылы облыстың 5
өзенінің су қорғау аймақтары мен белдеулерінің жобалық-сметалық құжаттамасы әзірленді.
Балқаш көліне дейінгі ағыстардың қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін Іле өзенінің
атырауы Топар ағысын механикаландырылған тазарту және Балқаш ауданының Қарой ауылын
су басу қаупіне байланысты Мұздыбай ағысының бөгетін орнату жұмыстары жүргізілді.
2017 жылы облыстық бюджеттен бөлінген - 9,2 млн. теңге 2018 жылы 23 мамырдағы
Облыстық мәслихаттың 2017-2021 жылдарға арналған Алматы облысы бойынша қоршаған орта
сапасының мақсатты көрсеткіштері жөніндегі (ҚОСМК) №31-163 шешімімен әзірленді және
бекітілді.
Аймақта қоршаған орта сапасының нормативтеріне кезең-кезеңімен қол жеткізу
мақсатында, сондай-ақ қоршаған ортаға және халықтың денсаулығына экологиялық қауіпті
төмендету мақсатында Алматы облысы бойынша 2018-2021 жылдарға арналған қоршаған орта
сапасының нысаналы көрсеткіштеріне қол жеткізу жөніндегі іс-шаралар жоспары әзірленіп,
бекітілді, ол барлық мүдделі органдар мен кәсіпорындарға орындау үшін жіберілген.
2018 жылғы 29 желтоқсандағы № KZ61VCY00146038 "Алматы облысының қоршаған орта
сапасының нысаналы көрсеткіштерін әзірлеу" жобасына мемлекеттік экологиялық сараптаманың
оң қорытындысы алынды.
2018 - 2021 жылдарға арналған Алматы облысы бойынша ҚОСМК қол жеткізу жөніндегі
іс-шараларды іске асыру мақсатында облыстың табиғат қорғау іс-шаралар жоспары шеңберінде
ағымдағы жылы келесі іс-шаралар іске асырылуда:
1) Бағдарламада белгіленген мониторингтік нүктелерде атмосфералық ауаның, жер үсті
су айдындарының, топырақтың және фон гаммасының сапасының мониторингі;
2) Текелі қаласы үшін шектеулі рұқсат етілетін шығарындылардың жобасын әзірлеу.
Алматы облысында жинақталған ҚТҚ жалпы көлемі шамамен 9,0 млн. тоннаны құрайды,
бұл ретте жыл сайын 1,8 млн.тонна ҚТҚ қалыптасады, оның ішінде 440 мың тонна Алматы
қаласының аумағынан құралады және түседі. Бұл ретте түзілетін қалдықтар полигондарда алдын
ала сұрыптаусыз және залалсыздандырусыз орналастырылады. Облыста 742 елді мекен бар. ҚТҚ
жинау мен шығаруды 72 кәсіпорын қамтамасыз етеді. Облыс тұрғындарын ҚТҚ шығарумен
қамту 2018 жылы 75% құрады. Барлық қалалар, аудан орталықтары және ірі елді мекендер толық
қамтылған (100%).
2018 жылы Мәслихат "Алматы облысының қалдықтарды басқару жөніндегі 2017-2025
жылдарға арналған бағдарламасын" бекітті (мәслихаттың 20.02.2018 ж. №27-137 шешімі), сондай
- ақ облыс әкімдігі "Алматы облысының қалдықтарды басқарудың өңірлік жүйесі" жобасының
ТЭН әзірледі (ЭМ 18.06.2018 ж. №01-0216/18). Сонымен, елді мекендерді ҚТҚ шығару арқылы
қамту - 77% деңгейінде және ҚТҚ өңдеу үлесі-24% деңгейінде жоспарланған. Осыған
байланысты, негізгі міндет қалдықтарды қайта өңдеу және кәдеге жарату көлемін қоқыс өңдеу
кәсіпорындарын салу арқылы арттыру болып табылады.
2017 жылы құрылған ҚТҚ көлемі 234 мың тоннаны құрады, оның ішінде 2,11% қайта
өңделген. 2018 жылы 628,7 мың тонна ҚТҚ құрылды, оның 27,55%-ы қайта өңделді. 2017 жылы
354 ҚТҚ қоймалау және көму орнының 9-ы ҚР экологиялық талаптарына сәйкес келді. 2018
жылы 357 ҚТҚ орналастыру объектісінің 13-і ғана экологиялық және санитарлық талаптар мен
нормаларға сәйкес келеді, бұл 3,47% құрайды.
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ҚТҚ жинау мен шығаруды әртүрлі меншік нысанындағы 72 кәсіпорын қамтамасыз етеді,
олардың 460 бірлік мамандандырылған техника, 19 мың контейнер бар. Алайда,
мамандандырылған техниканың 75 - 80%-ы тозған.
Алматы облысында 11 кәсіпорын қайталама материалдық ресурстарды қайта өңдеумен
айналысады ("ҚазақстанҚағазы" АҚ, "KagazyRecycling" макулатураны қайта өңдеу ЖШС,
"СТЕКЛОБОЙ" САФ" АҚ, "Қайнар АКБ" өңделген аккумуляторлар ЖШС, ,"УтильЭкосервис
"ЖШС, "ЭкосервисАрман "ЖШС, "Q-recycling" автомобиль шиналарын қайта өңдеу ЖШС,
"ҚазПетПолимер" полимерлі қалдықтарды қайта өңдеу ЖШС, "ИнтерМед групп" медициналық
қалдықтарды арнайы өңдеу ЖШС, "Таза" ADAL DAMU CAPITAl" ЖШС (ҚТҚ сұрыптайды).
РОП операторының қатысуымен облыста бірінші кезекте сұрыптау кешендері жұмыс
істейтін жерлерде ҚТҚ-ны бөлек жинау енгізіледі. (Талдықорған қаласы, Іле ауданы, Қапшағай
қаласы). Облыста ерекше қауіпті қалдықтарды, электрондық және тұрмыстық техниканы кәдеге
жарату үшін 190 контейнер орнатылды. Талдықорған қаласында тұрмыстық қалдықтарды бөлек
жинауды танымал ету мақсатында тұрмыстық қалдықтардың құрғақ және ылғал түрлеріне
бөлінген 270 дана жер асты контейнері орнатылды. Аталған контейнерлерге қызмет көрсету үшін
7 бірлік арнайы техника сатып алынды. Сондай-ақ макулатура, картон және алюминий
банкаларын жинауға арналған 200 торлы контейнер орнатылды. 2019 жылы Іле ауданында 80
торлы контейнер орнату жоспарлануда.
Облыс аумағында 3 кешен жұмыс істейді: облыс орталығында қуаты жылына 100 мың
тонна қоқыс сұрыптау кешені (бастамашы "ADALDAMU" ЖШС, инвестиция көлемі 180
млн.теңге); Панфилов ауданында қуаты жылына 10 мың тонна қоқыс өңдеу кешені ("Әулет"
МПК" ЖШС, инвестиция көлемі 180 млн. теңге); 2019 жылы Іле ауданында қуаты жылына 200
мың тонна қоқыс өңдеу кешені іске қосылды (бастамашы "Таза Жер МПК" ЖШС, инвестиция
көлемі 180 млн. теңге).
2019 жылы Жаркент қаласында қуаты 10 мың тонна болатын пиролиз әдісімен қоқыс
өңдеу зауыты пайдалануға берілді. Сондай-ақ 2019 жылы Талғар, Еңбекшіқазақ, Қарасай,
Жамбыл, Панфилов аудандарында қоқысты бөлек жинауды енгізу жоспарлануда. Іле ауданында
"WasteEnergyKazakhstan" ЖШС Қазақстандық-Испандық компаниясымен бірлесіп қуаты
жылына 120 мың тонна толық циклді қоқыс өңдеу зауытын, сондай-ақ қуаты жылына 100 мың
тонна "ZOR BIO" ЖШС қоқыс өңдеу зауытын салу жоспарлануда, онда электр энергиясын,
сондай-ақ биокарбон мен тыңайтқыштарды алу және сату мақсатында биогаз ала отырып, ҚТҚ
толық өңдеу технологиясы көзделген. "WasteEnergyKazakhstan" ЖШС бірінші жобасының
болжамды қуаты - 8 МВт (бірінші кезек 4 МВт), ал екінші жоба "ZOR BIO" ЖШС - 4 МВт.
"Алматы облысының қалдықтарды басқару бойынша аймақтық жүйесі" жобасының
әзірленген ТЭН шеңберінде:
- 14 аумақтық кешен үшін оператор құру (3 ауданаралық және 11 аудандық кешен болып
табылады);
– 16 полигонның құрылысы (3 қолда бар – қайта жаңарту және кеңейту, 2 қолда бар –
жаңғырту, 11 - жаңа құрылыс), 16 қоқыс сұрыптау кешені, 15 қоқыс тиеу станциясы, 3 қоқыс
өңдеу зауыты (Алматы қаласы аймағында-2, Талдықорған қаласында-1).
Аумақтық оператор болып "АлатауТазалықСервис" ЖШС анықталды, 11 кешеннің
жобаларын әзірлеу жүргізілуде, оның ішінде: Жаңа заңнамаға сәйкес 4 қоқыс сұрыптау, 6 қоқыс
тиеу және 1 ҚТҚ полигонын салу. Осы кешендердің құрылысына инвесторлар іздеу жүргізілуде.
Жобаларды іске асыру мемлекеттік-жеке меншік әріптестік тетігі арқылы, РОП операторының
қатысуымен жоспарлануда.
Сондай-ақ, Жаркент және Текелі қалаларында 40 млн.теңгеге екі жабық ҚТҚ полигонына
ЖСҚ әзірленуде. 2019 жылы Іле ауданында қуаты жылына 120 мың тонна қоқыс өңдеу
зауытының құрылысы жоспарлануда (инвестор "WasteEnergyKazakhstan"ЖШС). Мұнда жылына
100 мың тонна қуаты бар органикалық қалдықтарды қайта өңдеу және жылына 9,4 МВ Т/ с дейін
10 мың тонна қатты тыңайтқыштар мен электр энергиясын өндіру жөніндегі зауыттың құрылысы
жоспарлануда (инвестор "ZorBiogas" ЖШС, инвестициялардың жалпы көлемі – 17,7 млн.евро,
өтелімділік мерзімі – 5 жыл).
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Облыс әкімдігімен Алматы облысының 2018-2021 жылдарға арналған экологиялық
мәселелерін шешу жөніндегі іс - шаралар жоспары бекітілді.
Іс-шаралар жоспарына жауапты тұлғаларды және орындалу мерзімдерін көрсете отырып, 6
экологиялық мәселе енгізілді, оның ішінде:
- облыстың елді мекендерінде өндіріс және тұтыну қалдықтарымен жұмыс істеу мәселелері,
жерді қашықтықтан зондтау жүйесі арқылы анықталған рұқсат етілмеген қоқыс тастайтын
жерлерді жою (Геопортал);
- "Сорбұлақ" көлінің (Алматы қ. сарқынды су жинағышының теріс әсерін және экологиялық
тәуекелін төмендету);
- Панфилов уран кен орнының радиоактивті үйінділерін жою;
- елді мекендердегі кәріз желілері мен тазарту құрылыстарының авариялық жағдайы:
Сарыөзек кенті, Кербұлақ ауданы, Қарабұлақ кенті Ескелді ауданы және Қапшағай қаласы,
Заречный ауылы;
- Алматы облысының Еңбекшіқазақ және Панфилов аудандарында орналасқан
гидрогеологиялық өздігінен төгілетін ұңғымаларды жою және консервациялау;
- Текелі қаласында орналасқан қалдық қойманың теріс әсерін жою.
Орман шаруашылығының коммуналдық мемлекеттік мекемелері жұмыстың жоғары сапасы
кезінде стандартты отырғызу материалымен отырғызу және себу әдісімен орман дақылдарын
құру жолымен орманды қалпына келтіру және орман өсіру жөніндегі жұмыстарды жүргізеді.
2018 жылы 440,0 га орман дақылдарын салу жоспарланған, оның ішінде: 229,5 га, сексеуіл210,5 га. Табиғи жаңаруға жәрдемдесу шараларын 10 га жүргізу жоспарланып отыр. 123,5 га
алқапта (шырша, өрік, алма, жиде, шегіршін) орман екпелерін көктемгі отырғызу жүргізілді.
Орман екпелерін толықтыру 170,2 га алаңда жүргізілді145.
Күзгі егу және 316,5 га алқапқа орман екпелері жүргізілді (Алакөл ҚМУ – 21 га, Бақанас
отырғызу – 20 га және егу – 100 га, Жаркент – 50 га, Қаскелең – 15 га, Ұйғыр – 10,5 га, Үштөбе –
100 га). Мемлекеттік орман қоры мен тәлімбақта егуге арналған 2,1 т қара сексеуіл тұқымдары
жиналды. (Бақанас-1000 кг, Жаркент-700 кг, Үштөбе-400 кг).
Жеке қажеттіліктерді қамтамасыз ету және елді мекендерді көгалдандыру үшін 6,4 млн.
дана әртүрлі ағаш-бұта тұқымдыларының отырғызу материалы өсірілді, 4221 га алқапта орман
зиянкестері мен ауруларына қарсы орман қорғау жұмыстары, 261,3 га алқапта санитарлық кесу
жүргізілді. Өртке қарсы іс-шаралар бойынша 62 км минералдандырылған жолақтар орнатылды,
оларға күтім жасау -2 мың км қамтыды.
Мемлекеттік мекемелер бойынша барлығы 23 орман тәлімбағы бар, оның ішінде: тұрақты
4, уақытша 19. Орман тәлімбақтарында көктемде 2,4 га алқапқа 741,4 кг ағаш тұқымдары егілді.
6,0 га жерге мектеп салынды, онда 134,0 мың дана арша, майқарағай, шренк шыршалары, көгілдір
шырша, қырым қарағайы, терек, қайың, шаған, емен, тал, ақымақ, катальпа, сирень және сиверс
алмасы отырғызылды.
Облыстың елді мекендерін көгалдандыру үшін 21,8 млн.теңге сомасына 123,8 мың дана
көшет материалы пайдаланылды.
2018 жылы жергілікті атқарушы органдардың қарамағындағы орман қоры аумағындағы
орманмен қамтылған алқап 1728,9 мың га құрады, жоспар бойынша 1502,0 мың га, орман өртінің
орташа алқабы 0,001 мың га құрады, жоспар бойынша 0,015 мың га.
2018 жылдың басынан табиғат қорғау заңнамасын сақтау бойынша 1128 рейд өткізілді.
Жалпы салмағы 242,8 текше метр ағаштарды заңсыз кесудің 31 жағдайы анықталды. Шығын
2140,0 мың теңгені құрап, 325,4 мың теңге өндірілді. Заңсыз кесудің 31 жағдайы бойынша
материалдар құқық қорғау органдарына берілді.
2018 жылы "Жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі жедел қызмет" коммуналдық
мемлекеттік мекемесі орман шаруашылығы мемлекеттік мекемелерімен, Алматы облысының ІІД
Жергілікті полициясымен, сондай-ақ облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі
145 Дереккөзі: Алматы облысы әкімдігінің ресми сайты http://www.zhetysu.gov.kz»
227

аумақтық инспекциясымен бірлесіп 53 рейд және тексеру жүргізді. Табиғат қорғау заңнамасын
бұзған 69 бұзушыға жалпы сомасы 1185075 теңгеге айыппұл салынды, оның ішінде 39
бұзушылардан 594032 теңге өндіріп алынды. Табиғат қорғау заңнамасын бұзушыларға 1897624
теңге көлемінде талап-арыз беріліп, оның 993244 теңгесі өндіріліп алынды.
2018 жылға облыстық бюджеттен зиянды жыртқыштарды атуға 8,1 млн.теңге бөлінді. 2018
жылы орман шаруашылығының коммуналдық мемлекеттік мекемелері 496 зиянды жыртқышты,
оның ішінде 319 қасқыр мен 177 қорқау қасқырды жойып, 8,1 млн.теңге игерілді.
ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің 01.02.2018 жылғы №58 "Жануарлар дүниесі
объектілерін алып қою лимиттерін бекіту туралы" бұйрығына сәйкес Алматы облысы бойынша
4965,5 тонна балыққа жалпы лимит бөлінді. Оның ішінде Балқаш көлі мен Іле өзенінің атырауы
бойынша 4095,2 тонна, Алакөл көлі жүйесі бойынша 195,6 тонна, Қапшағай су қоймасы бойынша
639,7 тонна және жергілікті маңызы бар су қоймалары бойынша 35,075 тонна.
2018 жылы жануарлар дүниесін пайдаланушылардың өтінімдері бойынша жалпы сомасы
75,9 млн.теңгеге 231 балық аулауға рұқсат берілді. Сонымен қатар, жабайы жануарларды аулауға
жалпы сомасы 42,6 млн.теңгеге 943 рұқсат берілді.
Алматы облысы экологиялық туризм тұрғысынан ең перспективалы болып табылады.
Мұнда 2 мемлекеттік табиғи қорығы Алматы және Алакөл, 6 мемлекеттік ұлттық табиғи парктер
– Іле Алатауы, Алтын Емел, Шарын, Көлсай көлдері, Жоңғар Алатауы, 2017 жылы құрылған ІлеБалқаш мемлекеттік табиғи резерваты, 7 мемлекеттік қорықша бар,: Лепсі, Тотин, Кукан,
Жоғарғы Көксу, Балқаш маңы, Қараой, Алматы, 3 мемлекеттік табиғат ескерткіші - "Шарын
шағанды орман саяжайы", "Шыңтүрген шыршалары", "Ән салатын құм төбелер", Іле
ботаникалық бағы және Есік мемлекеттік дендрологиялық саябағы.
Сонымен қатар 2343 тарих ескерткіштері бар, оның ішінде 454 - сәулет және қала
құрылысы, 1862 – археология, 7 табиғат ескерткіштері, 4 ЮНЕСКО ескерткіші, 10
Республикалық маңызы бар ескерткіштер және 10 жаңа ескерткіш бар.
Іле-Балқаш резерваты құрылған сәттен бастап бір жыл ішінде көптеген жұмыстар
атқарылды: Бақанас және Қарой ауылдарында 2 кеңсе ұйымдастырылды, резерват штаты білікті
мамандармен жабдықталған, материалдық-техникалық базаны қалыптастыру үшін негіз
қаланды, радиобайланыс жолға қойылды, аумақты тиімді қорғауды қамтамасыз ету үшін Корс
және Қарамерген блок-бекеттері құрылды және жыл бойы жұмыс істеу үшін жабдықталған, күзет
қызметімен аумақты рейдтер мен патрульдеу жүйелі түрде жүргізіледі. Тұяқты жануарлардың
санын көбейту үшін биотехникалық іс-шаралар, ғылыми зерттеулер жүргізіледі және
биоәртүрлілікке мониторинг жүргізіледі, 2019-2023 жылдарға арналған резерватты басқару
жоспары әзірленді. Антропогендік факторлардың әсерінен жоғалған тоғай өсімдіктерін қалпына
келтіру үшін питомник құрылды және өткен кезеңде резерват аумағында ағаштардың абориген
тұқымдарын отырғызу жүргізілді. Белсенді экологиялық-ағартушылық қызмет жүргізілуде.
Алматы облысында туризмді дамыту Қазақстан Республикасының туристік саласын
дамытудың 2023 жылға дейінгі тұжырымдамасына, Қазақстан Республикасында көрсетілетін
қызметтер саласын дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасына сәйкес жүзеге асырылады,
оған негізгі туристік көрнекті орындар (петроглифтері бар Тамғалы археологиялық ландшафты
(ЮНЕСКО объектісі); ЮНЕСКО-ның алдын ала тізіміне енгізілген "Алтын Емел" МҰТП;
Шарын МҰТП аумағындағы Шарын шатқалы; Қапшағай су қоймасы; ЮНЕСКО-ның алдын ала
тізіміне енгізілген Іле Алатауы МҰТП-мен Алматы қаласы Көлсай көлдері", Хан Тәңірі шыңы
және басқа да объектілер.
Облыстың туристік әлеуеті іс жүзінде туризмнің барлық түрлерін дамытуға мүмкіндік
береді: тау, жаяу, су, экологиялық, мәдени-танымдық туризм және басқалары. Облыста 122
туристік бағыт әзірленді.
Алматы облысында Туризмді дамытудың мастер-жоспары бекітілді, онда 5 кластерлік
бағыт анықталды: Талғар-Есік кластері (курорт), Қапшағай кластері (курорт), Қарадала кластері
(курорт), Райымбек кластері, Алакөл-Жетісу және Шығыс-Балқаш кластері.
Статистикалық мәліметтер бойынша туризм саласы көрсеткіштерінің тұрақты өсуі байқалады.
Осылайша, 2015-2017 жылдар кезеңінде орналастыру орындарының саны 46,7% - ға өсіп, 2017
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жылдың соңына 449 бірлікті құрады (2015 ж .- 306 бірлік). Орналастыру объектілерінде 8204
бірлік нөмір бар (2015 ж. - 4666 бірлік), бұл ретте бір реттік сыйымдылық 21608 төсек-орынды
құрайды (2015 ж. - 10890 төсек-орын).
Орналастыру орындарының негізгі бөлігі Алакөл (38,5%), Ұйғыр (8,2%), Панфилов (6,5%)
аудандарында шоғырланған. Қапшағай (9,6%), Талдықорған (6,7%).
2017 жылы қызмет көрсетілген келушілер саны 703663 адамды құрады, 2015 жылдың ұқсас
кезеңімен салыстырғанда 2,7 есеге (264819 адам) өсті.
2015-2017 жылдар кезеңінде облыста ішкі туризм бойынша орналастыру орындарында
(резиденттер) қызмет көрсетілген келушілердің өсу үрдісі байқалды. 2017 жылы аталған
нысаналы көрсеткіш 701336 адамды құрады, бұл жоспарлы көрсеткіштен 61,7%–ға жоғары, 2016
жылы 1,6 есе (433325 адам), 2015 жылы 2,7 есе (264084 адам).
"Өткен жылмен салыстырғанда қызмет көрсетілген резидент емес келушілердің саны"
нысаналы көрсеткішінің артуы 2017 жылы 21,6%-ды (2327 адам) құрады немесе 2015 жылмен
салыстырғанда 3,2 есе артық (735 адам).
Өңірдің туристік объектілері туралы халықтың хабардар болуын арттыру үшін облыста
QR кодтауды пайдалана отырып, туристік навигация жүйесі құрылды. Автомобиль жолдары
бойында, мемлекеттік ұлттық табиғи парктер аумағында, Алматы және Талдықорған
қалаларынан шығатын жолдарда 255 белгі мен көрсеткіштер орнатылды.
Есепті кезеңде облыстың туристік өнімін туристік қызметтердің ішкі және халықаралық
нарығында жылжыту бойынша жұмыстар жүргізілді. Facebook және Instagram әлеуметтік
желілерінде туристік ақпараттық интернет-портал құрылды, бейнероликтер дайындалды, беттер
ашылды. Сондай-ақ, туризм басқармасының тапсырысы бойынша BBC телерадио хабарларын
тарату ұйымы Алматы облысының табиғаты мен көрікті жерлері туралы ролик түсірді.
Шетелдік туроператорлар үшін ақпараттық турлар ұйымдастырылды, облыстың туристік
объектілерін воркшоп форматында облыстың және Алматы, Астана қалаларының туристік
фирмалары үшін таныстыру өткізілді.
2.4. Атырау облысы
Облыс аумағы - 118,6 мың шаршы км. Статистика комитетінің деректері бойынша 2018
жылдың басында 620,7 мың адам, ал 2019 жылдың басында – 633,8 мың адам болды.
Атырау облысының ЖІӨ 2017 жылы 5947,7 млрд. теңгені құрады, нақты көлем индексі
116%. Жан басына шаққандағы ЖІӨ 9685,1 мың теңгені құрады, өңірлер арасында 1-орынды
алады. Республикалық ЖІӨ көлемінде облыстың жалпы өңірлік өнімінің үлесі 10,9%-ды құрады.
ЖӨӨ құрылымында: өнеркәсіп - 46,9% (оның ішінде тау–кен өнеркәсібі – 41,7%, өңдеу
өнеркәсібі – 4,5%) ауыл шаруашылығы – 1%, сауда-саттық – 7,1%, көлік және қоймалау – 6,3%,
құрылыс - 7,8%. 2018 жылы облыстың ЖІӨ 7818,8 млрд. теңге, ал жан басына шаққанда – 12465,4
мың теңге болды.
2017 жылы өнеркәсіп өнімінің көлемі 5508,2 млрд.теңгені, 2018 жылы – 7077,5 млрд.
теңгені құрады. Өнеркәсіптік өндіріс құрылымында шикі мұнай мен ілеспе газ өндіру, мұнай
айдау, электр энергиясын өндіру мен тарату ең үлкен үлес салмағын алады. Атырау облысында
өңдеу өнеркәсібі өнімінің көлемі 2016 жылы 489,3 млрд. теңгені құрады, 2017 жылы 512,5 млрд.
теңгеге дейін, ал 2018 жылы 584,8 млрд. теңгеге дейін ұлғайды.
Өңдеу өнеркәсібі көлемінің 85%-ын мұнай өңдеу өнеркәсібі құрайды. "АМӨЗ" ЖШС
жоспарына сәйкес жыл сайын мұнай өңдеу көлемін 2%-ға ұлғайту жоспарлануда. Өңдеу
өнеркәсібі өнімінің көлемін 2018 жылы 1,1%-ға, 2019 жылы 1,9%-ға, 2020 жылы 2%-ға ұлғайту
жоспарланған.
Өңдеу өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігі 2015 жылмен салыстырғанда 2016 жылы 7,2%-ға
(58,9 мың АҚШ долл./ад.), 2017 жылы 31,7%-ға (69,5 мың АҚШ долл./ад.) артты).
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Кәсіпкерлікті қолдау картасы шеңберінде (өңірлік деңгей) 74,2 млрд.теңге сомасына 1578
жұмыс орны құрылып, 28 жоба іске асырылуда146. 2017 жылы 344 жұмыс орны құрылып, 5 млрд.
теңгеге 5 жоба іске асырылды:
- "Жігермұнайсервис" ЖШС роботты пісіру әдістерін пайдалана отырып, металл
құрылымдарын өндіруді ұйымдастыру;
- "Карат" ЖШС макарон цехы;
- "Луговой жылқы зауыты" ЖШС балық шаруашылығын құру;
- "FinWeldAzia" ЖШС дәнекерлеу жабдықтарын өндіруді кеңейту;
- "Теплый дом Атырау" ЖШС мультиөндірістік кешенінің құрылысы.
АЭА аумағы 3 475 га құрайды, ол 3 учаскеден тұрады: Қарабатан, Теңіз және Атырау
қаласы. Бүгінгі күні "ҰИМТ" АЭА аумағында 15 қатысушы тіркелген, оның 4-еуі өз қызметін
белсенді дамытуда:
1) "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." ЖШС"- қуаты жылына 500 мың тонна
полипропилен өндіру жобасы-іске асырылатын жоба;
2) "KLPE" ЖШС – қуаты жылына 1 250,0 мың тонна полиэтилен өндіру жобасы-Бореалис
компаниясымен бірлесіп;
3)" Karabatan Utility Solutions "ЖШС -" ҰИМТ " АЭА инфрақұрылым объектілерін салу
(қуаты 310 МВт газ турбиналық электр станциясы) - іске асырылатын жоба;
4) "Полимер Продакшн" ЖШС - полимерлік өнім өндіру жобасы, іске асырылды (2015
жылғы қазан).
Облыстың ЖІӨ-дегі ауыл шаруашылығының үлесі небәрі 2,3%-ды құрайды, Облыстың
еңбекке жарамды халқының 12%-ы ауыл шаруашылығында жұмыс істейді.
Егіншілікте саланы әртараптандыруға, дақылдарды өсірудің ғылыми негізделген ресурс
үнемдеуші технологияларына көшу, ауыл шаруашылығы айналымына жаңа және қазіргі кезде
пайдаланылмайтын жерлерді тарту жолымен ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру көлемін
ұлғайтуға басты назар аударылған.
Мал шаруашылығында басты басымдық ірі және орта фермалар мен отбасылық үлгідегі
шаруашылықтарды құру жолымен жануарлардың генетикалық әлеуетін арттыру болып
табылады.
Ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу саласында саланы техникалық және
технологиялық жаңғырту, өндіріске халықаралық сапа стандарттарын енгізу, отандық
тауарлардың сыртқы нарықтарға шығуы басты бағдар болып қалуда.
2017 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша Атырау облысы аумағының көлемі 11863,1
мың га құрайды, оның ішінде ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер көлемі 21,2% құрайды.
2.4.1-кесте. Облыстың жер қорының құрылымы мен динамикасы
Атауы
Ауыл шаруашылығы мақсатындағы
жерлер
Елді мекендердің (қалалардың,
кенттердің және ауылдық елді
мекендердің) жері;
Өнеркәсіп,
көлік,
байланыс,
қорғаныс
және
ауыл

2016 ж.
мың га
2516,6

менш.сал
мағы, %
21,2

1349,9

672,4

2017 ж.
мың га
2522,6

менш.сал
мағы, %
21,2

11,3

1246,5

10,5

5,6

674,4

5,6

2018 ж.
мың га

менш.сал
мағы, %

146 Бұл жерде және одан әрі 2016 — 2020 жылдарға арналған Атырау облысының аумағын дамыту бағдарламасы
және оны іске асыру бойынша 2018 жылғы есеп.
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шаруашылығына арналмаған өзге де
жерлер
Ерекше
қорғалатын
табиғи
аумақтардың жерлері, сауықтыру,
рекреациялық және тарихи-мәдени
мақсаттағы жерлер
Орман қорының жерлері
Су қорының жерлері
Қордағы жерлер
Барлығы

156,5

1,3

156,5

1,3

53,0
18,8
6346,3
11863,1

0,5
0,2
53,4
100,0

53,0
18,8
7066,3
11863,1

0,5
0,2
59,0
100,0

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер 2015-2017 жылдары 204,7 мың га ұлғайды
және 2522,6 мың га жерді немесе облыстың жалпы алаңының 21,2% - ын алады. Ұлғаю қордағы
жерлерден жер учаскелерін беру есебінен болды. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерде
ауыл шаруашылығы шаруашылық қызметімен 11906 меншік иелері мен жер пайдаланушылар
айналысады (2.4.1-кесте.).
Егіс алқабының құрылымында ең үлкен үлесті көкөніс дақылдары (29,9%), сондай-ақ
картоп (23,8%) және жемшөп дақылдары (31,8%) алады. Жаңа прогрессивті әдістер
қолданылады: ылғал сақтау және тамшылатып суару технологиялары. 2018 жылы тамшылатып
суару технологиясы бойынша өсірілетін алқаптар көлемі 2010 жылмен салыстырғанда 8,7 есеге,
2014 жылмен салыстырғанда 2,2 есеге артып, 2,54 мың га құрады. 2019 жылы 2,8 мың га
болжамдануда.
Облыста жалпы көлемі 14,8 га жылыжайлар тіркелген және барлығы тамшылатып суару
әдісімен қамтамасыз етілген. 2020 жылға қарай облыс жылыжайларының көлемін 25 га дейін
жеткізу, маусымнан тыс өндірілетін көкөніс көлемін екі есеге ұлғайту жоспарлануда.
Облыстың мал шаруашылығы-көп салалы өндіріс. "Сыбаға", "Құлан", "Алтын асық"
бағдарламаларын жүзеге асырудың арқасында құс пен шошқадан басқа барлық мал басының өсуі
байқалады. Облыс бойынша асыл тұқымды мал өсіру бойынша 20 шаруашылық субъектісі бар.
Соның ішінде 7 шаруашылық ірі қара малын өсіреді, 7 шаруашылық асыл тұқымды қой, , 4
шаруашылық "Қазақтың ай өркеші" асыл тұқымды түйесін өсіреді және 2 шаруашылық асыл
тұқымды жылқы өсіреді. Облыста ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірумен 1838 шаруа
қожалығы, 184 ауыл шаруашылығы құрылымдары және 49,3 мың үй шаруашылығы (халық
шаруашылығы) айналысады. Мал шаруашылығы өнімдерін өндірудің жалпы көлеміндегі халық
шаруашылықтарының үлесі әлі де жеткілікті жоғары болып қалуда,бұл сала өнімдерін өндірудің
ұсақ тауарлы сипатын айқындайды.
Атырау облысы бойынша ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердегі
жайылымдардың көлемі 1096,1 мың га немесе 49% суланған 2250 мың га құрайды. 2014-2016
жылдары шаруашылықтар 18 бірлік шахталық құдықтар мен ұңғымалар салды және қалпына
келтірді. 2017 жылы жоспарланған 13 құдық немесе 238% орнына 31 құдық (ұңғыма) салынды.
Облыс тұрғындарының басым бөлігі дәстүрлі түрде балық ресурстарын өңдеу және
кәсіпшілікпен айналысатын өңір болып табылады.
Бүгінде облыста балық шаруашылығының 19 субъектісі өз қызметін жүзеге асыруда.
Олардың ішіндегі ең ірілері мыналар: "Амангелді атындағы" ЖШС, "Жемчужина" ЖШС және
"Каспий Балық" ӨК.
"Амангелді атындағы" ЖШС және "Абылай хан" ЖШС Еуропалық Одақтың
ветеринарлық нормаларына сәйкестік стандартын енгізді. Бұл Еуропалық Одақ елдеріне балық
өнімдерін тікелей экспорттауға мүмкіндік береді.
Облыстың балық өнімдері Ресей, Әзірбайжан, Өзбекстан, Украина және ЕО Франция,
Германия, Литва, Латвия сияқты ТМД елдеріне экспортталады.
2.4.1-кесте. 3 жыл ішінде балық өндіру және қайта өңдеу көлемі, тонна
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Атауы
Балық аулау
Балықты қайта өңдеу

2016 ж.
12,8
11,6

2017 ж.
10,9
9,8

2018 ж.

Тауарлық балық шаруашылығы балық шаруашылығының экономикалық перспективалы
бағыты болып табылады. Атырау облысында осы бағытта 2 жоба жүзеге асырылуда.
"CaspianRoyalFish "ЖШС 2014 жылдың қыркүйек айында"Атырау қаласында сумен
жабдықтаудың тұйық жүйесінде бекіре тұқымдас тауарлы балықтарды өсіру және бекіре тағам
уылдырығын алу бойынша балық өсіру кешенін құру" инвестициялық жобасын іске асырды.
Зауыттың жобалық қуаты-100 тонна тауарлы балық және 1 тонна бекіре балықтарының азықтүлік уылдырығын шығару. 2017 жылы 26 тонна тауарлық балық және 225 кг тағамдық
уылдырық өндірілді. Бүгінде өндірілген өнім Алматы және Атырау қалаларында сатылады.
2017 жылдың мамыр айынан бастап Атырау облысындағы Жайық өзенінде бекіре балық
түрлерін өсіру бойынша "Луговой жылқы зауыты"ЖШС бақша шаруашылығы пайдалануға
берілді. 2018 - 2020 жылдары 1-кезеңде 25 тонна бекіре балығын өсіру және сату жоспарлануда.
2-кезеңде 2021 - 2023 жылдары өндіріс көлемі 100 тоннаға дейін өседі және бекіре тұқымдас
балық және 1,0 тонна тамақ уылдырық өсіріледі. Жобаның жалпы құны 350 млн. теңге. Бүгінде
35 мың бас бекіре тұқымдас балық өсірілуде.
Өңір экономикасына отандық және шетелдік инвестицияларды тарту мақсатында жыл
сайын облыста "ATYRAU INVEST"Халықаралық инвестициялық форумы өткізіледі. Осылайша,
2017 жылғы 11 - 12 сәуір аралығында Атырау қаласында "ATYRAU INVEST - 2017" IV
Халықаралық инвестициялық форумы өтті. Форумды өткізудің негізгі мақсаты Атырау
облысының инвестициялық әлеуеті туралы ақпараттандыру, нақты инвестициялық жобаларға
және облыс экономикасына инвестиция тарту болып табылады. Форум аясында ынтымақтастық
туралы және жалпы сомасы 3,3 млрд. АҚШ долл. бірқатар инвестициялық жобаларды іске асыру
жөніндегі 9 меморандумға қол қойылды. США.
Сондай-ақ, облыста жыл сайын Солтүстік Каспий аймақтық "Global Oil&Gas Atyrau"
көрмесі және "Atyrau Build" құрылыс көрмесі өткізіледі, онда облыс әкімдігі инвестиция салуды
талап ететін инвестициялық жобалардың көрмесін ұйымдастырады. Осы іс-шаралар аясында
жақын және алыс шетел қонақтарына облыстың экспортқа бағытталған кәсіпорындарының
тұсаукесері өткізіледі, қызығушылық танытқан жағдайда объектілерге бару ұйымдастырылады.
Қазіргі уақытта облысты электрмен жабдықтау "Атырау жылу электр орталығы" АҚ
есебінен және Ресейден "Атырау Жарық" АҚ желілері бойынша және Маңғыстау облысынан
"КЕГОК" АҚ желілері бойынша баланстан тыс энергия көздерінен қуат алу арқылы жүзеге
асырылады.
Атырау ЖЭО-ның жиынтық қуаты 414 МВт газ-турбиналық қондырғыларымен Атырау
облысының электр энергиясына қажеттілігін толық қамтамасыз етеді. "АМӨЗ" АҚ жиынтық
қуаты 18 МВт газтурбиналық электр станциялары Атырау МӨЗ электр энергиясына қажеттілігін
қамтамасыз етеді. Жалпы қуаты 478 МВт ГТС-144 және ГТС-480 газ турбиналы электр
станциялары "Теңізшевройл" ЖШС (ТШО) объектілерінің қажеттілігін өтейді. NCOC
компаниясы қосынды қуаты 236 МВт газ турбиналы электр станциялары Қарабатан зауытының
қажеттілігін қамтамасыз етеді. "МАЭК - Қазатомөнеркәсіп" ЖШС-мен электр энергиясы
"КЕГОК"АҚ желілерімен жеткізіледі. "КЕГОК" АҚ теңгерімінде ұзындығы 1679,5 км электр
беру желілері және кернеуі 220 кВт 5 қосалқы станция бар.
Атырау ЖЭО-дан электр энергиясын беру және тарату "Атырау Жарық" АҚ өңірлік электр
желісі компаниясының (ӨЭК) теңгеріміндегі, ұзындығы 9475,9 км электр беру желілері кешенін,
1714 бірлік трансформаторлық қосалқы станцияны, кернеуі 0,4 - 110 кВ 77 бірлік қосалқы
станцияны қамтитын электр желілері бойынша жүзеге асырылады. Сондай-ақ
"Қазақстантемиржолы" АҚ (ЭЧ-4) ұзындығы 733 км электр беру желілері, 90 дана
трансформаторлық подстанция және 1 подстанция желілері бар. Сонымен қатар, әкімдіктер мен
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аудандардың балансында ұзындығы 1499,24 км электр беру желілері, 585 дана
трансформаторлық және 1 қосалқы станция бар. Облыс бойынша барлығы 13701,3 км электр беру
желілері, 2389 трансформаторлық қосалқы станциялар, 84 қосалқы станциялар бар.
Облыс бойынша жаңартылатын энергия көздерінің жобаларын енгізу бойынша ісшаралар жүргізілуде. Исатай, Индер, Құрманғазы, Мақат, Қызылқоға аудандарының шалғайдағы
елді мекендерінің шаруа қожалықтарын тұрақты электр энергиясымен қамтамасыз ету үшін
"Жұмыспен қамту – 2020" бағдарламасы шеңберінде жаңартылатын энергия көздерін сатып
алуға 7 жел және 19 күн электр станцияларын салуға 67630,2 мың теңге бөлінді.
Атырау облысы бойынша Исатай ауданы Манаш ауылында 2016 жылы 52,8 мВт жел
электр станциясының құрылысы басталды. 36 жел агрегатын орнату жоспарланған. 2018 жылы
24 агрегат салынды. Құрылыс аяқталған соң облыста жаңартылатын электр энергиясы көздерінің
үлесі 4%-ды құрайды. Жел электр станциясының құрылысын аяқтау 2019 жылдың соңында
жоспарлануда.
Атырау облысында 2017 жылдан бастап мемлекеттік-жеке меншік әріптестік
аясында"Атыраудағы көше жарықтандыру желісінің құрылысы" жобасы жүзеге асырылуда.
Жоба мердігері- "Батыс Транзит" АҚ. Осы жоба аясында жалпы ұзындығы 106 километр 39 көше
салынды, 20 трансформаторлық станция және 42 жарық беруді автоматты басқару жүйесінің
блогы және 2816 жарықдиод орнатылды. Жобаның құны: 5,2 млрд.теңге. Өз кезегінде, қала
көшелеріндегі шамдардың бірі алғаш рет 19516 теңгені энергия тұтыну үшін пайдаланды,
энергия үнемдейтін жарық диодты орнатқаннан кейін пайдаланылған электр энергиясының құны
3874 теңгені құрады, бұл 15642 теңгені үнемдеуге мүмкіндік берді.
Облыс бойынша 5 орталықтандырылған жылумен жабдықтау және 634 автономды
жылумен жабдықтау көздері бар.
Атырау қаласының орталықтандырылған жылумен жабдықтау көзі белгіленген қуаты 736
Гкал/сағ болатын 14 қазандық агрегаттары бар Атырау ЖЭО болып табылады.
Орталықтандырылған жылумен жабдықтау аймағына оң жағалау, сол жағалау және оңтүстікшығыс өнеркәсіптік аудан кіреді. Сонымен қатар, Атырау қаласының 1-ші учаскесінің ауданында
қуаты 13,23 Гкал / сағ болатын қазандық бар.
Атырау қаласының тұтынушыларына жылу "Атырау жылу желілері"АҚ желілері арқылы
беріледі. "Атырау жылу желілері" АҚ теңгерімінде 426,7 км жылу желілері, 44 жылу пункті бар.
Барлығы 520,0 км жылу желілері бар, оның ішінде 93,3 км коммуналдық меншікте және 426,7 км
жеке меншікте.
Қазіргі уақытта Атырау облысының қолданыстағы газ құбырлары желісі 166 елді
мекеннің 2 қаласын және 130 ауылды табиғи газбен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Елді
мекендерді газдандыру деңгейі 79,5%. 34 елді мекен газдандырылмаған.
Табиғи газ "Теңізшевройл" ЖШС "ИнтерГазОрталықАзия" АҚ АФ желілерімен Орта
Азия орталығы мен Мақат-Солтүстік Кавказ Республикалық маңызы бар магистральды газ
құбырларымен беріледі. Облысты газбен жабдықтауды "ҚазТрансГазАймақ" АҚ АФ,
"АтырауГазИнвест" ЖШС және "ЖылыойГаз" ЖШС жүргізеді. Облыс бойынша газ
құбырларының жалпы ұзындығы 5448,5 км құрайды.
Атырау өңірінің энергия тұтыну құрылымы көрсетіп отырғандай 71% өнеркәсіп
секторына, оның ішінде энергетикаға, 4,5% көлік секторына, 18% халық, 4% ауыл
шаруашылығына, 2,5% экономиканың басқа салаларына тиесілі.
Өңірдің тұрғын үй қорының 84%-ы тиісті жағдайда, 12%-ы жөндеуді қажет етеді және 4%ы апатты жағдайда.
Атырау өңірінің коммуналдық секторындағы инженерлік жүйелердің тозу деңгейі
келесідей:
- жылумен қамту 39,3% нормативтік жағдайда және 60,7% жөндеуді қажет етеді (жалпы
ұзындығы 520 км);
- электрмен жабдықтау 59% нормативтік жағдайда және 41% жөндеуді қажет етеді (жалпы
ұзындығы 13103,4 км);
233

- газбен жабдықтаудың 67% нормативтік жағдайда және 33% жөндеуді қажет етеді (жалпы
ұзындығы 5448,5 км).
Көшедегі жарықтандыруда бүгінгі күні сыртқы жарықтандырудың 13927 жарық нүктелері
(шамдары), оның ішінде энергия үнемдейтін 70% немесе 9811 (саны) жарық нүктелері бар.
Энергия үнемдеу жөніндегі шараларды іске асыру қазіргі уақытта өнеркәсіпті, тұрғын үйкоммуналдық шаруашылықты және көлік секторын жаңғыртудың негізгі құралдарының бірі
болып табылады. Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі шараларды
табысты іске асыру энергетикалық және экологиялық қауіпсіздікті, сондай-ақ Атырау өңірі
экономикасының бәсекеге қабілеттілігін арттыруды қамтамасыз етеді.
Қала халқының орталықтандырылған сумен жабдықтауға қол жеткізуі Атырау қаласы
мен Құлсары қаласы бойынша 100% құрайды. Облыс бойынша 2018 жылы барлығы 164 ауылдық
елді мекен болды (АЕМ) (328575 адам), оның ішінде 130 АЕМ немесе 79,2%-ы
орталықтандырылған сумен жабдықтауға қол жеткізе алады, 13 АЕМ немесе 7,9%-ы
орталықтандырылмаған сумен жабдықтауды пайдаланады, 21 АЕМ немесе 12,9%-ы
тасымалданатын суды пайдаланады.
Облыс халқы Жайық, Қиғаш, Шарон өзендерінің, Қоянды, Мұздыбұлақ, Тайсойған,
Кереген Сағыз кен орындарының жер асты суларынан және Қиғаш-Маңғышлақ топтық су
құбырымен қамтамасыз етіледі.
Облыс бойынша сумен жабдықтау желілерінің жалпы ұзындығы 2018 жылы - 4137,5 км,
оның 77,2 км ғана ауыстыруды қажет етеді (Статистика комитетінің деректері).
2011 - 2018 жылдарға арналған бағдарлама аясында 108 сумен жабдықтау нысанының құрылысы
аяқталып, пайдалануға берілді. Нәтижесінде осы кезеңде ауылдық елді мекендерді
орталықтандырылған сумен жабдықтау көрсеткіші 52%-дан 79,2%-ға дейін артты.
Құрманғазы ауданы Сүйіндік-Асан-Ұштаған селосындағы магистральды су құбырының
құрылысына және Жылыой ауданы Қарағай селосындағы су құбыры желілерінің құрылысына
жобалау-сметалық құжаттама әзірленді.
Сонымен қатар, Құрманғазы ауданының Алға, Қаракөл, Голбин, Көкарна және КотяевКудряшов селоларында сумен жабдықтау жүйесін салуға жобалық-сметалық құжаттама
әзірленуде.
2.4.3-кесте. Ауыл тұрғындарын сумен қамтамасыз ету
Атауы
Орталықтандырылған сумен қамтамасыз етілген ауылдық елді
мекендердің үлесі, %

2015 ж.

2016 ж.

2017 ж.

75,6

77,4

78

2018 ж.
79,2

Облыс бойынша кәріз жүйелері Атырау, Құлсары қаласында және 12 елді мекенде
бар,бұл елді мекендердің жалпы санының 8,4% құрайды. Кәріз желілерінің жалпы ұзындығы
415,7 км құрайды,оның 62,8 км ауыстыруды қажет етеді (Статистика комитетінің деректері).
Облыс бойынша 4 кәріздік-тазарту құрылысы және 129 кәріздік-сорғы станциясы бар.
Атырау қаласы бойынша жалпы қуаты тәулігіне 25 мың м3 295,2 км кәріз желісі, 85 бірлік
кәріздік-сорғы станциясы және 2 кәріздік-тазарту ғимараты бар. Құлсары қаласында 65 км
канализациялық желі және 15 бірлік канализациялық-насостық станция бар.
2.4.4 -кесте. Қала тұрғындарын сумен қамтамасыз ету
Атауы
Су тарту қызметтеріне қол жетімділігі бар қала халқының үлесі, %

2015 ж.

2016 ж.

2017 ж.

72,1

72,1

75,1

2018 ж.
100

Аудандар бойынша канализациялық желілердің ұзындығы 132 км, 2 канализациялықтазарту құрылыстары және 44 канализациялық-сорғы станциялары. Коммуналдық меншіктегі
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барлық желілер. Сондай-ақ 2 кәріздік-тазарту құрылыстары бар, оның ішінде қуаты тәулігіне 6,8
мың м3 Махамбет ауданында және тәулігіне 4,8 мың м3 Индер ауданында су тарту қызметтеріне
қол жеткізе алатын халықтың үлесі 12,2%.
2.4.5-кесте. Ауыл тұрғындарын су тартумен қамтамасыз ету
Атауы
Су тарту қызметтеріне қол жетімділігі бар ауыл халқының үлесі, %

2015 ж.

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

8,1

8,1

9,4

12,2

Қоршаған ортаның жай-күйі
2017 жылы Қазгидрометтің мәліметтері бойынша Атырау қаласының атмосфералық
ауасының ластану деңгейі 5 бекетте байқалды және төмен деп бағаланды. ИЗА-4 (төмен деңгей)
құрайды. СИ = 17 (>10 өте жоғары деңгей), НП = 8% (жоғары деңгей) күкіртсутегімен (№9
постының ауданында). Озонның орташа шоғырлануы (жерге жақын) 1,1 ШРКс.с. құрады, басқа
ластаушы заттардың құрамы ШРК-дан аспады147.
2017 жылдың 30, 31 мамырында № 9 ПМЗ күкірт сутегі бойынша 7 ВЗ (10,2 - 17,15 ШРК)
тіркелді. Қалқыма заттардың (шаң) максималды бір жолғы концентрациясы 2,4 ШРКм.р.,
қалқыма заттар РМ2,5 – 2,6 ШРКм.р., қалқыма заттар РМ10 – 5,0 ШРКм.р., күкірт диоксиді – 1,1
ШРКм.р., азот диоксиді – 1,1 ШРКм.р., азот оксиді – 1,7 ШРКм.р., күкіртті сутегі – 17,15 ШРКм.р.
құрады, қал,ан ластаушы заттар ШРК аспады.
Құлсары қаласында атмосфералық ауа ластанудың төмен деңгейімен сипатталады. ИЗА 4 (төмен деңгей) құрайды. СИ = 4 (жоғары деңгей), НП = 0% (төмен деңгей) мәні. Озонның
орташа шоғырлануы (жерге жақын) 1,9 ШРК.с.с. құрады, басқа ластаушы заттардың құрамыШРК-дан аспады.
Эпизодтық бақылау деректері бойынша Құлсары қаласындағы үш нүктеде (№1 нүкте –
"Теңізшевройл" ЖШС тарапынан Теміржол вокзалы ауданы, №2 нүкте – қаланың ортасында бас
почтаның жанында, № 3 нүкте - қаладан кіру және шығу кезінде, нүкте) өлшенген бөлшектердің
ең жоғары концентрациясы (РМ10) 3,0 - 3,5 ШРК шегінде, күкіртсутектің концентрациясы - 1,5
ШРК шегінде болды. Қалқыма бөлшектердің ең жоғарғы бір жолғы концентрациясы (шаң) 1,8
ШРК.м.р. құрады, азот диоксиді - 1,2 ШРКм.р., сутегі-3,6 ШРКм.р., қалған ластаушы заттар
ШРК-дан аспады.
Атырау мен Құлсары қалаларындағы атмосфералық ауаның ластану деңгейі 2016 жылмен
салыстырғанда өзгерген жоқ.
2018 жылы Атырау қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі жоғары болып
сипатталды, ол ИЗА = 8 (жоғары деңгей), СИ = 52 (өте жоғары деңгей) №6 бекеттер ауданындағы
күкіртті сутегі бойынша (Бигелдинов 10 А, Атырау филиалы жанындағы), НП 18%-ға тең
(жоғары деңгей) №1 бекеттер ауданындағы күкіртті сутегі бойынша (Азаттық даңғылы, Әуезов
даңғылы қиылысы) мәндерімен анықталды. Азот диоксидінің орташа концентрациясы 1,1
ШРКс.с. құрады, қалған ластаушы заттардың шоғырлануы ШРК-дан аспады.
Ең жоғары бір реттік концентрациялар мыналарды құрады: қалқыма заттар (шаң) – 2,7
ШРКм.р., аммиак – 1,52 ШРКм.р., күкіртті сутегі– 51,88 ШРКм.р., қалқыма заттар РМ10 - 3,08
ШРКм.р., қалқыма заттар РМ 2,5 - 3,82 ШРКм.р., азот оксиді - 1,85 ШРКм.р., көміртек оксиді1,2 ШРКм.р., қалған ластаушы заттардың концентрациясы ШРК аспады.
2018 жылғы 1 сәуірден бастап 20 шілдеге дейін №6 бекеттер ауданында күкіртті сутегі
бойынша (Бигелдинов 10 А, Атырау филиалының жанында) 10,00 - 48,39 ШРКм.р. шегінде
жоғары ластанудың 58 жағдайы тіркелді.
2018 жылғы 22 тамызда № 9 бекеттер ауданында (Береке шағын ауданы, Береке өндірістік
аймағының ауданы) 13,11 - 19,37 ШРКм.р. шегінде жоғары ластанудың 3 жағдайы (ВЗ) тіркелді.
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2018 жылдың 22 шілдесінде №6 бекеттер ауданында (Бигелдинов 10А, Атырау филиалы
жанында) күкіртті сутегі бойынша 51,91675 ШРКм.р. шегінде 1 төтенше жоғары ластану
жағдайы тіркелді.
Жаңа Қаратон қаласында ауаның ластануын бақылау 3 нүктеде жүргізілді (Құлсарытемір жол станциясынан №1 нүкте - 86 км, алаудан СҚА - 5 км, алаудан (санитарлық-қорғау
аймағы) № 3 нүкте - алаудан (СҚА-дан) 8-10 км тұрғын аймақ). Барлық іріктеу нүктелерінде
өлшенген РМ10 бөлшектерінің максималды концентрациясы 2,0 ШРК құрады. Бақылау
деректері бойынша қалған ластаушы заттардың шоғырлануы рұқсат етілген норманың шегінде
болды.
Ганюшкино ауылында ауаның ластануын бақылау 3 нүктеде жүргізілді (№1 нүкте Ганюшкино М жанында, №2 нүкте - Теміржол вокзалы ауданы, № 3 нүкте - Жыланды ауылы
мектептен 200 м). Барлық нүктелерде РМ10 өлшенген бөлшектерінің максималды
концентрациясы 2,0 ШРК құрады. Бақылау деректері бойынша қалған заттардың шоғырлануы
рұқсат етілген норманың шегінде болды.
Құлсары қаласында 2018 жылы қаланың атмосфералық ауасының ластану деңгейі
жоғары болып сипатталды, ол ИЗА = 5 (жоғары деңгей), СИ 2 (жоғары деңгей) және НП = 0%
(төмен деңгей) мәндерімен анықталды. Озонның орташа шоғырлануы (жерге жақын) 1,85
ШРКс.с. құрады, қалқыма бөлшектер (шаң) - 2,00 ШРКс.с., азот диоксиді-1,00 ШРКс.с., қалған
ластаушы заттардың шоғырлануы ШРК-дан аспады.
Ластаушы заттардың ең жоғарғы бір жолғы концентрациясы күкіртті сутегі бойынша-2,25
ШРКм.р. құрады, азот диоксиді-1,00 ШРКм.р., қалқыма бөлшектер (шаң) - 2,00 ШРКм.р., қалған
ластаушы заттардың концентрациясы ШРК-дан аспады.
Осылайша, 2018 жылы Атырау мен Құлсары қалаларындағы атмосфералық ауаның жай-күйі
2017 және 2016 жылдармен салыстырғанда нашарлады148.
Өңірде 1 қауіптілік санатына жататын 147 табиғат пайдаланушы жұмыс істейді. Оның
ішінде республиканың ірі кәсіпорындарының тізіміне енгізілген 6 кәсіпорын: "Теңізшевройл
"ЖШС," НортКаспианОперейтингКомпани Н. В." филиалы (НКОК)," Атырау"магистральды газ
құбырлары басқармасы "Интергаз Орталық Азия "АҚ," ҚазТрансОйл "АҚ Батыс филиалы,"
Ембімұнайгаз "АҚ, "Атырау мұнай өңдеу зауыты" ЖШС.
2.4.6-кесте. Атырау облысы бойынша соңғы үш жылдағы қоршаған ортаға эмиссиялар
динамикасы:
Эмиссия түрі
Шығарындылар мың тоннамен
Төгінділер мың тоннамен
Қалдықтар мың тоннамен
Күкіртті орналастыру, мың тоннамен

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

Лимит

Дерек

Лимит

Дерек

Лимит

Дерек

418,707
40,62
728,84
852,2

177,441
6,0
167,642
263,061

581,907
68,6
656,445
2073,00

164,072
16,2
118,007
825,985

470,955
72,8
666,117
2187,0

179,532
39,6
139,482
419,147

Облыстың әуе бассейні ластануының негізгі үлесі (85% - дан астам) мұнай-газ өндіру және
мұнай өңдеу шаруашылық қызметімен айналысатын кәсіпорындарға тиесілі.
2016 жылы атмосфераға ластаушы заттардың нақты шығарындылары көлемінің өте
көтерілгені байқалады, бұл "Қашаған" кен орны мен "НКОК" компаниясының
"Болашақ"зауытының іске қосу-жөндеу жұмыстарының басталуына байланысты. Бүгінгі таңда
"НКОК" компаниясы мұнай өндірудің өндірістік көрсеткіштерінің екінші кезегіне шықты.
Сондай-ақ қазіргі уақытта "Теңізшевройл" ЖШС Болашақ кеңейту жобасы (БКЖ)
шеңберінде өндірісті одан әрі кеңейту жұмыстарын жүргізуде.
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БКЖ мақсаты өндірістік қуаттарды ұлғайту және мұнай берудің неғұрлым жоғары
коэффициентіне қол жеткізу болып табылады. БКЖ аясында үшінші буын зауытын және үшінші
буын газды кері айдау жүйесін салу жоспарланған.
Тұтастай алғанда облыстың лимиттелген және нақты көрсеткіштеріне ТШО және НКОК
компанияларының алауларында газды технологиялық еріксіз жағу көлемі әсер етеді.
2017 жылмен салыстырғанда 2018 жылы берілген нормативтер бойынша атмосфераға
ластаушы заттар шығарындылары көлемінің 123,771 мың тоннаға төмендеуі байқалады (2.4.6кесте.).
Атырау қаласының атмосфералық ауасының ластануына қаладағы кәріздік-тазарту
құрылыстарының жоқтығы елеулі үлес қосуда. Күкіртті сутегін бөлу көздерінің негізгілері
"Тухлая балка", "Квадрат" булану алаңдары және кәріздік-сорғы станциялары болып табылады.
Атмосфералық ауаның ластануының себебі ағындардың күкіртсутегінің ерітілген газымен
қанығуы және оларды "Тухлаябалка" және "Квадрат" булану алаңдарына тазартусыз одан әрі
төгу болып табылады.
ҚР Энергетика министрлігі Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің деректері
бойынша Атырау қаласының атмосфералық ауасының күкіртсутегімен жоғары және өте жоғары
ластануының негізгі себебі қала аумағында орналасқан өнеркәсіптік кәсіпорындар ("Атырау
мұнай өңдеу зауыты" ЖШС, "ҚазТрансОйл" АҚ АНУ ЗФ 663 км "мұнай айдау станциясы",
"сұйытылған мұнай газын сақтау паркі"), қаланың оң жақ жағалауындағы "Квадрат" жинақтаушы
тоғаны, сондай-ақ сол жақ жағалаудағы "Тухлая балка" булану алаңы болып табылады.
2017 - 2018 жж. Атырау облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу
басқармасы Атырау облысының 2019 – 2023 жылдарға арналған қоршаған орта сапасының
нысаналы көрсеткіштерін әзірленді және қазіргі уақытта келісу сатысынан өтуде.
Мақсатты көрсеткіштерге қол жеткізу бойынша, оның ішінде Атырау қаласының
атмосфералық ауасының күкіртсутегімен ластануын төмендету бойынша іс-шаралар кешені
әзірленді.
Облыста газ отынымен жұмыс істейтін автокөлік саны тұрақты өсуде. Облыстық ішкі істер
департаментінің мәліметі бойынша 2017 жылы - 9307 бірлік автокөлік, 2018 жылы - 10402 бірлік
автокөлік, 2019 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша-13000 бірлік автокөлік тіркелді.
Облыс кәсіпорындарының табиғат қорғау іс-шараларын қаржыландыруы 2016 жылы 11,2
млрд. теңгеден 2018 жылы 18,5 млрд. теңгеге дейін ұлғайды (2.4.7-кесте.).
Облыс бюджетіне экологиялық төлемдерден түскен түсімдер 2018 жылы шамамен 10
млрд.теңгені құрады, оның ішінде табиғат қорғау іс-шараларына 2,4 млрд. теңге бағытталды
(2.4.8-кесте.).
2.4.7-кесте. Атырау облысы бойынша табиғат пайдаланушылардың табиғат қорғау ісшараларын қаржыландыруы, млрд. теңге
2016 ж.
Жоспар
Дерек
11,171
13,642

2017 ж.
Жоспар
10,178

Дерек
13,162

2018 ж
Жоспар
Дерек
11,067
18,5

2.4.8-кесте. Қоршаған ортаға эмиссиялар үшін түсімдер / табиғат қорғау іс-шараларына
арналған шығындар (млн. теңге)
Экологиялық төлемдер
Бюджетке түсетін түсімдер
Табиғат қорғау шараларына жұмсалған
шығындар

2016 (дерек)
6731,876

2017 (дерек)
12177,429

2018 (дерек)
9916,890

1309,3

3042,646

2428,450
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Атырау облысы аумағындағы жер үсті суларының ластануын бақылауды "Қазгидромет"
РМК Атырау облысы бойынша филиалы 4 су объектілерінде (Жайық, Ембі, Қиғаш өзендері және
Шаронов ағысы) жүргізеді.
2017 жылы Жайық, Шаронов, Қиғаш өзендеріндегі су сапасы - "нормативтік таза"; Ембі
өзенінде – "ластанудың орташа деңгейі". 2016 жылмен салыстырғанда Жайық, Шаронов, Қиғаш
өзендеріндегі су сапасы айтарлықтай өзгерген жоқ149.
2018 жылы Ембі өзеніндегі судың сапасы "ластанудың орташа деңгейінде", Жайық,
Шаронов және Қиғаш өзендеріндегі "нормативтік таза"деп бағаланады.
2016 және 2017 жылдармен салыстырғанда Жайық, Шаронов, Қиғаш және Ембі
өзендеріндегі су сапасы өзгеріссіз қалды150.
2017 және 2018 жылдары теңіз суларының сапасын бақылау мынадай жағалау
станцияларында жүргізілді: теңіз кеме қатынасы каналы, Теңіз кен орны, Жайық өз. жағалауы;
Шалғы-Құлалы шығанағының аралдары; "А" және "В" , Құрманғазы, Дархан, Қаламқас қосымша
разрезі, су басқан ұңғыма ауданы, Құлалы өз. ауданы. Теңіз суының сынамалары қалқыма
заттардың, рН, еритін оттегінің, басты иондардың, биогенді заттардың, органикалық
ластағыштардың (мұнай өнімдері, фенолдар), жеңіл тотықтандыратын органикалық заттардың
(БПК5 бойынша), ауыр металдардың құрамына талдау жасалды. Солтүстік Каспийдің барлық
тұстамалары бойынша КИЗВ бойынша судың сапасы "нормативтік таза"деп бағаланады. ШРК
асып кетуі анықталған жоқ. 2016 жылмен салыстырғанда Солтүстік Каспий суының сапасы
өзгеріссіз қалды.
Облыс орталығында сарқынды суларды тазартудың болмауына және тазартылмаған
ағындардың көп көлемінің жиналуына байланысты 2017 жылы Атырау қаласының сол жағалау
бөлігінде қуаты тәулігіне 70000 м3 кәріздік тазарту құрылыстарының құрылысы басталды.
Құрылыс 2019 жылы аяқталады деп күтілуде. Бұдан басқа, Атырау қаласының оң жақ
жағалауындағы КОС қайта жаңартуға ЖСҚ әзірленуде.
2018 жылдың желтоқсан айында "Атырау Су Арнасы" КМК және "Атырау ЖЭО" АҚ
хлордың және басқа да ластаушы заттардың жаппай төгілуі себебінен Орал өзенінде жаппай
балық қырылды. 2018 жылғы 2 желтоқсаннан бастап 2019 жылғы 24 наурызға дейін Орал
өзенінде 118,5 тонна өлі балық жиналды. Бірақ балық тек өзенде ғана емес, балық өсіру
кәсіпорындарында да өлді. Бұл оқиғаны тергеу әлі жалғасуда.
2019 жылғы 4 сәуірде кешенді сот-экологиялық сараптама қорытындысының бірінші бөлігі
шықты, оған сай 2018 жылдың 27 желтоқсанында "Атырау Су Арнасы" МКК-дан бастап және
одан төмен Орал өзені ағысының нүктелерінен алынған балық суға уыттылығы жоғары хлордың
түсуі нәтижесінде қырылған. Сараптама қорытындысына сәйкес, "Атырау Су Арнасы" МКК
басшылары іс бойынша күдікті деп танылып, олардың іс-әрекеттерінің біліктілігі анықталды.
Қатты тұрмыстық қалдықтар. 2018 жылы облыс халқының саны 629562 адамды құрады,
оның 100%-ы ҚТҚ жинау және шығару қызметімен қамтылды (қамту көрсеткіші 2016 жылдан
бері өзгерген жоқ). 81 ҚТҚ орналастыру объектілерінің 17-сі ғана экологиялық және санитарлық
талаптар мен нормаларға сәйкес келеді, бұл 20,9% құрайды.
Тұрғын, өндірістік және әлеуметтік нысандар бойынша контейнерлік алаңдарда
пайдаланылған құрамында сынап бар шамдарды жинауға арналған 40 контейнер, пластикалық
қалдықтарды жинауға арналған 120 торлы контейнер орнатылды.
Өңірде ҚТҚ қабылдау және сұрыптауды 8 кәсіпорын жүзеге асырады ("Вест-Дала" ЖШС,
"ЭлитОперейшн" ЖШС, "Куркутов Н. К. ЖК, "Дармен" ЖК, "Егорова Н." ЖК, "Есжанова" ЖК,
"Экорециклинг" ЖШС және "Экопластик" ЖШС). Сұрыпталған екінші шикізат престелген түрде
Алматы және Шымкент қалаларына, сондай-ақ Ресей Федерациясына шығарылады.

149 2017 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетень.
150 2018 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетень.
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Өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері шеңберінде (бұдан әрі
– ӨКМ) 2019 жылы Құлсары қаласында орналасқан "ПромЭкология" ЖШС шиналардың
қалдықтарын қайта өңдеу үшін 3300 тонна көлемінде 13,1 млн теңге көлемінде өтемақы алды.
Атырау облысы бойынша эксплуатациядан шыққан транстпорттық құралдарды қабылдау
бағдарламасы іске қосылған сәттен бастап (2016 жылғы қараша) 2, 71 млн теңгеге 2320 автокөлік
құралы қабылданды, оның ішінде ақшалай өтемақы бойынша - 1531, отандық өндірістің жаңа
автокөлігін сатып алуға жеңілдік сертификаттары бойынша 789 қабылданды.
Мемлекет бойынша ӨКМ тетігі шеңберінде 2016 жылдан бастап қалдықтармен жұмыс істеу
саласында инфрақұрылым құрылуда. Әкімдіктерге тұрғындардан сынап лампалары мен
батареяларын жинау үшін 2321 контейнер берілді, ҚТҚ бөлек жинау үшін 8905 контейнер, 30
дана қоқыс тасушы, электр және электронды жабдықтар үшін 289 контейнер сатып алынды,
екінші шикізатты қабылдау үшін 104 пункт құрылды.
Алайда, Атырау облысы әкімдігі тарапынан тиісті инфрақұрылым бойынша әлеуетті
арттыру үшін ӨКМ операторымен өзара іс-қимыл бойынша белсенділіктің жоқтығын атап
өтеміз.
Қалдықтарды басқару жөніндегі мәселенің өзектілігін ескере отырып, 2012 жылдан бастап
Мемлекет басшысының ҚР Үкіметіне тапсырмасына сәйкес Атырау қаласында қатты тұрмыстық
қалдықтарды басқару жүйесін жаңғырту инвестицияларын негіздеу жобасы әзірленді.
Жаңа полигон салу үшін әзірленген жоба негізінде Махамбет ауданы Алмалы ауылдық
округінің аумағында 50 га жер телімі бөлінді. Атырау қаласындағы қатты тұрмыстық
қалдықтардың жаңа полигонын салу және ескі полигонды қалпына келтіру бойынша жобалықсметалық құжаттама әзірленді. 2017 жылы Атырау қаласындағы ескі полигонды қалпына келтіру
жобасына сараптама қорытындысы алынды. Жобаның құны - 1641,278 млн. теңге.
2.4.9-кесте. Атырау қаласының қалалық полигонында жинақталған қатты тұрмыстық
қалдықтарды салыстырмалы талдау
Жылдар
Жиналған қалдық, мың тонна

2016 ж.
111,6

2017 ж.
81,7

2018 ж.

Сонымен қатар, Атырау қаласының қалалық қатты-тұрмыстық қалдықтар полигонында
қалдықтар тұтанады. Осыған байланысты, "Спецавтобаза" ЖШС-нің материалдық-техникалық
базасын жаңарту нәтижесінде Атырау қаласының атмосфералық ауасына полигонның әсерін
айтарлықтай төмендетуге қол жеткізілді. 2015 жылы - 2 өрт, 2016 жылы - 2 өрт, 2017 жылы - 1
өрт уақытында сөндірілді.
Денсаулық сақтау жүйесіне кіретін мекемелерде жинақталатын медицина қалдықтары
(аурухана, медициналық пункт және т.б.) белгілі бір дәрежеде есепке алынды. Құрамында сынап
бар люминесцентті шамдардың көпшілігі және медициналық мекемелерден термометрлер
"ВестДала" ЖШС-не тапсырылады. Сонымен қатар, ветеринариялық қалдықтарды жою үшін
облыс бойынша 28 инсинератор жұмыс істейді. Оның ішінде Атырау қаласында - 2, Жылыой
ауданында - 5, Индер ауданында – 2, Исатай ауданында - 4, Қызылқоға ауданында – 5,
Құрманғазы ауданында – 6, Мақат ауданында – 1 және Махамбет ауданында – 3.
Пайдаланылған батареялардың, аккумуляторлардың, электр және электрондық
жабдықтардың тұрмыстық қалдықтарын жинау және арнайы өңдеу жөніндегі
орталықтандырылған жүйе жоқ. Алайда, пайдаланылған аккумуляторларды (қорғасын) жинау
бойынша ретсіз нарық қалыптасты.
2015 жылдан бастап "Первомайский" БК органикалық қалдықтарды (көң) өңдеудің
инновациялық әдісін қолданады. Өндірістік қуаты тәулігіне 4 тонна. 2018 жылдың наурыз, сәуір
және мамыр айларында 4 тонна биологиялық белсенді, экологиялық таза және табиғи
органикалық тыңайтқыштар сатуға шығарылды. Басқа маусымда сатуға 500 кг, ал қалған 3,5
тонна өндірістік қажеттіліктер үшін пайдаланылады.
2014 жылы алғаш рет "Алмалы құс" зауыты іске қосылды, енді оның қуаты жылына 60
миллион дана жұмыртқа. 2017 жылға қарай жұмыртқа өндірісі өсіп, 88 миллион данаға жетті.
239

Сонымен қатар, жылына 200 мың тонна органикалық тыңайтқыштар, өндіріс үшін 1 МВт электр
энергиясы мен жылу энергиясын өндіруге мүмкіндік беретін тауық қалдықтарын кәдеге жарату
бойынша инновациялық жобаның құрылысы басталды. Жобаның атауы: экологиялық таза
өнімдерді пайдалана отырып, экологиялық таза энергияны (биогаз) пайдалана отырып
биотыңайтқыштар өндіру.
Ормандарды, жануарлар дүниесін қорғау, қорғау және молайту. Облыс бойынша
мемлекеттік орман қоры 52446 га құрайды, оның 15,1 мың га орманмен қамтылған. Атырау,
Махамбет, Индер және Құрманғазы ормандар мен жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі
коммуналдық мемлекеттік мекемелері орман күзетімен, қорғаумен және орман өсірумен
айналысады. Жыл сайын орман мекемелері орманды қалпына келтіру жұмыстарын жүргізеді.
2015 - 2017 жылдары орманды қалпына келтіру жұмыстары 225 га алаңда жүргізілді, бұл 2016
жылдың көрсеткіштерімен салыстырғанда 10 га артық (210 га), сәйкесінше 2015 - 2017 жылдары
ағаш отырғызу алаңы 60-тан 65 га дейін өсті (2.4.9-кесте.).
Атырау қаласында ұйымдастырылатын "Менің атаулы ағашым", "Жасыл жапырақ-Зеленый
лист" атты жыл сайынғы акция аясында 10 мың көшет отырғызылды.
2016 - 2018 жылдары орман шаруашылығының 4 мекемесін материалдық-техникалық
жарақтандыруға 81,2 млн. бөлінді. Осы мақсаттарға жергілікті бюджеттен 1 млрд. теңге
көлемінде қаражат бөлінді, нормативтерге сәйкес арнайы техникамен, жабдықтармен
жарақтандырылды.
2017 жылдың соңында Махамбет орман шаруашылығы ауылында кеңсе, өрт станциясы
және автотракторлық парк кешені салынып, пайдалануға берілді. 2018 жылы Индер және
Құрманғазы орман шаруашылықтарында осындай нысандар пайдалануға берілді.
2.4.10-кесте. 2016 - 2018 жылдар кезеңіндегі орманды қалпына келтіру жұмыстары
Жұмыс түрі
Мемлекеттік орман қоры

2016 ж.
52446 га

2017 ж.
52446 га

Орманмен қамтылған алаңдар
Орманды қалпына келтіру жұмыстары

15,1 мың га.

15,1 мың га.

225 га

225 га

Оның ішінде, отырғызылған ағаштар
Орманның табиғи жаңаруына жәрдемдесу

65 га

65 га

160 га

160 га

2018 ж

Мемлекеттік орман қоры аумағында ұзындығы 91 км өртке қарсы минералдандырылған
жолақтар орнатылды.
Облыс әкімдігі 2018 жылғы өрт қауіпті маусымда Атырау облысы аумағындағы орман
өрттерінің алдын алу және жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекітті.
МОҚ аумағында:
- 2015 жылы 0,5 га аумақта 1 өрт оқиғасы (орман алаңы);
- 2016 жылы 1 өрт оқиғасы 100,5 га аумақта (орман алаңы 0,5 га, ормансыз 100 га).
- 2017 жылы өрт оқиғасы тіркелген жоқ.
Атырау облысының аумағында үш ерекше қорғалатын табиғи аумақ бар:
- Каспий теңізінің солтүстік бөлігінің аумағы 700 мың га мемлекеттік қорық аймағы;
- Құрманғазы ауданының аумағында Каспий теңізінің жағалау аймағында орналасқан
ауданы 45 мың га Новинский мемлекеттік табиғи (зоологиялық) қорықша;
- "Ақжайық" мемлекеттік табиғи резерваты аумағы 111,5 мың га, Атырау қаласы мен
Махамбет ауданының аумағында орналасқан.
Аталған аумақтардың жалпы ауданы облыстың барлық аумағының 7,2% құрайды.
Атырау облысы әкімдігі 2008 жылдан бастап жергілікті маңызы бар ерекше қорғалатын
табиғи аумақтарды құру бойынша жұмыс жүргізуде. Осыған байланысты ЕҚТА, сондай-ақ
жергілікті маңызы бар Балбұлақ және Тасшағыл мемлекеттік қорықшасының ТҒН және ТЭН-і
әзірленді.
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Облыс аумағында Республикалық маңызы бар 4 тарихи және мәдени ескерткіш және
жергілікті маңызы бар 313 ескерткіш тіркелген.
Туризм индустриясын дамыту экономика аймағы басымдықтарының бірі болып табылады.
Өңірде спорттық-әуесқойлық (аңшылық және балық аулау), этнографиялық және мәденитанымдық туризмді (өңірдің тарихы мен дәстүрлерімен танысу) дамытуға мүмкіндік бар. Жайық
өзенінің жағалауында орналасқан "Мекен", "Алтын сазан", "Сарайшық" рекреациялық
объектілері "жартасқа өрмелеу", "атқа міну" сияқты әртүрлі ойын-сауық іс-шараларын
қамтамасыз етеді.
Аңшылық және балық аулау қызметтері Құрманғазы ауданының рекреациялық
объектілерінде жүргізіледі. Туристер мұнда бос уақытты белсенді пайдаланатын Ресей мен
Франциядан келеді және олардың саны жыл сайын өсіп келеді.
Сонымен қатар, мұнда Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген және Ақжай табиғи
резерватының аумағында Каспий теңізі жағалауындағы бүкіл әлемнің орнитологтары үшін
қызығушылық тудыратын сирек кездесетін құстардың бірегей түрлерінің салдарынан
экологиялық туризм дамуда.
Келушілерге ең маңызды орын-Ұлы Жібек жолының солтүстік бөлігінде орналасқан
Сарайшық ауылы. Тарихи мұраны насихаттау және туризмді ілгерілету мақсатында
"Ортағасырлық Сарайшық" жобасын іске асыру мәселесі қарастырылуда. Бұл жобаны жүзеге
асыру үшін түрлі секторлардың сарапшылары тартылған. Қазіргі уақытта эскиздік жобалар,
ежелгі қаланың ғылыми негіздемесі және орналасуы әзірленді.
Сонымен қатар, өңірдің кең даласы экстремалды туризмді дамыту үшін өте қолайлы,
сондай-ақ велосипедпен жүру және өңірде жорықтар үшін бағыттар анықталды. Бұл жорықтарды
негізінен Франция, Италия және Германия экспедициялары жүзеге асырады.
Облыста курорттық аймақ жоқ. Өңірде туризмді дамыту үшін қолайлы көліктік
мүмкіндіктер бар. Туристік ұйымдар үшін әуе көлігі мен темір жол қызметтерін пайдалануға
жағдай жасалған.
Туризм бойынша білікті кадрлардың жетіспеушілігі шет тілдерін білетін, сондай-ақ өлке
тарихын білетін нұсқаушылардың, экскурсоводтардың, гид-аудармашылардың жоқтығынан
сезіледі.
Туризм инфрақұрылымын дамыту саласындағы жобаларды іске асыру үшін
инвестицияларды тарту шешімді талап ететін басты проблемалардың бірі болып қала береді.

2.5. Шығыс Қазақстан облысы
Облыс аумағы - 283,2 мың шаршы км (Қазақстан аумағының 10,3%). Облыс аумағында
жалпы ұзындығы 10 мың км болатын 800 өзен ағады. Өңірде Зайсан, Марқакөл, Алакөл,
Сасықкөл ірі көлдері, сондай-ақ Бұқтырма су қоймалары бар. Облыс Қазақстанның сумен
қамтамасыз етілген өңірлерінің біріне жатады. Аумақтың 7%-ға жуығы ормандармен жабылған,
дала, шөл және тау-тайга ландшафтарымен шектеседі.
Статистика комитетінің деректері бойынша 2017 жылдың соңына халық саны 1383,7 мың
адамды, ал 2018 жылдың соңына – 1378,5 мың адамды құрады. Облыстың ЖІӨ 2017 жылы
3174812,8 млн. теңгені, 1 адамға 2289,5 мың теңгені, 2018 жылы 1 адамға 2598,8 мың теңгені
құрады. Елдің ЖІӨ жалпы көлеміндегі облыстың ЖӨӨ үлес салмағы 2017 жылы 5,84% құрады.
Кему шкаласы бойынша облыс республикада 7 орынды алады151.
Тауарлар өндірісінің үлесі 46%–ға, қызметтер үлесі 54%- ға жетті.

151 Осы жерде және бұдан әрі 2016-2020 жылдарға арналған Шығыс Қазақстан облысының аумағын дамыту
бағдарламасы және оны іске асыру бойынша 2018 жылғы есеп.
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Экономиканың өсуінің негізгі факторлары жоғары тұтынушылық сұраныс және облыстағы
инвестициялық белсенділіктің айқын түрде жандануы болды.
Статистика комитетінің деректері бойынша өнеркәсіп өнімінің көлемі 2017 жылы 1581,5
млрд. теңгені немесе республикалық деңгейден 6,9% құрады. 2015 - 2017 жылдары өнеркәсіп
өндірісінің көлемі 1,5 есеге ұлғайды, ал 2018 жылы 1860,1 млрд. теңге деңгейіне жетті.
Кен өндіру өнеркәсібінің негізін құрамында мыс, қорғасын, мырыш, алтын, күміс бар
полиметалл кенін өндіру құрайды. Негізгі өндірушілер: "Казцинк" ЖШС және "Востокцветмет"
ЖШС. "Қазмырыш" ЖШС өнеркәсіптік алаңдары Өскемен, Риддер және Зырян қалалары үшін
қала құраушы болып табылады. "Востокцветмет" ЖШС филиалдары – Глубокое, Шемонаиха,
Бородулиха аудандары үшін.
Өңдеу өнеркәсібінің көлемі 2017 жылы 1283,5 млрд.теңгені, ал 2018 жылы – 1417,1 млрд.
теңгені құрады. Жалпы өңдеу саласына 851 кәсіпорын тартылған. Осы саланың жетекші
кәсіпорындары "Қазмырыш" ЖШС, "Өскемен титан-магний комбинаты" АҚ, "Үлбі
металлургиялық зауыты"АҚ болып табылады. Сала кәсіпорындары негізгі асыл және түсті
металдар шығарады: қорғасын, мырыш, мыс, тазартылған алтын және күміс, сондай-ақ титан,
магний, тантал, АЭС арналған отын. 2017 жылы өңдеу өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігі 2015
жылмен салыстырғанда 1,4% - ға өсті.
Машина жасау кешенінің кәсіпорындары: "Азия Авто" АҚ, "Қазмырышмаш" ЖШС,
"Өскемен арматура зауыты" АҚ, "Востокмашзавод" АҚ, "Өскемен конденсатор зауыты" ЖШС,
"КЭМОНТ" АҚ, "Семей машина жасау зауыты" АҚ, "Семей инжиниринг" АҚ, "Гидросталь"
ЖШС, "Қазэлектромаш" ЖШС, "Daewoo Bus Kazakhtsan" ЖШС, "СемАз" ЖШС, "Машзавод"
ЖШС, "Өскемен өнеркәсіптік арматура зауыты" ЖШС, "ҚазРосПромАрматура" Өскемен
зауыты" ЖШС, "СИЛУМИН-ВОСТОК" ЖШС.
2010 жылдан бастап 2017 жылға дейін 572,1 млрд. теңгеге 41 жоба іске қосылды, оның
ішінде 2017 жылы 365,2 млрд. теңгеге 5 жоба іске асырылды. Ең маңызды жобалар:
- Ақтоғай КБК құрылысы-әлемдік деңгейдегі ірі комбинаттардың бірі. Өткен жылы мыс
өндірісі 90 мың тоннаға дейін, катодты мыс өндірісі 25 мың тоннаға дейін артты. 2018 жылға 110130 мың тонна мыс өндіру жоспарланған;
- Өскемен арматуралық зауыты өндірісін жаңғырту (роботты дәнекерлеу кешені
пайдалануға берілді, еңбек өнімділігін 40%-ға арттыруға мүмкіндік береді және шығарылатын
өнімнің сапасын 36 жылға дейін қамтамасыз етеді);
- "ТАГ-ТИН" ЖШС майлы дақылдарды қайта өңдеу зауытының (рапс) құрылысы-импорт
алмастыруға бағытталған.
2018 жылы 1,4 мың жұмыс орны құрылып 114 млрд. теңгеге 9 жоба іске қосылды, оның
ішінде индустрияландырудың екінші бесжылдығының ірі жобаларының бірі – жылына 2,0 млн.
т кен өндіретін Бақыршық тау-кен байыту комбинатының құрылысы. 1100 жұмыс орны құрылды.
Бірінші концентратты алу ағымдағы жылдың 1 тамызында күтілуде. Жоба 2019 жылы толық
қуаттылыққа шығады.
"Индустрия 4.0" элементтерін қолдана отырып, өндірісті цифрландыру бағдарламасы
бойынша 1,4 млрд.теңгеге "Қазмырыш"ЖШС 2 жобасы іске асырылды.
Облыстың ЖӨӨ-дегі ауыл шаруашылығының үлесі - 9,0%. Ауыл шаруашылығы 15
ауданның 14-і үшін экономиканың базалық саласы болып табылады (Зырян ауданынан басқа).
Шығыс Қазақстан облысы республикада сүт, күнбағыс майы, бал және панта өндіру
бойынша – 1 орында, ет өндіру бойынша – 2 орында, картоп өндіру бойынша – 4 орында.
Ауыл шаруашылығы құрылымында 56%-дан астамы мал шаруашылығына тиесілі. Ірі қара
мал, қой, құс өсіру, марал шаруашылығы, омарта шаруашылығы сияқты дәстүрлі салалардан
басқа.
Республика өңірлерінің арасында ауыл шаруашылығы өнімдерін жалпы шығару көлемі
бойынша облыс 4-ші орында. Статистика комитетінің деректері бойынша ауыл шаруашылығы
өнімдерін жалпы шығару көлемі 2015 жылғы деңгейге қарағанда 28,6% – ға өсіп, 2017 жылы 472
млрд.теңгеге, ал 2018 жылы - 515 млрд. теңгеге жетті.
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Облыс әкімдігінің деректері бойынша ауыл шаруашылығындағы еңбек өнімділігі 2012
жылға қарағанда 2017 жылы 2,67 есе және 2018 жылы 2,8 есе өсті.
Ауыл шаруашылығы кооперациясын дамыту бойынша жұмыс жалғасуда. 2016-2018
жылдары облыста 16,7 мың қатысушы тартылып, 439 ауыл шаруашылығы кооперативі құрылды.
Кооперацияны одан әрі дамыту ірі кәсіпорындардың айналасында тік-көлденең интеграция
негізінде құрылады (қайта өңдеу кәсіпорындары, ірі бордақылау алаңдары, асыл тұқымды
репродукторлар және сүт-тауар фермалары).
Жоғары сапалы дайын өнімнің нарығына шығу үшін Аягөз ауданында "Евразия
АгроХолдинг" ЖШС австралиялық "CedarMeatsPty" компаниясымен бірлесіп қуаттылығы
жылына 11,5 мың тонна ет, 50 мың бас қойға арналған бордақылау алаңы бар, инвестиция көлемі
7 млрд.теңге ет өңдеу комбинатының құрылысын бастады.
"Агропрортал" ЖШС ирандық инжинирингтік Jahan Mana компаниясының қатысуымен
жобалық құны 20 млн.АҚШ долларын құрайтын "Адал" стандарты бойынша ірі және ұсақ қара
мал етін кейіннен терең өңдейтін ет өңдеу комбинатын салу жобасын іске асыру жоспарлануда.
"Қазақстанда жасалған" табиғи азық-түлік өнімдерін алға бастыру үшін "Пасека" шаруа
қожалығы өткен жылдың ақпан айында ҚХР-ға Шығыс Қазақстанның "Алтай балы" брендін
тіркеді. Осы брендпен кәсіпорын жылына 1000 тонна балды жыл сайын 20%-ға ұлғайта отырып,
экспорттауды қамтамасыз етуді жоспарлап отыр.
Барлық
ірі
марал
шаруашылықтарында,
облыс
орталығының
шипажайпрофилакторийлерінде панта препараттарымен емдеу енгізілген. Панта, қан, ет, маралдардың
ішкі секрециясы бездерінің негізінде емдеу өнімдерінің 40-тан астам түрін шығару игерілді.
Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердегі жайылымдар алаңы 2017 жылы 8461,3 мың
га, ал 2018 жылы-8710,5 мың га, суландырылған жерлер - 5877,8 мың га немесе 69% құрады. 2014
- 2016 жылдары шаруашылықтар 144 бірлік шахталық құдықтар мен ұңғымалар салды және
қалпына келтірді. 2017 жылы 71 құдық (ұңғыма) салынды.
Егіс алқаптарының құрылымында дәнді және бұршақты дақылдар 42,7%, күнбағыс 29,5%–
ды құрайды. Облыста республиканың күнбағыс өндірісінің барлық көлемінің 54,8% өндіріледі.
2015-2017 жылдары егіс алқабы 1278 мың га-дан 1316,4 мың га-ға дейін немесе 3%-ға
қысқарды, бұл ретте ылғал сақтау технологиясы бойынша алқаптар 3,9%-ға ұлғайды, олардың
дәнді дақылдардың жалпы егіс алқабының үлес салмағы 43%-ды құрайды.
2017 жылы егістік жерлер құрамындағы ауыспалы егіс үлесі – 31,8%, 2018 жылы-48,6%
құрады.
Табиғи жайылымдық алқаптардың құрамындағы (жемдік ауыспалы егіс) жайылымдық
айналым үлесі 2017 жылы 6,9%, ал 2018 жылы – 12,6% құрады.
Облыста 200,7 мың гектардан астам суармалы жер бар, оның 87,8 мың гектары
пайдаланылуда. Пайдаланылмайтын 112,9 мың га суармалы жерлерді қалпына келтіру және
айналымға тарту бойынша шаралар белгіленді.
Жаңбырлату және тамшылатып суару сияқты суарудың жаңа прогрессивті әдістері
қолданылады. 2017 жылы жаңбырлату әдісімен суару алаңы 7800 га, тамшылатып суару – 700 га
құрады.
Шығыс Қазақстан облысының жер қоры Қазақстан Республикасы аумағының 10,4%
құрайды, оның ішінде:
1) ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер – 10848 мың га (облыстың жер қорынан
38,3%);
2) елді мекендердің жерлері - 2945 мың га (10,4%);
3) өнеркәсіп, көлік, байланыс, ғарыш қызметі, қорғаныс, ұлттық қауіпсіздік мұқтажына
арналған және ауыл шаруашылығына арналмаған өзге де жерлер-188,3 мың га (0,7%);
4) ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлері, сауықтыру, рекреациялық және тарихимәдени мақсаттағы жерлер – 1542,1 мың га (5,4%);
5) орман қорының жерлері - 2152,5 мың га (7,6%);
6) су қорының жерлері - 571,2 мың га (2,0%);
7) босалқы жерлер - 10099,7 мың га (35,6%).
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Облыстың ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерінің құрамы (2.5.1-кесте.).
2.5.1-кесте. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер, мың га
Жалпы
алаңы
10848

Барлық ауыл
шаруашылық
жерлері
10691,6

Егістік

Көпжылдық
екпелер

Кенішт
ер

Шабындық
тар

Жайылымд
ар

1452,2

2,3

60,9

465,4

8710,5

Бақша және
қызметтік
телімдер
0,3

Ауыл шаруашылығы айналымына тартылған ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер
үлесінің артуы 2017 жылы 9%–ды, ал 2018 жылы 11,5%-ды құрады (2.5.2-кесте.).
2.5.2-кесте. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді ауыл шаруашылығы айналымына
тарту
Мақсатты индикаторлар

2016 ж.

Ауыл шаруашылығы айналымына тартылған ауыл
шаруашылығы мақсатындағы жерлердің үлесін ұлғайту,
%
Егістік жерлер құрамындағы ауыспалы егіс үлесі
(далалық ауыспалы айналым)), %
Табиғи жайылымдық жерлер құрамындағы жайылымдық
айналым үлесі (азықтық ауыспалы айналым), %

Жылдар бойынша орындалуы
2019 ж.
2017 ж. 2018 ж.
жоспар

2020 ж.
жоспар

6,0

9,0

11,5

13,4

15,5

31,8

31,8

48,6

50,0

51,4

6,6

6,9

12,6

13,6

14,8

Электрмен жабдықтау. Облыста 3 ірі ГЭС және 4 ЖЭО орналасқан: "Өскемен ГЭС"
ЖШС, "Шүлбі ГЭС" ЖШС, "Бұқтырма ГЭС" АҚ, "Өскемен ЖЭО" ЖШС, "Согра ЖЭО" ЖШС,
"Лениногор каскад ГЭС компаниясы" ЖШС және "Риддер ЖЭО" ЖШС. Генерациялайтын
қуаттардың белгіленген қуаты 2100 МВт, бұл Қазақстанның барлық энергия қуатының 11%-ын
құрайды. 2015 жылмен салыстырғанда 2017 жылы электр энергиясын өндіру 1,235 млрд. кВт-қа
артты.тұтыну 0,008 млрд. кВт-қа қысқарды (2.5.3-кесте.).
2.5.3-кесте. Электр энергиясын өндіру және тұтыну, млрд.кВт.с
Атауы
Өндіру
Тұтыну

2015 ж.
8,727
8,045

2016 ж.
9,931
8,030

2017 ж.
9,962
8,037

2018 ж.

Электр энергиясының негізгі тұтынушылары өнеркәсіп (тұтынылған электр энергиясының
71%), халық (16,5%), сондай-ақ бюджеттік және квазимемлекеттік сектор (8,3%) болып
табылады.
Облыс электр және жылу энергиясымен қамтамасыз етілген. Облыста электр энергиясының
едәуір үлесі (67,8%) гидроресурстар есебінен өндіріледі, көмір энергетикасы тағы бір көзі болып
табылады.
Жүйе құраушы ұлттық электр желісі болып табылады, ол республика аймақтары (Павлодар
және Алматы облысы) мен Ресей Федерациясының энергия жүйесі арасындағы электр
байланысын қамтамасыз етеді. Өңіраралық деңгейдегі электр желілері бойынша электр
энергиясын тасымалдауды "КEGOC" АҚ "Шығыс МЭС" филиалы жүзеге асырады, оның
балансында 220/500 кВ ҚС – 5 дана, 110/220/500 кВ – 1 039,1 км ЭБЖ бар.
2015 жылы "Екібастұз – Шүлбі ГЭС (Семей) – Өскемен-Ақтоғай – Алматы 500 кВ ВЛ
құрылысы" басталды. Жобаның мақсаты Солтүстік-Шығыс қимасындағы желілердің өткізу
қабілетін арттыру болып табылады, бұл Ресейдің Бірыңғай энергетикалық жүйесі желісі арқылы
244

электр энергиясының транзитіне қарамастан Шығыс Қазақстан облысының ықтимал
тапшылығын жабуды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Жобаның бірінші кезеңі аяқталды.
500 кВ жоғары вольтты электр беру желісі "Шүлбі ГЭС – Ақтоғай – Талдықорған – Алматы"
Солтүстік-Шығыс-Оңтүстік 500 кВ 3-транзиті құрылысының екінші кезеңі болып табылады.
Кернеуі 220 кВ және одан төмен өңірлік желілер бойынша диспетчерлендіруді және
басқаруды "ШҚ АЭК" АҚ жүзеге асырады, оның балансында 34548,1 км электр беру желілері,
312 – қосалқы станциялар, ТП және КТП – 6489 дана бар.
Қазақстанның жасыл экономикасы тұжырымдамасы шеңберінде баламалы және
жаңартылатын электр энергиясын дамыту бойынша міндеттер қойылды. 2018 жылы өндірілген
электр энергиясының жалпы көлеміндегі жаңартылатын энергия көздерінің өндірілген электр
энергиясының үлесі 1,6% жоспарда 1,7% құрады.
Шығыс Қазақстанда жылына 61,3 млрд. кВт жаңартылатын энергия көздерінің (ЖЭК)
айтарлықтай әлеуеті бар, 20 млрд.кВт,с, әлеуетті пайдалану техникалық мақсатқа сай.
Қолданыстағы ЖЭК объектілері: Лениногор каскад ГЭС (Тишин ГЭС, Хайрузовск ГЭС),
Үлбі ГЭС, Зайсан ГЭС.
Ағымдағы жылы белгіленген қуаты 24,9 МВт Тұрғысын ГЭС-1 құрылысы аяқталуда.
Жалпы, Зырян ауданында Тұрғысын ГЭС-1, ГЭС-2 және ГЭС-3 каскадының құрылысы жылына
328,0 млн. кВт.сағ. дейін "жасыл" электр энергиясын өндіруге және облыста электр
энергиясының резервтік қуаттылығын салуға мүмкіндік береді.
Шығыс Қазақстанда жел энергетикасын дамытуға жеткілікті әлеует бар және ЖЭС салу
үшін қолайлы учаскелер де бар және келесі ЖЭС салу жоспарлануда:
- Ұлан ауданындағы қуаты 24 МВт Тайынша ЖЭС жылына 65 млн. кВт.сағат электр
энергиясын өндіретін болады.
- Жарма ауданындағы қуаты 37,5 МВт Жарма ЖЭС жылына 98 млн. кВт.сағат электр
энергиясын өндіретін болады.
- "Жарма Энерджи" ЖШС "қуаты 40 МВт жел электр станциясының құрылысы".
Сондай-ақ, ұлғайту перспективасы 29,2 МВт, жалпы белгіленген қуаты 132,5 МВт болатын
күн электр станциясының құрылысы жоспарлануда.
Облыста 283 күн панелі орнатылған, 2021 жылға дейін қосымша 515 баламалы энергия
көздерін орнату жоспарлануда.
Жаңартылатын энергия көздері 2015-2017 жылдар кезеңінде 159,4 млн. кВт.сағат электр
энергиясын өндірді (ЛК ГЭС, Тишин ГЭС – 129,9 млн.кВт.сағат, Зайсан ГЭС – 29,5 млн.кВт.сағ).
Электр энергиясының жалпы өндірісіндегі қалпына келетін көздер үлесі 2017 жылы – 1,3%,
ал 2018 жылы 1,6% - ды құрады.
2015 жылдан бастап 2020 жылға дейін ШҚО энергия үнемдеу және энергия тиімділігін
арттыру бойынша кешенді жоспар іске асырылуда. 2016 жылдан бастап климаттың өзгеруін
тежеу бойынша қазақстандық бағдарламамен (USIAD) бірге Өскемен қаласының бюджеттік
ұйымдарында энергия тұтыну мониторингі жүйесін енгізу бойынша жұмыстар жүргізілуде.
Бекітілген іс-шаралар жоспарын іске асыру кезінде облыс кәсіпорындарының энергия
сыйымдылығы 235 мың тонна шартты отынға немесе 22% - ға төмендеді.
Сондай-ақ, Еуропалық Қайта Құру және Даму Банкімен ынтымақтастық шеңберінде
энергетикалық ресурстарды тұтынуды азайтуға бағытталған 4 жоба жүзеге асырылуда. Жобалар
бойынша 56 мың газ разрядты шамдарды энергиялық тиімді шамдарға және 70%-дан астам
тозған инфрақұрылым объектілерін ауыстыру жоспарлануда.
Осы жобаларды іске асыру электр энергиясын тұтынуды 40%-ға дейін қысқартуға және
желілердегі нормативтен тыс ысыраптарды азайтуға мүмкіндік береді. 2020 жылға қарай жалпы
ішкі өнімнің энергия сыйымдылығын кемінде 25%-ға төмендету жөніндегі міндет кезеңкезеңмен шешілуде. 2015-2017 жылдары облыс кәсіпорындарының энергия сыйымдылығы 228
мың тонна шартты отынға немесе 19%-ға төмендеді (2.5.4-кесте.).
Өнеркәсіп саласы (электр энергетикасын қоса алғанда) өңірде тұтынылатын энергетикалық
ресурстардың жалпы көлемінің 70-80% орташа тұтынады, қалған көлемдерді коммуналдық тұрмыстық сала, көлік, құрылыс, ауыл шаруашылығы және т. б. тұтынады.
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Өнеркәсіп кәсіпорындары арасында энергияны көп қажет ететін өндіріс "Қазмырыш" ЖШС
бар, онда энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру мәселелеріне ерекше көңіл бөлінеді.
"Мемлекеттік энергетикалық тізілімді қалыптастыру және жүргізу қағидаларын бекіту
туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 18 ақпандағы №143 қаулысына сәйкес
бюджеттік ұйымдар ғимараттарының, өнеркәсіп объектілерінің, тұрғын үй құрылыстарының
энергетикалық аудит жүргізу үшін 517 субъектіден тұратын тізбесі жасалды.
2.5.4-кесте. Ішкі өңірлік өнімнің энергия сыйымдылығын төмендету және жаңартылатын электр
энергиясы көздерін енгізу
Жылдар бойынша орындалуы
Мақсатты индикаторлар
Жалпы өңірлік өнімнің энергия сыйымдылығы
көрсеткіші, б. э. мың АҚШ долл. құрады, 2000
жылғы бағамен (2013 жылы-0,68)
Өндірілген
электр
энергиясының
жалпы
көлеміндегі жаңартылатын энергия көздерінің
өндірілген электр энергиясының үлесі, %

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.
жоспар

2020 ж.
жоспар

0,653

0,64

0,625

0,612

0,61

0,69

1,6

1,7

2,4

3,2

Сонымен қатар, облыстың көшені жарықтандыру жүйесіне энергия үнемдейтін
технологиялар енгізілуде. Облыстың барлық қалалары мен аудандарында көше шамдарын
жарықдиодты шамдарға ауыстыру жұмыстары басталды.
Жылумен жабдықтау. Облыс аумағында 4 жылу электр станциясы – Өскемен ЖЭО, Согра
ЖЭО, Риддер ЖЭО, Семей қаласының ЖЭО-1 орналасқан, олар Өскемен, Семей және Риддер
қалаларының тұтынушыларын жылумен және ыстық сумен қамтамасыз етеді.
Жылу энергиясын өндіру 111 жылумен жабдықтау көздерімен және 385 орнатылған
қазандармен (энергия қондырғыларымен) жүзеге асырылады. Қуаты 100 Гкал–ға дейінгі 672
қазандық жұмыс істейді, оның 462–і қатты отынмен, 26-ы сұйық отынмен және 184-і электр
қазандарын пайдаланатын қазандық. Жылу желілерінің жалпы ұзындығы 2017 жылы – 1 051,4
км, оның ішінде тозығы жеткендер – 274,6 км немесе 26,1 %, ауыстыру 374,8 км немесе 35,6%
қажет, 23,3 км ауыстырылды (2.5.5-кесте.).
2017 жылы 7873,7 мың Гкал жылу энергиясы өндірілді, оның ішінде 4124,6 мың Гкал жылу
станциялары. Гкал, қазандықтар-2917,1 мың Гкал. Жылу энергиясының шығыны-1013,2 мың.
құрады.
Газбен жабдықтау. Сұйытылған мұнай газын (пропан-бутан) тұтыну 670 топтық
резервуарлық қондырғылар (оның ішінде жұмыс істеп тұрған – 204) арқылы жүзеге асырылады.
Орталықтандырылған газбен қамтамасыз ету үшін газ тарату қондырғылары мен ыдыстар
техникалық қанағаттанғысыз жағдайда екенін ескере отырып, газ шаруашылығын біртіндеп
консервациялау жүзеге асырылады.
Зайсан ауданын Сарыбұлақ кен орнынан өндірілетін табиғи газбен газдандыру жүзеге
асырылуда.
"Газ және газбен жабдықтау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бірыңғай
оператор болып "ҚазТрансГаз Аймақ" АҚ анықталды.
2017 жылы "Шығыс Қазақстан облысы Зайсан қаласында бірінші кезектегі екінші іске қосу
кешенінің кварталішілік тарату желілерінің құрылысы" нысанының құрылысы аяқталды, жалпы
газ желілерінің ұзындығы 105,351 км, оның ішінде орта қысымды газ құбырының ұзындығы
9,517 км, төмен қысымды газ құбырының ұзындығы 95,834 км. 2018 жылдың 1 қаңтарына Зайсан
қаласында орталықтандырылған газбен қамтамасыз етуге 2283 тұрғын қосылды.
Сонымен қатар, Зайсан ауданының 9 елді мекенінің (Қарабұлақ, Кеңсай, Қайнар,
Айнабұлақ, Жамбыл, Көгедай, Шалқар, Қаратал, Үлкен-Қаратал ауылдары) кентішілік газ тарату
желілерінің құрылысы аяқталды және газ құбыры желілеріне қосуға дайын. Газ желілерінің
жалпы ұзындығы 119 км (2.5.5-кесте).
246

2.5.5-кесте. Халықты сапалы коммуналдық қызметтермен қамтамасыз ету
Жылдар бойынша орындалуы
Мақсатты индикаторлар
Күрделі жөндеуді қажет ететін кондоминиум
объектілерінің үлесін төмендету, %
Қалаларда орталықтандырылған
сумен жабдықтаумен қамтамасыз ету, %
моноқалалар
шағын қалалар
су тарту, %
моноқалалар
шағын қалалар
Ауылдық
елді
мекендерді
орталықтандырылған
сумен жабдықтаумен қамтамасыз ету, %
су тарту, %
Желілердің
жалпы
ұзындығындағы
жаңғыртылған желілердің үлесі, %:
жылумен жабдықтау
моноқалалар
шағын қалалар
газбен жабдықтау
электрмен жабдықтау
моноқалалар
шағын қалалар

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.
жоспар

2020 ж.
жоспар

18,7

18,3

16,4

13,9

11,0

97,2
99,2
99,8
59,8
72,4
33,2

97,3
99,4
99,8
70,0
80,1
46,2

97,8
99,5
99,9
71,0
84,3
61,3

98,2
99,8
99,9
72,0
89,0
82,5

98,6
100,0
100,0
73,0
100,0
82,8

43,1
9,7

44,7
10,0

53,7
8,7

56,0
8,3

62,0
7,7

6,9
2,8
0
0
0,4
8,3
0,1

11,2
7,3
0
0
0
12,1
0,1

18,9
14,3
0,4
0
0,7
1,7
0,2

28,4
23,8
0,6
0
0,6
26,1
0,2

29,7
27,9
0,3
0
0,5
14,8
0,3

Ағымдағы уақытқа облыстық бюджет қаражаты есебінен Зайсан ауданының 8 елді мекеніне
жеткізуші газ құбырлары және кентішілік газ желілерінің (Дайыр, Көкжыра, Қуаныш, Біржан,
Сартерек, Жарсу, Бақасу, Саржыра) құрылысына жалпы құны 89,6 млн. теңге ЖСҚ әзірленуде.
Алдын ала есептеулер бойынша қазандықтардың жылу өндірудің негізгі көзі ретінде табиғи
газға көшуі зиянды заттардың (көмір күлдері, күкірт диоксиді, азот және көміртегі оксиді)
атмосфераға шығарылуын 9 есе 31 мың тоннадан 3 мың тоннаға дейін төмендетуге мүмкіндік
береді, бұл өңірдегі экологиялық және әлеуметтік жағдайды едәуір жақсартады.
Сумен жабдықтау. Шығыс Қазақстан облысы Қазақстанның сумен қамтамасыз етілген
өңірлерінің біріне жатады. 2017 жылы Шығыс Қазақстан облысының тұтынушыларына
жіберілген ауыз су сапасы 129,8 млн. м3 құрады. Судың негізгі тұтынушылары: халық (37,3 млн.
м3), коммуналдық кәсіпорындар (39,1 млн. м3), өндірістік кәсіпорындар (52,1 млн.м3. және өзге
де тұтынушылар (1,3 млн. м3).
Сумен жабдықтауды 68 кәсіпорын, 262 су құбыры құрылысы қамтамасыз етеді. Халықты
коммуналдық-тұрмыстық сумен жабдықтау жүйесінде 4745,1 км су құбыры жұмыс істейді, оның
ішінде қалаларда – 2697,1 км, ауылдарда – 2048 км. 651 сорғы станциясы және 7 су құбыры
тазарту құрылғылары жұмыс істейді. 2017 жылдың қорытындысы бойынша 21 сумен жабдықтау
нысаны пайдалануға берілді, мұның өзі ауылдық елді мекендерді 49,3 % сумен жабдықтаумен
қамтуды ұлғайтуға мүмкіндік берді.
711 елді мекеннің ішінен 10 қала, 3 кент және 343 ауылдық елді мекен орталықтандырылған
сумен қамтамасыз етілген. Үш ауылда (41 разъезд станциясы, Бородулиха ауданының Дюсакен
разъезі және Семей қаласының Жазық ауылында) 256 адам тасымалданатын суды пайдаланады.
2018 жылы 16,8 млрд. теңгеге 51 жоба іске асырылды, 22 нысан іске қосылды. 14 елді
мекенде сумен жабдықтау желілерінің құрылысы, 26 – сумен жабдықтау және 4 – су бұру
желілерін қайта жаңарту жүзеге асырылды.
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Нәтижесінде облыс халқын орталықтандырылған су құбыры сумен қамтамасыз ету 2018
жылы қалаларда 94,7%-ды, ауылдық елді мекендерде 53,7%-ды құрады (2.5.5-кесте.).
Сумен жабдықтау желілерінің қанағаттанғысыз жай-күйі су құбыры желілеріндегі
авариялар санының артуына, су көлемінің қайтарымсыз жоғалуына және халықтың су
тұтынуының үлестік нормаларының артуына себеп болып табылады. 2017 жылы сумен
жабдықтау желілерінде 343 авария анықталды және жойылды. 29,7 км желі жөнделді.
Су тазарту құрылыстарында берілетін судың жалпы көлемінен жылына 13,775 млн. м3 су
тазартылады.
Су тарту. Облыстың 711 елді мекенінен орталықтандырылған су тарту 43, оның ішінде 9
қалада, 2 қала үлгісіндегі кентте және 32 ауылда жұмыс істейді. Облыста барлығы 141 кәріздік
сорғы станциясы, 23 кәріздік тазарту имараттары бар. Кәріздік сорғы станцияларының орнату
қуаты тәулігіне 1258,6 мың м3. 2017 жылы 65,876 мың м3 су толық биологиялық тазартылды.
Қалған елді мекендер механикалық тазалау имараттары арқылы немесе сүзу алаңдарына
ағызады.
Абай, Аягөз, Көкпекті, Күршім, Тарбағатай және Үржар аудандарында кәріздік тазарту
құрылыстары жоқ.
70-жылдары салынған тазарту құрылыстары өзінің пайдалану ресурстарын өндірді,
құрылыстардың жобалық қуаты қайта өңдеу үшін жеткіліксіз, соның салдарынан Ертіс өзеніне
тазартылмаған шаруашылық-тұрмыстық, өнеркәсіптік, ағынды және нөсерлі сулар ағызылады.
Әсіресе, шағын қалалар мен аудан орталықтарында ауыр жағдай қалыптасады. Ауылдық
елді мекендердің тазарту құрылыстары аз жүктемеден істен шығады. Нәтижесінде облыстың су
шаруашылығы жүйелеріндегі нормативтік техникалық ысыраптардың орташа деңгейі шамамен
25 - 30% құрайды. 2017 жылы кәріз желілерінде 44 авария тіркелді.
44 кәсіпорын жұмыс істейді, су тарту жүйесінің жалпы ұзындығы 1551,9 км құрайды, оның
ішінде қалаларда – 1241,4 км, ауылдарда – 310,5 км.
Қалаларда орталық су бұрумен халықтың қамтамасыз етілуі 71%–ды, ауылдық елді
мекендерде - 8,7%-ды құрады (2.5.5-кесте.). 3 өңірде (Абай, Бесқарағай және Катонқарағай
аудандарында) тұрғындар орталықтандырылған су тарту қызметтерін пайдаланбайды.
Қоршаған ортаның жай-күйі
2017 жылғы атмосфераның ластану индексінің есебі бойынша ластанудың жоғары
деңгейімен сипатталады: Өскемен қаласы (ИЗА 9-ға тең) және Глубокое кенті (ИЗА 8-ге тең).
Ластанудың жоғары деңгейіне: Семей қ. (ИЗА 6-ға тең), Риддер қ. (ИЗА 5-ке тең). Ластанудың
төмен деңгейімен Зырян қ. сипатталады (ІА 1-ге тең).
2016 жылмен салыстырғанда Семей және Риддер қалаларында атмосфералық ауаның
ластану деңгейі айтарлықтай өзгерген жоқ, Өскемен және Глубокое кентінде атмосфералық
ауаның ластану деңгейі артты152.
"Қазгидромет" РМК мәліметтеріне сәйкес, Өскемен қаласында атмосфераның ластану
индексі (ИЗА-5) 2017 жылы 9,0 құрады. Осы көрсеткіш бойынша қала республика қалалары
арасында екінші орында тұр (бірінші орын Шымкент қаласы – 10,0).
2018 жылы Өскемен қаласы күкіртсутегі бойынша (№3 постының ауданында) 132 тең
(>10 өте жоғары деңгей) ластану деңгейінің жоғары болуымен сипатталады. Қаңтар айындағы
№2 және №3 (02 - 09, 15, 19 - 31) және ақпандағы (01 - 03, 07, 09 - 27) автоматты посттарының
деректері бойынша 2018 жылы жоғары ластанудың 1529 оқиғасы (10,0 - 48,8 ШРККм.р.) (ВЗ)
және атмосфералық ауаның күкіртті сутегімен экстремалды жоғары ластануының (ЭВЗ) 64
оқиғасы (50,1 - 131,7 ПДКм.р.) тіркелді және 2018 жылдың 14 тамызында №3 автоматты
постының мәліметтері бойынша атмосфералық ауаның күкірт диоксидімен жоғары ластануының
(ВЗ) 1 жағдайы тіркелді. Күкірт диоксидінің орташа жылдық концентрациясы – 2,4 ШРКс.с.,
азот диоксиді – 1,8 ШРКс.с., озон – 1,3 ПДКс.с., фторлы сутегі – 1,4 ШРКс.с. құрады, қалған
ластаушы заттардың шоғырлануы ШРК-дан аспады. Ең жоғары бір реттік концентрациялар
152 2017 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетень.
248

мыналарды құрады: қалқыма заттар (шаң) – 4,4 ШРКм.р., қалқыма заттар РМ10 – 3,3 ШРКм.р.,
күкірт диоксиді – 11,4 ШРКм.р., көміртегі оксиді – 5,7 ШРКм.р., азот диоксиді - 2,8 ШРКм.р.,
азот оксиді – 2,7 ШРКм.р., озон – 8,6 ШРКм.р., күкіртті сутегі – 131,7 ШРКм.р., фенол – 2,1
ШРКм.р., фторлы сутегі – 1,9 ШРКм.р., күкірт қышқылы мен сульфат – 1,7 ШРКм.р.,
формальдегид – 1,4 ШРКм.р., қалған ластаушы заттардың концентрациясы ШРК-дан аспады153.
2018 жылы Риддер қаласының атмосфералық ауасы жалпы ластанудың жоғары
деңгейімен (ИЗА = 5 (жоғары деңгей), СИ 5-ке тең (жоғары деңгей) және НП тең 22% (жоғары
деңгей) күкіртті сутегі бойынша (№3 бекет ауданында) сипатталады. Озонның орташа жылдық
концентрациясы – 1,3 ШРКс.с. құрады, қалған ластаушы заттардың шоғырлануы ШРК-дан
аспады. РМ10 қалқыма бөлшектерінің ең жоғары – бір реттік шоғырлануы - 3,3 ШРКм.р. құрады,
көміртек оксиді – 1,2 ШРКм.р., азот оксиді – 3,0 ШРКм.р., сутегі - 5,0 ШРКм.р., фенол-1,4
ШРКм.р., қалған ластаушы заттардың концентрациясы ШРК-дан аспады. Атмосфералық ауаның
жоғары ластану (ВЗ) және экстремалды жоғары ластану (ЭВЗ) жағдайлары анықталған жоқ.
2018 жылы Семей қаласының атмосфералық ауасы ластанудың жоғары деңгейімен (ИЗА
= 5 (жоғары деңгей), СИ-3 (жоғары деңгей) және фенол бойынша (№4 бекет ауданында)НП-9%
(жоғары деңгей) сипатталады (1, 2-суреттер). Фенолдың орташа жылдық концентрациясы 1,7
ШРКс.с. құрайды, басқа ластаушы заттардың концентрациясы ШРК-дан аспады. Ең жоғары бір
реттік концентрациялар мыналарды құрады: қалқыма заттар – 1,2 ШРКм.р., қалқыма заттар
РМ2,5 – 3,3 ШРКм.р., қалқыма бөлшектер РМ10 – 1,8 ШРКм.р., көміртегі оксиді – 2,1 ШРКм.р.,
азот оксиді – 1,1 ШРКм.р, фенол – 3,1 ШРКм.р., қалған ластаушы заттардың концентрациясы
ШРК-дан аспады. Атмосфералық ауаның жоғары ластану (ВЗ) және экстремалды жоғары ластану
(ЭВЗ) жағдайлары анықталған жоқ.
2018 жылы Глубокое кентінің атмосфералық ауасы жалпы ластанудың жоғары деңгейімен
сипатталады: (ИЗА = 5 (жоғары деңгей), аммиак бойынша СИ 6 (жоғары деңгей) тең (постының
№ 2 ауданында), күкіртті сутегі бойынша 7% (жоғары деңгей) тең (постының №2 ауданында).
Озонның орташа жылдық шоғырлануы – 1,5 ШРКс.с. құрады, қалған ластаушы заттардың
шоғырлануы ШРК-дан аспады. Ең жоғары бір реттік концентрациялар мыналарды құрады:
қалқыма бөлшектер РМ2,5 – 2,3 ШРКм.р., қалқыма бөлшектер РМ10 – 1,6 ШРКм.р., күкірт
диоксиді– 3,9 ШРКм.р., көміртегі оксиді – 1,6 ШРКм.р., азот диоксиді – 2,6 ШРКм.р., күкіртті
сутегі – 3,6 ШРКм.р., аммиак – 5,8 ШРКм.р., қалған ластаушы заттардың концентрациясы ШРКдан аспады. Атмосфералық ауаның жоғары ластану (ВЗ) және экстремалды-жоғары ластану
(ЭВЗ) жағдайлары анықталған жоқ.
2018 жылы Зырян қаласының атмосфералық ауасы жалпы ластанудың жоғары
деңгейімен сипатталады: (ИЗА = 5 (жоғары деңгей), ӨҚ азот оксиді бойынша 3 (жоғары деңгей)
тең (пост №1 ауданында), НП мәні 0% тең (төмен деңгей). Азот оксидінің ең жоғарғы – бір реттік
концентрациясы - 2,6 ШРКм.р. құрады, қалған ластаушы заттардың концентрациясы ШРК-дан
аспады.
Эпизодтық бақылау бойынша ластаушы заттардың концентрациясы Зырян және
Шемонаиха қалаларында рұқсат етілген норма шегінде болды.
Елді мекендерде атмосфералық ауаның ластануының жоғары және өте жоғары деңгейі: азот
диоксиді, көміртегі оксиді, күкірт диоксиді, формальдегид, күкіртті сутегі, қалқыма бөлшектер,
фенол, аммиак):
1) қалалық көлікпен автожолдардың жүктемесі (облыс бойынша автокөлік құралдарының
саны 2017 жылы 364 мың бірлікті құрайды, оның ішінде Өскемен қаласы бойынша-107,8 мың
бірліктен астам). Барлық автомобильдердің 90,4%-дан астамы бензинмен жұмыс істейді,
автомобильдердің 78,3 %-ы 10 жылдан асқан.
2) өнеркәсіп кәсіпорындарынан эмиссияларды (азот диоксиді, күкіртті ангидрид,
формальдегид, бензапирен, фенол, көміртегі оксиді және қалқыма заттар бойынша ластаушы

153 2018 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетень.
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заттар шығарындыларының негізгі көздері металлургия және жылу өнеркәсібі кәсіпорындары
болып табылады);
3) елді мекендердің атмосфералық кеңістігінің төмен желдетілуі.
Сондай-ақ, облыс аумағы Семей ядролық полигонының сынақтарынан болған зардаптарға
ұшыраған.
Табиғат пайдаланушы кәсіпорындар, атмосфералық ауаны негізгі ластаушы кәсіпорындар
("Қазмырыш" ЖШС, "УК ТМК" АҚ, "AES Өскемен ЖЭО" АҚ, "ҮМЗ" АҚ) өз қаражаты есебінен
жыл сайын табиғатты қорғау іс-шаралары кешенін іске асырады. Соңғы 5 жылда ірі кәсіпорындар
табиғатты қорғау іс - шараларына 27,2 млрд.теңге инвестициялады, оның ішінде "Қазмырыш"12,5 млрд. теңге, "Өскемен ЖЭО" - 4,1 млрд. теңге (барлық салымдардың 60% астамы).
2017 жылы атмосфералық ауаға нормативтік шығарындылардың көлемі 0,191 млн.
тоннаны, ал 2018 жылы - 0,195 млн. тоннаны құрады (2.5.6-кесте.).
Облыс әкімдігінің деректері бойынша 2012 жылдан бастап 2018 жылға дейін ластаушы
заттар шығарындыларының жалпы көлемі 10 мың тоннаға (140-тан 130 мың тоннаға дейін)
төмендеді. Өскемен бойынша шығарындылар 7 мың тоннаға азайды (11,5%-ға, 61-ден 54 мың
тоннаға дейін).
Ластанудың негізгі үлесі 2 кәсіпорынға тиесілі – "Қазмырыш" ЖШС және "Өскемен ЖЭО".
"Қазмырыш" ЖШС 15 жыл ішінде шығарындыларды 41,7 мың тоннаға (70% - ға) төмендетті.
Соңғы жылдары" Өскемен ЖЭО " ластаушы заттардың шығарылуын 12%-ға дейін төмендетті.
2019 жылы кәсіпорын азот оксидінің шығарылуын 82,6 тоннаға төмендетуге мүмкіндік беретін
жобаны енгізуді жоспарлап отыр.
2011 жылдан бастап Өскеменде экологиялық мониторинг жүйесі жұмыс істейді, ол
химиялық заттардың 6 элементтерінің шоғырлану деңгейін анықтайды. Тұрғындар үшін
ақпаратқа кедергісіз онлайн қол жеткізуге жағдай жасалған.
Су ресурстарының жай-күйі. Шығыс қазақстан облысы Қазақстанның сумен қамтамасыз
етілген өңірлерінің біріне жатады. Алайда, Ертіс өзенінің бассейні қарқынды экологиялық
жүктемені бастан кешіруде – өнеркәсіптің дамуы, қалалар мен басқа да елді мекендердің өсуі
өзеннің ластануына алып келді. Ертіс өзені және оның ағыны шаруашылық және ауыз сумен
қамтамасыз ету үшін қарқынды пайдаланылады. Өзен бассейніне әртүрлі өнеркәсіптік және
коммуналдық ағындарды ағызу жүзеге асырылады.
2017 жылы су нысандарының су сапасы төмендегідей бағаланады:
- суы "нормативтік-таза" - Марқакөл көлі;
- суы "ластанудың орташа деңгейінде" - Қара Ертіс, Ертіс, Бұқтырма, Оба, Аягөз, Емел
өзендері, Бұқтырма және Өскемен су қоймалары;
- суы "ластанудың жоғары деңгейінде" -Брекс, Тихая, Үлбі, Глубочанка, Красноярка өзендері.
2016 жылмен салыстырғанда Қара Ертіс, Ертіс, Түктырма, Тихая, Үлбі, Брекс, Красноярка,
Емел, Аягөз, Оба, Глубочанка, Марқакөл көлдеріндегі, Бұқтырма мен Өскемен
су
қоймаларындағы судың сапасы айтарлықтай өзгерген жоқ.
2017 жылы облыс аумағында келесі ВЗ және ЭВЗ анықталды: Брекса өзені - 12 оқиға, Тихая
өзені-9 оқиға, Үлбі өзені-20 оқиға, Глубочанка өзені-26 оқиға, Красноярка өзені-11 оқиға, ЭВЗ 1
оқиға154.
2018 жылы жер үсті суларының ластануын бақылау Шығыс Қазақстан облысының
аумағында 12 су объектілерінде жүргізілді (Қара Ертіс, Ертіс, Брекс, Тихая, Үлбі, Глубочанка,
Красноярка, Оба, Бұқтырма, Емел, Аягөз өзендері, Марқакөл көлі, Бұқтырма және Өскемен су
қоймалары)155.
Су объектілерінің су сапасы былайша бағаланады: суы "ластанудың орташа деңгейінде" Бұқтырма, Қара Ертіс, Ертіс, Оба, Емел, Аягөз өзендері, Марқакөл көлі, Өскемен , Бұқтырма су
қоймалары; суы "ластанудың жоғары деңгейінде"-Брекс, Тихая, Үлбі, Глубочанка өзендері; суы
154 2017 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетень.
155 2018 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетень.
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"ластанудың өте жоғары деңгейінде" - Красноярка өзені; 2017 жылмен салыстырғанда Қара
Ертіс, Бұқтырма, Ертіс, Брекс, Тихая, Үлбі, Глубочанка, Оба, Емел, Аягөз өзендеріндегі,
Буктырма, Өскемен су қоймасындағы су сапасы айтарлықтай өзгерген жоқ, Красноярка өзені
мен Марқакөл көлінде-нашарлады. Облыс аумағында 2018 жылы ВЗ және ЭВЗ мынадай
оқиғалары анықталды: Брекса өзені - 12 оқиға, Тихая өзені-10 оқиға, Үлбі өзені-19 оқиға, ВЗ
оқиғасы және ЭВЗ оқиғасы - Глубочанка өзені-14 оқиға, 1 ЭВЗ оқиғасы - Красноярка өзені-13
оқиға және ЭВЗ 1 оқиғасы.
Облыс кәсіпорындары үшін су объектілеріне ластаушы заттардың нормативтік
төгінділерінің көлемі 2017 және 2018 жылдары 0,063 млн. тоннаны құрады (2.5.6-кесте.).
2.5.6-кесте. Қоғамның тыныс-тіршілігі үшін қолайлы қоршаған ортаның сапасын жақсарту
Жылдар бойынша орындалуы
Мақсатты индикаторлар
Нормативтік ластаушы заттардың көлемі:
- атмосфералық ауаға шығарындылар, млн. тонна
- су объектілеріне төгінділер, млн. тонна
Қатты тұрмыстық қалдықтардың пайда болуына
қарай оларды кәдеге жарату үлесі, %
Облыс, қала тұрғындарын қалдықтарды жинау
және тасымалдау қызметтерімен қамту, %
Экологиялық талаптарға және санитариялық
қағидаларға сәйкес келетін қатты тұрмыстық
қалдықтарды орналастыру объектілерінің үлесі
(көму орындарының жалпы санынан), %

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.
жоспар

2020 ж.
жоспар

0,191
0,063

0,191
0,063

0,194
0,046

0,191
0,063

0,191
0,063

0,03

0,03

4,6

14,0

18,0

42,9

43,4

70

71

75,8

3,0

3,2

7,0

8,2

9,5

Жер үсті және жер асты суларының жай-күйіне әсер ететін маңызды фактор тарихи ластану
(тау жыныстарының үйінділері, қалдық сақтау орындары, өнеркәсіптік қалдықтардың
жинақтаушылары) болып табылады.
Ертіс өзені бассейнінің жер үсті сулары сапасының жай-күйі ағын сапасының жай-күйіне
байланысты. Красноярка, Глубочанка, Брекс, Тихая, Үлбі суларының сапалық құрамын жақсарта
отырып, бүкіл бассейннің сапа класын жақсартуға болады.
Қатты тұрмыстық қалдықтарды кәдеге жарату және көму. Жыл сайын облыста
шамамен 200 мың тонна қатты тұрмыстық қалдықтар (ҚТҚ) қалыптасады және тек аз ғана үлесі
қайта өңдеуге ұшырайды. Қатты тұрмыстық қалдықтарды кәдеге жарату үлесі 2017 жылы
жоспарланған 3,2% кезінде 0,03% құрады.
2018 жылы 183,6 мың тонна ҚТҚ құрылды, оның 4,84%-ы қайта өңделді. Облыс халқын
қалдықтарды жинау және тасымалдау бойынша қызметтермен қамту 2017 жылы 43,4%, ал 2018
жылы – 70% құрады.
Тұтыну қалдықтарының көпшілігі ҚР табиғат қорғау заңнамасының талаптарына сәйкес
келмейтін полигондарда жиналады. Экологиялық талаптарға және санитариялық қағидаларға
(көму орындарының жалпы санынан) сәйкес келетін қатты тұрмыстық қалдықтарды орналастыру
объектілерінің үлесі 2017 жылы 3,3% құрады. 2018 жылы ҚТҚ орналастырудың 430 объектісінің
тек 30-ы ғана экологиялық және санитарлық талаптар мен нормаларға сәйкес келеді, ол 6,98%
құрайды (2.5.6-кесте.).
ҚТҚ көмудің тиімсіз әдістеріне байланысты қоқыс үйінділерінің көпшілігінде ҚТҚ келіп
түсетін көлемінің аздығына және оларды көмуге бөлінген едәуір алаңдарға қарамастан, олардың
тез толтырылуы орын алады.
Шығындардың жоғары болуына және инвестициялық тартымдылықтың төмендігіне
байланысты қайта өңдеу, қайта пайдалану және кәдеге жарату технологиялары нашар енгізілуде.
Өңірде құрамында сынап бар пайдаланылған аспаптар мен бұйымдарды (қауіпті
қалдықтарға жататын) жинау жүйесі жолға қойылған және оларды кейіннен қайта өңдеу
251

жүргізіледі. Қазақстан Республикасының "жасыл экономикаға" көшуі мәселелері бойынша
заңнамалық актілерге өзгерістер енгізуге байланысты:
- қауіпті қалдықтардың кейбір түрлерін (электрондық және электр жабдықтары, құрамында
сынабы бар қалдықтар, батареялар, аккумуляторлар) бөлек жинауға және кәдеге жаратуға
талаптар қойылды;
- тұрмыстық қатты қалдықтарды жинау, әкету, кәдеге жарату, қайта өңдеу және көму
тарифтері, сондай-ақ оны осы операцияларды жүзеге асыратын субъектілер арасында бөлу
тәртібі бекітілді;
- 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап ҚТҚ-ны алдын ала өңдеусіз көмуге тыйым салынады,
атап айтқанда, пластмасса және пластикалық қалдықтар, макулатура, құрамында сынап бар
шамдар мен аспаптар, шыны, түсті және қара металл сынықтары, өңделген автомобиль майлары,
ұйымдастыру техникасы, құрылыс және тамақ қалдықтары.
Қойылған міндеттерді орындау үшін Шығыс Қазақстан облысы бойынша 2020 жылға дейін
қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы инфрақұрылымды жаңғырту бойынша жол картасы
әзірленді, оған сәйкес 2020 жылға дейін:
- Өскемен, Семей, Аягөз, Зырян, Шемонаиха қалаларында қалдықтарды бөлек жинауды
енгізу;
- Өскемен және Семей қалаларында қоқыс өңдейтін зауыттарды салу.
Өскемен қаласында 3 компания ("ЭкоВостокЛидер" ЖШС, "Оскеменспецкоммунтранс"
ЖШС, "Чистое небо" ЖК) бөлек жинауды жүзеге асырады (пластик, қағаз), оларды одан әрі қайта
өңдеушілерге қаладан тыс жерлерде сату, олар бөлек жинау үшін торлар орнатылған: 167контейнерлік алаңдарда; 24-мектеп аумақтарында; 6-мемлекеттік ұйымдарда. Сондай-ақ, қалада
ҚТҚ жинау үшін контейнерлерді орнатпай қалдықтарды жинаумен айналысатын кәсіпорындар
бар: Өскемен ВТС ЖК (макулатура, картон), "Полигранд" ЖШС (пластик, пластмасса), ЖК
Тұраров (ПЭТ тара). 2018 жылы барлығы 20400 тонна макулатура, 2400 тонна пластик жиналды,
оның ішінде қалада 1600 тонна макулатура, 1000 тонна пластик өңделді. Қалғандары қайта өңдеу
үшін қаладан тыс жерлерге шығарылды. 2018 ж. қараша айында "Өскеменарнайыкоммунтранс"
ЖШС "Өскемен-Тазалық" ЖШС-мен бірлесіп қолданыстағы ҚТҚ полигоны аумағында қуаты
жылына 100 мың тоннаға дейін сұрыптау желілерін орнатты.
Шығыс Қазақстан облысының Риддер қаласында "Фирма Эталон" ЖШС МЖС аясында
қайта өңдеу тереңдігі 80% ҚТҚ сұрыптау цехының құрылысы жүргізілуде.
Шемонаиха қ.Шемонаиха ауданы бойынша ҚТҚ жинау және шығару бойынша қызметті
жүзеге асыратын "Шемонаиха Ком-Хоз" ЖШС ұйымымен ҚТҚ дер кезінде кәдеге жарату және
қайта өңдеу шеңберінде ҚТҚ полигонында сұрыптау желілерін салу және орнату бойынша жоба
әзірленді. "Шемонаиха Ком-Хоз" ЖШС ұйымы жобаны мемлекеттік сараптаманың қарауына
беру бойынша жұмыс жүргізуде. Қазіргі уақытта ұйым қалдықтарды қолмен сұрыптау бойынша
жұмыс жүргізуде, осы сұрыптау барысында бөлінген қоқыс екі топқа бөлінеді: тамақ қалдықтары
және ҚТҚ. Тамақ қалдықтары көміледі, қалған қалдықтар (пластик, қағаз, метал және картон)
гидропресс арқылы өткеннен кейін одан әрі қайта өңдеу зауыттарына жіберу үшін жиналады.
Жалпы, облыстың қалалары мен аудандарында қалдықтарды бөлек жинауға (ПИК
жиналыстары, брошюралар, парақшалар, бейнероликтер, түрлі акциялар және т.б. түріндегі үгіт
материалдары) халықты үгіттеу, сондай-ақ кәсіпорындарды ҚТҚ бөлек жинау жұмыстарын
ұйымдастыруға тарту жұмыстары жандандырылды.
Өскемен және Семей қалаларының әкімдіктері Еуропалық Қайта Құру және даму банкімен
бірлесіп ҚТҚ басқару жүйелерін жаңғырту жобалары бойынша жұмыс жүргізуде,оның
шеңберінде ҚТҚ механикалық-биологиялық өңдеу кешендерін салу, жаңа санитарлық
полигондарды салу, қолданыстағы полигондарды жабу, мамандандырылған жабдықтар мен
техниканы сатып алу мәселесі қарастырылады.
Ормандарды, жануарлар дүниесін қорғау, қорғау және молайту. Шығыс Қазақстан
облысының мемлекеттік орман қоры жерлерінің жалпы ауданы 2017 жылы 3705,6 мың га
құрады,оның ішінде орманмен жабылған 2015,3 мың га ағаш қоры 207,1 млн. м3.
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Орман шаруашылығы мекемелерінің балансында 2153,2 мың га (58,1%), оның ішінде
орманмен жабылған 1278,9 мың га сүрек қоры 124,5 млн.м3. Жалпы орташа өсім жылына 1,9
млн. м3 құрайды (2.5.7-кесте.).
Орман ағаштарының құрамы бойынша және аймақтың табиғи-климаттық ерекшеліктеріне
байланысты ормандар жоғары өрт қауіптілігімен сипатталады.
Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде жыл сайын орман дақылдарын отырғызу
жүргізіледі. Орманмен қамтылған алаңдардың өсу үрдісі байқалады.
2.5.7-кесте. Мемлекеттік орман қоры аумақтарындағы ормандарды қалпына келтіру
Жылдар бойынша орындалуы
Мақсатты индикаторлар
Жергілікті атқарушы органдардың қарамағындағы
мемлекеттік орман қоры аумағындағы орман көмкерген
жерлердің көлемі, мың га
Жергілікті атқарушы органдардың қарамағындағы
мемлекеттік орман қоры аумағындағы бір орман өртінің
орташа алаңы, мың га

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

2019 ж.
жоспар

2020 ж.
жоспар

1277,3

1277,4

1278,9

1277,6

1277,7

0,02

0,015

0,003

0,0095

0,009

Облыс аумағында құстардың 379 түрі мен сүтқоректілердің 110 түрі өмір сүреді, сондай-ақ
Қазақстан Республикасының Қызыл кітабына енгізілген сирек кездесетін және құрып кету қаупі
төнген өсімдіктер мен жануарлардың 50 түрі кездеседі.
Барлық жерде жануарлар дүниесін қорғауды және қоршаған ортаға ұқыпты қарауды
насихаттау бойынша жұмыстар жүргізілуде.
Жалпы, жүргізілген биотехникалық іс-шаралар нәтижесінде мемлекеттік орман қорындағы
жабайы жануарлардың негізгі аңшылық-кәсіпшілік түрлері популяциясының жай-күйін
тұрақтандыруға және олардың санының тұрақты өсуіне қол жеткізілді.
ШҚО аумағында Батыс-Алтай, Алакөл және Марқакөл қорықтары, Қатон-Қарағай
мемлекеттік ұлттық табиғи паркі, "Семей орманы" мемлекеттік орман табиғи резерваты, Алтай
ботаникалық бағы, Құлұджын, Тарбағатай,"Қаратал құмдары", Төменгі Тұрғысын мемлекеттік
табиғи қорықтары, "Синегор Майқарағай тоғайы" табиғат ескерткіші орналасқан.
Шығыс Қазақстан климаттың ерекшелігіне қарамастан, туризмді дамыту әлеуетіне ие:
өңірде жалпы ұлттық маңызы бар көлемі 1,7 млн.га 24 табиғат қорғау аймақтары, 600-ден астам
тарих ескерткіштері және 100-ден астам туризм ескерткіштері бар.
Республикалық маңызы бар 17 тарих және мәдениет ескерткіштері және жергілікті маңызы
бар 592 ескерткіш тіркелген, әлемнің жетекші ғалымдарының қатысуымен археология саласында
ауқымды жоба жүзеге асырылуда. Археологиялық зерттеу нәтижелері бойынша 3 жыл ішінде 424
тарихи-мәдени мұра объектісі анықталды, 226 ескерткіш паспортталды. 2016 - 2017 жылдары
туристік әлеуеті бар 5 көрнекті археология объектілері зерттелді. 2017 жылы жүргізілген
жұмыстар барысында анықталған 4807-ге жуық артефактілер облыстық тарихи-өлкетану
музейінің қорын толықтырды. Археологиялық зерттеулерге 9 шет мемлекеттен беделді
археологтар қатысты. Үлкен нәтижелердің бірі Катонқарағай ауданындағы Берел бірегей
кешенінде ашық аспан астындағы мұражай құру болып табылады.
Туристік қызығушылықт туғызатын негізгі орындар - Белуха тауы, Австрия жолы, Алакөл
және Марқакөл көлдері, Бұқтырма су қоймасы, Киин-Керіш каньоны, Ақбауыр табиғи-тарихи
ескерткіші, Жидебай-Бөрілі қаласындағы Абай Құнанбаев мұражай-үйінің мемориалдық кешені,
Қозы Көрпеш-Баян Сұлу, Еңлік-Кебек кесенелері, Ырғызбай-ата ескерткіші болып табылады.
2017 жылдың қорытындысы бойынша облыс республикада орналастыру орындарының
саны бойынша бірінші орында, ішкі туризм көлемі бойынша Астана және Алматы қалаларынан
кейін үшінші орында тұр.
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Туристік қызметтерді 115 фирма (51 туроператор және 64 турагент) көрсетеді, тіркелген
орналастыру орындарының саны 2017 жылы – 505 объект (2016 ж. – 455), нөмірлік қоры 8958
нөмір (2016 ж. – 8320) және бір жолғы сыйымдылығы 27841 төсек-орын (2016 ж. – 25847).
Қазақстан Республикасының туристік саласын дамытудың 2023 жылға дейінгі
тұжырымдамасына сәйкес Шығыс Қазақстан облысында "Алтай маржаны" туристік кластерін
қалыптастыру бойынша кешенді жұмыс жүргізілуде. Облыстың киелі жерлерінің туристік
картасы жасалды, 23 тақырыптық туристік бағыт әзірленді. Киелі объектілерге туристік
инфрақұрылымды дамыту жөніндегі шаралар кезең-кезеңімен қабылдануда.
"ШҚО туристік саласын дамытудың 2017-2023 жылдарға арналған Жол картасы"
шеңберінде 7,2 млрд. теңгеге 25 жоба іске асырылуда, 2017 жылы 242,8 млн. теңгеге 4 жоба іске
асырылды.
2017 жылы Абай ауданындағы Қоңыр әулие үңгірінде туристік инфрақұрылым
жақсартылды, ЭБЖ жүргізілді және Тарбағатай ауданындағы Ырғызбай (әулие) кесенесінің
айналасындағы аумақ абаттандырылды, Шалқар көлінің жағалауындағы жағажай
абаттандырылды (немесе 3-ші Сібе көлі). Алакөл көлінің жағалауы абаттандырылды, саябақ
салынды, нысандар өрт және санитарлық қауіпсіздік талаптарына сәйкес келтірілді.
Соңғы 2 жылда негізгі туристік бағыттар бойынша (Алакөл, Сібін, Марқакөл көлдеріне,
"Нұртау", "Алтай Альпісі" тау шаңғысы базаларына) жалпы сомасы 4,3 млрд.теңгеге автомобиль
жолдары жөнделді. Алдағы жылдары Алакөл көлінде 10 пирс салу жоспарлануда. Жалаңашкөл
станциясынан Қабанбай ауылына дейінгі автожолды жөндеуді аяқтау және Алакөл көлінің
жағалауын абаттандыру жоспарлануда.
2018 жылдың шілде айынан қыркүйек айына дейін Семей және Өскемен қалаларынан
Жалаңашкөл стансасына дейін пойыз қатынайды. Үржар ауылына дейін әуе қатынасы 3
маршрутпен қамтамасыз етілген, сондай-ақ Алакөл көліне дейін 4 тікелей автобус маршруттары
орындалуда.
Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университетімен
бірлесіп аймақта (көлдер) бальнеологиялық қорытынды алу және емдеу-сауықтыру туризмін
дамыту үшін облыстың 8 көлі мен 2 бұлағы су мен батпақтың физикалық-химиялық қасиеттеріне
зерттеу жүргізілді: Алакөл, Марқакөл, Зайсан, Сібін, Дубығалы (Окуньки) көлдері, Шыбындыкөл
және Рахман қайнарлары, "Барлық-Арасан" шипажайы, Қоңыр әулие бұлағы, Әулие бұлақ).
Бұқтырма су қоймасында, Алакөл көлінде демалыс базаларының карталары әзірленді, Сібе
көлдері бойынша карта дайындалуда.
Алакөл көлінің жағалауы бойынша орналастыру орындарын онлайн-брондау функциясы
бар бірыңғай ақпараттық ресурс қалыптастырылды.

2.6. Жамбыл облысы
Облыс аумағы 144,3 мың шаршы шақырымға тең. Статистика комитетінің деректері
бойынша Жамбыл облысы халқының саны 2016 жылдың 1 қаңтарына 1111,0 мың адамды, ал
2018 жылдың 1 қаңтарына 1117,2 мың адамды, ал 2019 жылдың 1 қаңтарына 1125,4 мың адамды
құрады. 2017 жылы облыс бойынша жалпы өңірлік өнім 1350,6 млрд.теңгені, жан басына
шаққанда 2017 жылы – 1210,0 мың теңгені, 2018 жылы тиісінше 1532,1 млрд. теңгені және 1366,4
мың адамды құрады.
Облыс өнеркәсібінде негізгі төрт салалық кешен басым – тау-кен өндіру және өңдеу,
электрмен жабдықтау және сумен жабдықтау, оның ішінде жөнелтілген өнімнің жалпы
көлеміндегі өңдеу секторының үлесі 69,3%-ды құрайды156.
156 Осы жерде және одан әрі Жамбыл облысының аумағын дамытудың 2016-2020 жылдарға арналған
бағдарламасы және оны іске асыру жөніндегі 2018 жылғы есеп.
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Статистика комитетінің деректері бойынша 2017 жылы облыста 374 млрд. теңгеге
өнеркәсіп өнімі өндірілді, 2018 жылы – 421,1 млрд. теңге, оның ішінде өңдеу өнеркәсібінің
өнімдері 2017 жылы – 257,6 млрд. теңге, 2018 жылы – 301,6 млрд. теңге.
2018 жылы ИИДМБ аясында 481 жаңа жұмыс орнын құрумен 10 млрд.теңге сомасына 6
жоба іске асырылды ("Қазфосфат" ЖШС "Минералды тыңайтқыштар" – аммофос өндірісінің
көлемін 500 мың т - ға дейін ұлғайту – 2-кезең; "Ер Тай" ЖШС-өндірілетін қорғасын – мырыш
кендерін қайта өңдеумен флотациялық – гравитациялық байыту фабрикасына Ақсу байыту
фабрикасын жаңғырту және қайта жаңарту; "Шақпақ Дорсервис" ЖШС-битум зауытын қайта
жаңарту; "Джанабекова С. С." ЖК-2 – кезең" "Әулие-Ата Феникс" ЖШС – құс шаруашылығы
қалдықтарын ет-сүйек ұнына қайта өңдеу бойынша автоматтандырылған жаңа технологиялық
желіні енгізу; "Са-ба ЛТД" ЖШС-Меркі мұнай өңдеу шағын зауытын қайта жаңарту және
жаңғырту).
Статистика комитетінің деректері бойынша 2017 жылы ауыл шаруашылығы өнімінің
(қызметінің) жалпы шығарылымы 251,3 млрд.теңгені құрады. Дәнді дақылдардың жалпы түсімі
(өңдеуден кейінгі салмақта) 672,5 мың тоннаны, ашық топырақтағы көкөністер – 746,1 мың
тоннаны, картоп – 204,6 мың тоннаны құрады.
2018 жылы ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің көлемі 268,2 млрд. теңгені немесе 2017
жылға 105,6% құрады, оның ішінде өсімдік шаруашылығы – 146,7 млрд. теңге (НКИ – 106,4%),
мал шаруашылығы – 120,8 млрд. теңге (НКИ - 104,7%).
Агроөнеркәсіптік кешенді қолдауға 2018 жылы 14,5 млрд.теңге субсидия бөлінді (оның
ішінде республикалық бюджеттен – 4,9 млрд. теңге, облыстық бюджеттен - 9,6 млрд. теңге). 2019
жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 14,5 млрд. теңге игерілді (оның ішінде 4,9 млрд. теңге республикалық бюджеттен 9,6 млрд. теңге - облыстық бюджеттен).
2018 жылы ауыл шаруашылығы дақылдары 669,1 мың га алқапта орналастырылды немесе
2017 жылға қарағанда 38,9 мың га артық, оның ішінде қант қызылшасы – 8,4 мың га. Дәнді
дақылдардың жалпы түсімі 671,1 мың тоннаны құрады. Облыс бойынша дәнді дақылдардың
орташа өнімділігі 24,1 ц/га құрайды.
Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердегі жайылым алаңы 3620,7 мың га құрайды,
3101,7 мың га суланған немесе 86%. 2014 - 2016 жылдары шаруашылықтар 121 бірлік шахталық
құдықтар мен ұңғымалар салды және қалпына келтірді. 2017 жылы жоспарда 54 құдық болғанда
171 құдық (ұңғыма) салынды.
Негізгі өзендер: Құймалары бар Шу (жалпы ұзындығы 1186 км, республика шегінде 800
км), Талас (661 км, Қазақстан Республикасы шегінде - 453 км), Аса (253 км) және т. б.
Ірі тұщы көлдер: Балқаш (батыс бөлігі 18,2 мың км2), Билікөл (33 км2), Ақкөл (15,5 км2),
Үлкен Қамқалы (4,6 км2) және басқалары; тұзды: Ақжар (7,2 км2), Ащыкөл (88,5 км2) және
басқалар. Шу өзенінде Тасөткел су қоймасы (ауданы 78 км2, су көлемі - 290 млн. м3), Ащыбұлақ
су қоймасы (ауданы 24 км2, су көлемі 158 млн. м3) салынды.
Жамбыл облысын дамытудың 2016 - 2020 жылдарға арналған бағдарламасында
тұжырымдамаға сәйкес келетін мынадай индикаторларды іске асыру көзделген:
- Ішкі өңірлік өнімнің энергия сыйымдылығы көрсеткіші, мың АҚШ долл. 2000 жылғы
бағамен (жоспар-0,0184, дерек -0,22 (2017 жылға);
- Өндірілген электр энергиясының жалпы көлеміндегі жаңартылатын энергия көздерінің
өндірілген электр энергиясының үлесі (жоспар - 14%, факт - 17,7%);
Республикада орнатылған жаңартылатын энергия көздерінің энергетикалық әлеуеті
белгіленген қуаты 392,8 МВт 59 объектіні құрайды.
Оның ішінде Жамбыл облысының үлесіне 43% келеді.
255

Жамбыл облысының табиғи-климаттық жағдайларын, сондай-ақ ЖЭК пайдалану үшін
айтарлықтай энергетикалық әлеуетті ескере отырып, соңғы жылдары өңірде күн электр
станцияларын, жел қондырғыларын және шағын ГЭС салу бойынша жұмыстар жүргізілді.
2010 жылы ЖЭК барлық объектілерінің белгіленген қуаты шамамен 1,5 - 2,0 МВт қуатты
құрады. 2018 жылы жалпы белгіленген қуаты 168,7 МВт ЖЭК 10 объектісі жұмыс істейді.
Оның ішінде:
Жиынтық қуаты 15,1 МВт 4 СЭС объектісі
Жиынтық қуаты 53,1 МВт 3 ЖЭС объектісі
Жиынтық қуаты 100,5 МВт 3 СЭС объектісі
Оның ішінде 2018 жылғы 5 маусымда Жуалы ауданында қуаты 50 МВт "Бурное солар-2
"күн электр станциясының 2-кезегі ("Samruk Kazyna-United Green "ЖШС) іске қосылды. ЖЭСтің белгіленген жиынтық қуаты 100 МВт-қа жетті.
2017 жылдың қорытындысы бойынша ЖЭК объектілерімен өндіру 304,3,0 млн.
кВтқұрады.облыс көздерімен электр энергиясын өндірудің жалпы көлемінің 10,2%-ын құрады.
2018 жылы 9 айдың қорытындысы бойынша ЖЭК көздерімен өндіру көлемі 297,41 млн.кВт.
құрады.өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 23%-ға артық (227,71 млн. кВт.сағ). 2018
жылы ЖЭК көздерімен электр энергиясын өндіру үлесі 11,0% құрайды.
2019 жылы жаңартылатын энергия көздерінің үлесін 31%-ға дейін арттыру жоспарлануда.
2019 - 2020 жылдар аралығында өңірде жалпы қуаты 200 МВт жаңартылатын энергия
көздері бар 7 жаңа жобаны іске асыру жоспарланып отыр, инвестициялардың жалпы құны 86
млрд.теңге. Оның ішінде:
1. "ҚазГидрооператор" ЖШС - Жуалы ауданы, Көксай өзені, шағын ГЭС - барлығы 13,88
МВт, 5,736 млрд. теңге.
2. "Wind Power city" ЖШС - Қаратау қаласы, ЖЭС - 4,5 МВт, 1,86 млрд. теңге.
3. "Wind Electricity" ЖШС-Қаратау, ЖЭС-4,5 МВт, 1,86 млрд. теңге.
4. "Жаңатас жел электр станциясы" ЖШС - Сарысу ауданы, ЖЭС-100 МВт, 44 836 млрд.
теңге.
5. "A & T Energy" ЖШС - Тасовск ГЭС Шу ауданы, 2-ші кезең - 9,2 МВт, 3,78 млрд. теңге.
6. "Sun Solutions Kazakhstan" ЖШС - Шу облысы, СЭС-50 МВт, 18 млрд. теңге.
7. "Тараз Грин Пауэр Дженко" ЖШС-Мерке ауданы, ГЭС-18 МВт, 10,0 млрд. теңге.
Жаңартылатын энергия көздері саласындағы жобаларды іске асыру үшін Франция,
Германия, Түркия, Ресей және Қытайдан инвесторлар тарту жоспарланып отыр.
2018 жылы Тараз қаласы әкімдігінің бюджетінен Тараз қаласындағы саябақтар мен
скверлерде 5 қытайлық "Смарт орындықтар" орнатуға қаражат бөлінді.
2019 жылы туризм индустриясының дамуын назарға ала отырып, Жамбыл облысы
"Экокапсулды корпустарды" енгізу мәселесіне кірісті. Эко-капсуланың қолайлылығы күн
батареяларымен жабдықталған және ақылды үй жобасына негізделген. Бұл үй-жайлар
инфрақұрылымды тарту тиімсіз аудандарда орналастыруға арналған. Эко-капсулалар жылыту
және салқындату жүйелерімен, мультимедиялық технологиялармен, сондай-ақ өрт сөндіру
жүйелерімен жабдықталған. Осы жобалар бойынша келіссөздер жүргізіліп, алдын ала
келісімдерге қол қойылды.
Бұдан басқа, 2019 жылы неміс технологиялары бойынша дайындалған құны 13,4 млн.теңге
болатын екі "Vissmann" су жылытатын қазандығын және қосымша жабдықты орнату
жоспарлануда. Бұл қазандықтар газды, сұйық отынды және Күн радиациясын пайдаланудың
арқасында, жылумен қамтамасыз ету сапасын жақсарта отырып, отын шығыны шамамен 30%-ға
төмендейді.
Сондай-ақ 2019 жылы ауыл шаруашылығына биогаз қондырғыларын және қуаттылығы аз
жел генераторлары технологияларын енгізу бойынша келіссөздер жүргізу жоспарлануда.
2019 - 2020 жылдары Финляндия "Вилкинмяки" компаниясы өңірдің ауыз сумен жабдықтау
жүйесіне ауыз суды тазарту технологиясын енгізуге тиісті талдау жүргізуде, соның нәтижесінде
осы технологияны орнату қаралатын болады.
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Тараз қаласының ағынды суларын тазарту кешенінің болмауына байланысты
"Водоканал-консалтинг, инжиниринг" ЖШС-нің техникалық-экономикалық негіздемесін
әзірлеуге 17,5 млн. АҚШ доллары бөлінді. Тараз қаласы әкімдігінің шешімімен 42,48-га жер
телімі бөлініп, тұрақты жер пайдалану актісі алынды. Қолданыстағы коммуникацияларға
қосылуға техникалық шарттар алынды: сумен жабдықтау, электрмен жабдықтау, газбен
жабдықтау, телефон байланысы мен интернеттің техникалық жағдайы.
Жобаланатын объектінің қуаты күніне 100 мың м3 құрайды. Тараз қаласының сарқынды
суларын тазартудың технологиялық схемасы ретінде классикалық сарқынды суларды тазарту
схемасын пайдалану ұсынылады: механикалық, биологиялық өңдеу, қосымша тазалау,
дезинфекция. Жобада шламды өңдеу нұсқаларын қарастыруға болады: компостинг,
анаэробтарды кептіру және араластыру, биогаз өндірісі. Техникалық-экономикалық негіздеме
бойынша "Талас-Аса" арнасы арқылы Аса өзеніне тазартылған ағынды суларды ағызудың
нұсқасы қабылданды.
Қоршаған ортаның жай-күйі.
2017 жылы Тараз қаласының атмосфералық ауасы ластанудың жоғары деңгейімен
сипатталады. ИЗА 6 құрайды. СИ = 4 және НП = қалқыма бөлшектер бойынша (шаң) 3% (№2,
№3 бекеттер ауданында). Азот диоксидінің орташа концентрациясы 1,8 ШРКс.с. құрады, озон
(жерге жақын) - 1,3 ШРКс.с., басқа ластаушы заттардың концентрациясы және ауыр металдардың
құрамы ШРК-дан аспады. Қалқыма бөлшектердің (шаң) ең жоғары бір реттік концентрациясы
4,2 ШРКм.р., қалқыма бөлшектер РМ10 – 1,5 ШРКм.р., күкірт диоксиді - 4,0 ПДКм.р., көміртегі
оксиді – 3,0 ШРКм.р., азот диоксиді – 1,5 ШРКм.р., азот оксиді – 2,5 ШРКм.р., күкіртті сутегі –
3,0 ШРКм.р., фторлы сутегі - 1,0 ШРКм.р., қалған ластаушы заттар ШРК-дан аспады. 2016
жылмен салыстырғанда атмосфералық ауаның ластану деңгейі өзгерген жоқ157.
Жаңатас қаласының атмосфералық ауасы ластанудың жоғары деңгейімен сипатталады.
ИЗА 5 құрайды. СИ 4 тең, РМ10 қалқыма бөлшектері бойынша НП мәні = 1%. Озонның орташа
концентрациясы (жерге жақын) 2,2 ШРКс.с. құрады, басқа ластаушы заттардың концентрациясыШРК-дан аспады. Қалқыма бөлшектердің ең жоғары бір реттік концентрациясы РМ2,5 2,4
ШРКм.р., қалқыма бөлшектер РМ10 - 4,3 ШРКм.р., азот диоксиді - 2,0 ШРКм.р., озон (жердегі)
- 1,0 ШРКм.р., аммиак – 1,4 ШРКм.р. құрады, басқа ластаушы заттардың концентрациясы –
ШРК-дан аспады. 2016 жылмен салыстырғанда атмосфералық ауаның ластану деңгейі өзгерген
жоқ.
Қаратау қаласының атмосфералық ауасы ластанудың жоғары деңгейімен сипатталады.
ИЗА-8 (жоғары деңгей) құрайды. СИ 8 тең (жоғары деңгей), РМ10 қалқыма бөлшектері бойынша
НП мәні =1% (жоғары деңгей). Күкірт диоксидінің орташа концентрациясы 1,1 ШРКс.с., қалқыма
бөлшектер РМ10 – 1,0 ШРКс.с., азот диоксиді – 1,1 ШРКс.с., озон (жердегі) – 2,1 ШРКс.с., аммиак
– 1,99 ШРКс.с. құрады, басқа ластаушы заттардың концентрациясы - ШРК-дан аспады. Қалқыма
бөлшектердің ең жоғары бір реттік концентрациясы РМ2,5 4,9 ШРКм.р, қалқыма бөлшектер
РМ10 – 7,8 ШРКм.р, көміртегі оксиді - 1,4 ШРКм.р., азот диоксиді - 1,0 ШРКм.р., аммиак - 1,0
ШРКм.р. құрады, басқа ластаушы заттардың концентрациясы - ШРК-дан аспады. Атмосфералық
ауаның ластану деңгейі 2016 жылмен салыстырғанда "төмен" - деңгейден "жоғарыға" көтерілді.
Шу қаласының атмосфералық ауасы жалпы ластанудың жоғары деңгейімен сипатталады.
ИЗА 6 (көтеріңкі деңгей) құрайды. СИ 9 тең (жоғары деңгей), РМ10 қалқыма бөлшектері
бойынша НП мәні =5% (жоғары деңгей). Қалқыма бөлшектердің орташа концентрациясы РМ2,5
-1,3 ШРКс.с., қалқыма бөлшектер РМ10 – 1,6 ШРКс.с., озон (жердегі) – 1,8 ШРКс.с. құрады, басқа
ластаушы заттардың концентрациясы-ШРК-дан аспады. Қалқыма бөлшектердің ең жоғары бір
реттік концентрациясы РМ2,5 - 7,1 ШРКм.р, қалқыма бөлшектер РМ10 – 9,3 ШРКм.р,көміртегі
оксиді – 1,1 ШРКм.р, күкіртті сутегі - 1,1 ШРКм.р. құрады, басқа ластаушы заттардың
концентрациясы - ШРК-дан аспады. 2016 жылмен салыстырғанда атмосфералық ауаның ластану
деңгейі өзгерген жоқ.
157 2017 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетень.
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Қордай кентінің атмосфералық ауасы ластанудың төмен деңгейімен сипатталады. ИЗА - 4
(төмен деңгей) құрайды. СИ 5-ке тең (жоғары деңгей) және НП мәні =1% (жоғары деңгей) тең.
Озонның орташа шоғырлануы (жердегі) 1,4 ШРКс.с. құрады, басқа ластаушы заттардың
концентрациясы-ШРК-дан аспады. Қалқыма бөлшектердің ең жоғары бір реттік концентрациясы
РМ2,5 - 1,5 ШРКм.р, қалқыма бөлшектер РМ10 – 5,5 ШРКм.р, көміртегі оксиді - 1,7 ШРКм.р.
құрады, басқа ластаушы заттардың концентрациясы - ШРК-дан аспады. 2016 жылмен
салыстырғанда атмосфералық ауаның ластану деңгейі өзгерген жоқ.
2018 жылы Тараз қаласының атмосфералық ауасы ластанудың жоғары деңгейімен
сипатталады. ИЗА-6 (жоғары деңгей), ӨҚ-4 (жоғары деңгей) тең (жоғары деңгей) Сәтпаев к-сі
ауданындағы күкіртті сутегі бойынша (№6 ПНЗ) және - Абай және Төле би көшелерінің
қиылысы ауданындағы азот диоксиді бойынша (№3 ПНЗ)НП = 4% (жоғары деңгей) көрсетті.
Азот диоксидінің орташа концентрациясы 1,9 ШРКс.с. құрады, озон (жердегі) – 1,3 ШРКс.с.,
атмосфералық ауадағы басқа да ластаушы заттар мен ауыр металдардың шоғырлануы ШРК-дан
аспады. Қалқыма бөлшектердің (шаң) ең жоғары бір реттік концентрациясы 2,0 ШРКм.р.,
көміртегі оксиді - 2,2 ШРКм.р., азот диоксиді - 3,2 ШРКм.р., азот оксиді - 2,5 ШРКм.р., күкіртті
сутегі - 4,1 ШРКм.р., фторлы сутегі - 1,15 ШРКм.р. құрады, атмосфералық ауадағы басқа
ластаушы заттардың концентрациясы-ШРК-дан аспады. Атмосфералық ауаның жоғары ластану
(ВЗ) және экстремалды жоғары ластану (ЭВЗ) жағдайлары анықталған жоқ158.
Жаңатас қаласының атмосфералық ауасы ластанудың төмен деңгейімен сипатталады. ИЗА
4-ке тең (төмен), СИ 2-ге тең (жоғары) қалқыма бөлшектер бойынша РМ2,5 және НП = 0%
(төмен). Озонның орташа шоғырлануы (жердегі) 1,95 ШРКс.с. құрады, басқа ластаушы
заттардың концентрациясы ШРК-дан аспады. Қалқыма бөлшектердің ең жоғары бір реттік
концентрациясы РМ2,5 - 2,1 ШРКм.р., қалқыма бөлшектер РМ10 - 2,1 ШРКм.р. құрады, басқа
ластаушы заттардың концентрациясы - ШРК-дан аспады.
Қаратау қаласының атмосфералық ауасы жалпы ластанудың жоғары деңгейімен
сипатталады. ИЗА 5-ке тең жоғары деңгей), СИ 4-ке тең (жоғары деңгей) қалқыма бөлшектер
бойынша РМ2,5 және РМ10 қалқыма бөлшектер бойынша НП мәні = 1% (жоғары деңгей).
Қалқыма бөлшектердің орташа концентрациясы РМ-2,5 - 1,1 ШРКс.с, қалқыма бөлшектер РМ10
– 1,03 ШРКс.с, озон (жердегі) - 2,1 ШРКс.с. құрады, басқа ластаушы заттардың концентрациясы
- ШРК-дан аспады. Озонның (жердегі) ең жоғары бір реттік концентрациясы 3,6 ШРКм.р.,
қалқыма бөлшектер РМ2,5 - 4,3 ШРКм.р., қалқыма бөлшектер РМ10 - 2,6 ШРКм.р., көміртегі
оксиді - 1,02 ШРКм.р. құрады, басқа ластаушы заттардың концентрациясы - ШРК-дан аспады.
Шу қаласының атмосфералық ауасы ластанудың жоғары деңгейімен сипатталды. ИЗА = 5
(жоғары), СИ 8-ге тең (жоғары) озон бойынша (жердегі) және қалқыма бөлшектер бойынша РМ
2,5 НП мәні = 4% (жоғары). Қалқыма бөлшектердің орташа концентрациясы РМ2,5 -1,1 ШРКс.с.,
қалқыма бөлшектер РМ10 - 1,08 ШРКс.с., озон (жердегі) - 1,8 ШРКс.с. құрады, басқа ластаушы
заттардың концентрациясы-ШРК-дан аспады. Қалқыма бөлшектердің ең жоғары бір реттік
концентрациясы РМ2,5 - 5,8 ШРКм.р., қалқыма бөлшектер РМ10 – 3,8 ШРКм.р., озон (жердегі)
- 8,3 ШРКм.р. құрады, басқа ластаушы заттардың концентрациясы - ШРК-дан аспады.
Атмосфералық ауаға ластаушы заттардың нормативтік шығарындыларының көлемі
2018 жылы 0,113 млн. тоннаны құрады, жоспар бойынша - 0,118 млн. тонна.
Жамбыл облысы бойынша статистика департаментінің деректері бойынша стационарлық
шығарындылар көздерінің саны 12618 бірлік, оның ішінде: ұйымдастырылған – 7557 бірлік және
тазалау құрылыстарымен жабдықталған – 759 бірлік.
2017 жылы атмосфералық ауаға жалпы өнеркәсіптік шығарындылардың көлемі өткен
жылдың сәйкес кезеңінде 61,594 мың тоннаға (+8,7 мың тонна) қарсы 70,303 мың тоннаны
құрады. Ұлғаю "Қазфосфат НДФЗ" ЖШС ЖФ бойынша өндірістің 1,848 мың тоннаға, 2 және 3
санаттағы кәсіпорындар бойынша 6,322 мың тоннаға ұлғаюына байланысты.
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Жамбыл облысында 2017 жылы 87 қоғамдық көліктің 31 бірлігі газға ауыстырылды және
56 бірлік сатып алынды.
Жамбыл облысының қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштеріне қол жеткізу
үшін іс-шаралар жоспары бекітілді. Бұл жоспарда кәсіпорындардың меншікті қаражаты есебінен
өнеркәсіптік ауаға шығарылатын қалдықтарды кәдеге жарату және зарарсыздандыру үшін
жоғары технологиялық өнеркәсіптік қондырғыларды енгізу көзделген ("Қазфосфат" ЖШС,
"Жамбыл ГРЭС-і" АҚ). Т.И. Батыров ат. "Жамбылгипс"АҚ,"Фабрика ПОШ-Тараз" ЖШС).
Сонымен қатар, жергілікті бюджет есебінен аймақтың қоршаған ортасының сапасын
жақсарту бойынша іс-шаралар қарастырылған.
Жамбыл облысы аумағындағы жер үсті суларының ластануына бақылау 10 су
объектілерінде (Талас, Аса, Шу, Ақсу, Қарабалық, Тоқташ, Сарықау, Берікқара өзендері, Билікөл
өзендері Және Тасөткел су қоймасында) жүргізілді.
2017 жылы су нысандарының су сапасы төмендегідей бағаланады: суы "ластанудың
жоғары деңгейінде" – Қарабалық өзені; суы "ластанудың орташа деңгейінде" – Талас, Асса,
Берікқара, Шу, Ақсу, Тоқташ, Сарықау өзендері, Тасөткел су қоймасы және Билікөл көлі159.
2016 жылмен салыстырғанда Талас, Асса, Берікқара, Шу, Ақсу, Тоқташ, Сарықау
өзендеріндегі, Тасөткел су қоймасындағы және Билікөл көлінде су сапасы айтарлықтай өзгерген
жоқ; Қарабалық өзенінде нашарлады.
2018 жылы Талас, Асса, Берікқара, Шу, Ақсу, Қарабалық, Тоқташ, Сарыкөл өзендерінің,
Тасөткел су қоймасының суы "ластанудың орташа деңгейі" ретінде бағаланады. 2017 жылмен
салыстырғанда Талас, Асса, Берікқара, Шу, Ақсу, Тоқташ, Сарыкөл өзендерінде, Билікөл
көлдерінде, Тасөткел су қоймасында су сапасы айтарлықтай өзгерген жоқ; Қарабалық өзенінде
жақсарды160.
Ластаушы заттардың нормативтік төгінділерінің көлемі 2018 жылы 0,028 млн.тоннаны
құрады.
2017 жылы су тарту көлемі 22837,14 мың м3 құрады, ал өткен жылдың ұқсас кезеңінде ағызу
көлемі 22585,98 мың м3 құрады, сарқынды суларды ағызу көлемінің ұлғаюы 251,16 мың м3
құрайды. Сарқынды суларды ағызу көлемінің ұлғаюы Арай және Бәйтерек шағын аудандарының
кәріз желілерін пайдалануға енгізуге байланысты.
2017 жылы пайда болған өнеркәсіптік қалдықтар 24377,134 мың тоннаны құрайды (2016
жылы – 26223,445 мың тонна), оның ішінде 3363,865 мың тонна кәдеге жаратылды, бұл 13,7%ды құрайды. 183,345 мың тонна түйіршіктелген қож "Қазфосфат" ЖШС (НДФЗ) ЖФ цемент
өндірісі үшін жөнелтілді (өткізілді), "Кнауф Гипс Тараз" ЖШС 595,66 мың тонна аршу
жыныстары ішкі тау-кен басқармасына салу үшін пайдаланылды, "Восточное кен басқармасы"
ЖШС 1183,249 мың тонна аршу жыныстары технологиялық жолдарды салуға, пандустар мен т.
б. төгуге пайдаланылды.
Қатты тұрмыстық қалдықтар. Жамбыл облысы әкімдігі ұсынған мәліметтерге сәйкес,
2018 жылы 95,7 мың тонна ҚТҚ құрылды, оның 3,11%-ы қайта өңделді. 2017 жылы құрылған
ҚТҚ көлемі 74,96 мың тоннаны құрады, оның 3,47 ы қайта өңделді.
2018 жылы облыс, республикалық маңызы бар қала, Астана халқын қалдықтарды жинау
және тасымалдау бойынша қызметтермен қамту 89,3% құрады, жоспар бойынша 92,4%. 162 ҚТҚ
орналастыру объектілерінің 5-і ғана экологиялық және санитарлық талаптар мен нормаларға
сәйкес келеді, бұл 3,11% құрайды.
2018 жылы Тараз қаласындағы тұрғын үйлердің аулаларында полиэтилен ыдыстарын,
пластикалық контейнерлерді жинауға арналған 347 тор контейнерлер орнатылды ("KazEcology"
ЖШС және "Бакыт" ЖК).
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РОП операторының қолдауымен облыста пайдаланылған құрамында сынап бар шамдарды,
батареяларды жинауға арналған 106 контейнер орнатылды. Тараз-30, Байзақ-7, Жамбыл-8,
Жуалы-8, Қордай-5, Меркі-10, Т.Рысқұлов - 1, Сарысу - 12, Талас - 15, Шу - 10). Сондай-ақ, Тараз
қаласында "Промотход Казақстан" ЖШС РОП операторымен бірге электронды және электр
қалдықтарына арналған 5 контейнер орнатылды.
Тараз қаласында пластмасса, полиэтилен қалдықтарын, электрондық құралдарды, мотор
майын, шыны мен қағазды кәдеге жарату бойынша 15 ұйым жұмыс істейді ("Шахристан",
"Пасталоглы П.М.", "Бақыт", "Танибеков", "СанитМиБ", "ХалалСауда" жеке кәсіпкерлері,
"KazEcology",
"Дажан",
"ТаразТехноРесурс",
"ТаразТеплоСтрой",
"ЮгШинТорг",
"ТаразПолиХим", "Әйнек-Тара" ЖШС, "ЭкоТехСтандарт", "АклерГруппЮг").
Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың 2015 - 2019 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде "Ekojer" ЖШС американдық технология
негізінде өнеркәсіптік және тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу зауытын салу жоспарлануда,
қуаты жылына 100 мың тонна. Іске асыру мерзімі – 2018 - 2020 жылдар.
2018 жылы мемлекеттік орман қоры аумағында жануарлар дүниесін қорғау үшін 634 рейд
және тексеру жүргізілді, табиғат қорғау заңнамасын бұзғаны үшін 166 хаттама толтырылды.
Табиғат қорғау заңнамасын бұзушыларға 4911,7 мың теңге сомасында 126 айыппұл салынды,
2939,7 мың теңге сомасында айыппұл өндірілді.
Жергілікті маңызы бар "Жуалы-Қарашат" және "Қордай-Жайсаң" мемлекеттік табиғи
қорықшаларын құру бойынша жұмыстар жүргізілуде.
Облыс аумағында 48 аңшылық алқаптар бар. Олардың 48 аңшылық алқабы табиғат
пайдаланушыларға бекітілген.
Жамбыл облысы әкімдігінің қаулысымен жергілікті маңызы бар балық шаруашылығы су
тоғандарының тізбесіне 118 балық шаруашылығы су тоғандары енгізілді, оның 86-сы табиғат
пайдаланушыларға бекітілген.
2.7. Батыс Қазақстан облысы
Облыс аумағы 151,3 мың шаршы км немесе республика аумағының 5,6%-ын құрайды.
Статистика комитетінің деректері бойынша 2018 жылдың басында халық саны 646,7 мың
адамды немесе Қазақстан халқы санының 3,6%–ын, ал 2019 жылдың басында - 652,3 мың адамды
құрады. Облыстың өндірілген жалпы өңірлік өнімінің көлемі 2017 жылы 2337,5 млрд. теңгені
құрады, нақты көлем индексі – 103,1%, республиканың ЖӨӨ-дегі облыстың үлесі 4,3-ке тең
(Қазақстан өңірлерінің арасында 10-орын). Халықтың жан басына шаққандағы жалпы өңірлік
өнім 2016 жылы – 3179,8 мың теңгені, 2017 жылы – 3628,4 мың теңгені құрады. 2018 жылы ЖІӨ
– 2790,7 млрд. теңге, жан басына – 4295,8 мың теңге.
Өңірдің ЖӨӨ құрылымында өнеркәсіп ең үлкен үлес салмағын алады (49%). Облыста 375
өнеркәсіптік кәсіпорын мен өндіріс бар.
Өнеркәсіп өнімінің көлемі 2015 жылы 1302,1 млрд. теңгеден 2017 жылы 1914,5 млрд.
теңгеге дейін және 2018 жылы 2480,5 млрд. теңгеге дейін ұлғайды. Елдің өнеркәсіп көлеміндегі
аймақтың үлесі - 8,4% (Атырау, Маңғыстау және Қарағанды облыстарынан кейінгі төртінші
орын).
Өнеркәсіптік өнімнің негізгі көлемі тау-кен өндіру саласына (88,3%) келеді, олар:
"Қарашығанақ Петролеум Оперейтинг Б. В.", "Жайықмұнай"ЖШС сияқты мұнай-газ
секторының ірі кәсіпорындары. Облыстың көмірсутегі шикізатының негізгі үлесі Қарашығанақ
және Чинарев мұнай-газ конденсаты кен орнында шоғырланған.
Өңдеу өнеркәсібі өнімдерін өндіру көлемі 2015 жылдан бастап 2017 жылға дейін 105,3
млрд.теңгеден 161,7 млрд. теңгеге дейін және 2018 жылы 202,3 млрд. теңгеге дейін ұлғайды. 2017
жылы өңдеу өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігі бір адамға 17,6 мың АҚШ долларын немесе 2016
жылғы деңгейге 104,8% құрады.
Өңдеуші өнеркәсіп кәсіпорындары тап болатын негізгі проблемаларға өндірістің
тиімділігін арттыруға кедергі келтіретін жабдықтардың тозуының жоғары деңгейі (60 - 70%),
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тапсырыстардың жеткіліксіздігі (кәсіпорындардың мемлекеттік тапсырыстарға, сондай - ақ өз
кезегінде мұнайдың әлемдік бағасының конъюнктурасына байланысты мұнай-газ
компанияларынан тапсырыстардың тәуелділігі) және айналым қаражатының жеткіліксіздігі,
қолда бар өндірістік қуаттардың толық пайдаланылмауы, өңдеуші сектордың жекелеген
салаларының бәсекеге қабілеттілігінің жеткіліксіз дәрежесі, өнімнің маусымдық болуы (мысалы,
құрылыс индустриясы) және Ресей нарығы тарапынан берілген жоғары баға жатады161.
Облыстың ЖӨӨ құрылымындағы ауыл шаруашылығының үлесі шамалы және 3,5%
құрайды.
Облыс экономикасындағы ауыл шаруашылығының болмашы үлесіне қарамастан, аграрлық
секторда облыстың барлық жұмыспен қамтылған халқының 23%-ға жуығы жұмыспен
қамтылған. Ауылдық жерлерде облыс халқының жартысы тұрады және тиімді аграрлық
секторды дамыту ауылда әлеуметтік тұрақтылықтың кепілі болып табылады.
Облыстың табиғи-климаттық жағдайлары мал шаруашылығын дамытуға, әсіресе оңтүстік
өңірлер үшін қолайлы болып табылады. Агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың 2017 - 2021
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде саланы мемлекеттік қолдау шешуші
рөл атқарады.
Ауыл шаруашылығы малдарының асыл тұқымды төлін өсірумен және сатумен 213 субъект
айналысады, 170 шаруашылық асыл тұқымды ІҚМ (39,0 мың бас) өсірумен айналысады, 22
шаруашылық қой (21,2 мың бас), 20 жылқы (9,8 мың бас), түйе өсірумен 1 шаруашылық (277 бас)
айналысады.
Облыс бойынша ауыл шаруашылығымен айналысатын барлығы 6149 субъект тіркелді,
оның ішінде жұмыс істеп тұрғандары – 5943, оның ішінде 463 - ауыл шаруашылығы
кәсіпорындары және 5480 - шаруа (фермер) қожалықтары.
Статистика комитетінің мәліметтері бойынша 2017 жылы ауыл шаруашылығы өнімдерін
шығару 140 млрд.теңгені құрап, 2018 жылы 139,9 млрд. теңгеге дейін азайған.
Жайылымдық мал шаруашылығын дамыту үшін жайылымдарды суландыру бойынша
жұмыстар жүргізілуде. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердегі жайылым алаңы 3620,7
мың га құрайды, 3101,7 мың га суланған немесе 86%. 2015 жылдан бастап 2017 жылға дейін 260
ұңғыма бұрғыланды және пайдалануға берілді, оның ішінде 2017 жылы жоспар бойынша 35
құдық салынды.
Облыстың өсімдік шаруашылығында дәнді, майлы, азықтық дақылдар, картоп және
көкөніс-бақша дақылдары өсіріледі. Облыста өсімдік шаруашылығымен негізінен Бөрлі, Зеленов,
Сырым, Тасқала, Теректі, Шыңғырлау аудандары мен Орал қаласының агроқұрылымдары
айналысады.
Облыста өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіруді әртараптандыру жұмыстары
жүргізілуде. 2017 жылы барлық ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс алқабы 491,4 мың га
құрады, бұл 2015 жылғы деңгейден 0,7%-ға артық. Егіс құрылымында дәнді дақылдар көлемі
250,1 мың га құрайды, бұл 2015 жылғы көрсеткіштен 3,8%-ға аз. Майлы дақылдар 65,4 мың га
егілді, бұл 2015 жылдың деңгейінен 30,5%-ға артық, соның ішінде күнбағыс - 42,8 мың га (22,3%ға артық). 2017 жылы картоп және көкөніс-бақша дақылдарының алаңы 9,1 мың га құрады
(картоп – 3,9 мың га, көкөніс дақылдары – 3,6 мың га және бақша дақылдары – 1,6 мың га) немесе
2015 жылғы деңгейден 21,5% кем (11,6 мың га).
Мал шаруашылығының қарқынды дамуына байланысты соңғы жылдары мал азығына
қажеттілік артып келеді. Мал шаруашылығын жем-шөп базасымен қамтамасыз ету үшін 2017
жылы 166,7 мың га жерге егілді, бұл 2015 жылғы деңгейден 0,2%-ға артық.
2017 жылы тамшылатып суару жүйесі 563,2 га алқапта қолданылды, 2015 жылмен
салыстырғанда 68,1%-ға (335 га) артты.
161 Осы жерде және бұдан әрі Батыс Қазақстан облысының 2016-2020 жылдарға арналған аумағын дамыту
бағдарламасы және оны іске асыру бойынша 2018 жылғы есеп.
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Күрт құбылмалы континенттік ауа райы жағдайлары, яғни жиі қайталанатын құрғақшылық,
ауыл шаруашылығы дақылдарының вегетациялық кезеңінде жауын-шашынның болмауы өсімдік
шаруашылығы саласындағы өнім өндірісінің кеңеюін шектейді.
Климаттың өзгеруіне төзімді жүйелерді құру мақсатында 2017 жылы 1800 мың га алаңда
Соркөл мен Әбділман көлді суландыру жүйелерін қайта жаңарту аяқталды. Орал-Шалқар
каналына ұзындығы 42 км су беру үшін қалқымалы сорғы станциясымен су тартқыштың
құрылысы басталды, 2018 жылы жұмыстар аяқталды. Каналдарды қайта құру 145 мың га жерді
суландыруды қамтамасыз етеді, бұл мал шаруашылығын дамытуға мүмкіндік береді.
2018 жылы суармалы жерлердің көлемі 4232 га құрады, оның ішінде жаңбырлату әдісімен1399 га (2017 жылы - 1111 га), тамшылатып суару әдісімен – 571 га (2017 жылы - 563 га) және
басқа әдістермен - 2262 га.
Облыс әкімдігі тұрақты суармалы жерді одан әрі МҚҰ қаражаты есебінен қалпына келтіру
мақсатында 16050 га гидромелиорациялық жүйелерді республикалық меншікке беру жөніндегі
жұмыстарды жоспарлады. 2018 жылдың қорытындысы бойынша 2450 га (Бәйтерек ауданы - 1600
га, Сырым ауданы - 850 га) тұрақты суару жерлерін республикалық меншікке беру жұмыстары
аяқталды және Теректі ауданы 9048 га беру жұмыстары басталды.
Жайық өзенінің сол жағалауында орналасқан елді мекендердің жерлерін суландыру
мақсатында облыс әкімдігі Ақжайық ауданының Солянка-Азнабай-Тайпақ (64,8 км) және Теректі
ауданының Орал-Шалқар каналын суландыру каналын қайта жаңарту жоспарлануда, 2019 жылы
жобалық-сметалық құжаттаманы аяқтау көзделген.
АӨК цифрландыру аясында облыста 2019 жылға келесі технологияларды енгізу
жоспарланған:
- 7 ұшқышсыз ұшу аппараттары (бақташы-дрон) және 27 GPS-жануарларға арналған
жабдықтар, жайылымдағы малдың орнын қашықтан бақылау және 5 шаруашылықта электр
бақташы жүйелері;
- "Ringo MILK" ЖШС-де "ақылды сүт фермасының" құрылысы сүт сапасы мен санын
анықтау, бір мезгілде 40 басқа дейін сауу, денсаулық жағдайын анықтау арқылы малды
автоматты түрде ұстауды көздейді.;
- 100 бірлік күн панелі мен жел генераторларын орнату жоспарлануда;
- 4 шаруашылықта қозғалыс датчигі бар автоматтандырылған суарғыштарды қолдану;
- GPS жабдықтарымен, параллель жүргізу жүйелерімен жабдықталған 2 жоғары өнімді
комбайн, 3 егіс кешені мен 4 трактор сатып алу.
Статистика комитетінің деректері бойынша 2017 жылы дәнді дақылдардың өнімділігі 15,1
ц/га құрады, 368,6 мың тонна астық алынды немесе 2015 жылғы деңгейден 3,9 есе артық. Майлы
дақылдарды жалпы жинау 51,9 мың тоннаны құрады, бұл 2015 жылғы деңгейден 4,4 есе артық.
Картоп және көкөніс-бақша өнімдерін өндіру тиісінше 15,2% және 3,4% - ға төмендеді.
Облыста жалпы жер көлемі 15133,9 мың га құрайды, оның ішінде ауыл шаруашылығы
мақсатындағы жерлер 6607 мың га (жалпы жер алаңының 43,7%), елді мекендердің жерлері –
2323,6 мың га (15,3%), өнеркәсіп, көлік және өзге де ауыл шаруашылығы емес мақсаттағы жерлер
– 40,1 мың га (0,3 %), орман қорының жерлері – 216,7 мың га (1,4%), су қорының жерлері – 76,0
мың га (0,5%), ерекше қорғалатын табиғи Ресей Федерациясының қорғаныс мұқтажы үшін 1463,7
мың га (9,7%) берілді.
Ауыл шаруашылығы алқаптары 12774,8 мың га құрайды, оның ішінде егістік – 588,9 мың
га, шабындық – 1022,1 мың га, жайылым – 10173,5 мың га.
Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жердің жалпы жер көлемі құрылымында 6607 мың га
құрайды, бұл 2015 жылмен салыстырғанда шаруа (фермер) қожалықтары мен ауыл
шаруашылығы кәсіпорындарына жаңа және қосымша жер беру есебінен 14,8% - ға артық. Шаруа
қожалықтарына 5448,2 мың га жер берілді, бұл 2015 жылдың деңгейінен 583,5 мың га артық.
2012 жылдан бастап облыс бойынша пайдаланылмайтын ауыл шаруашылығы
мақсатындағы жерлерді анықтау және мемлекеттік меншікке қайтару бойынша жоспарлы
жұмыстар жүргізілуде. Осы кезеңде барлығы 1375,6 мың га пайдаланылмайтын ауыл
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шаруашылығы мақсатындағы жерлер анықталды, олар бойынша мынадай шаралар қабылданды
(2.7.1-кесте.):
1. Мемлекеттік меншікке 940,5 мың га немесе 68,4% қайтарылды, оның ішінде 496,8 мың
га немесе 52,8% ауыл шаруашылығы айналымына тартылды.
2. Жергілікті атқарушы органдар тарапынан қабылданған шаралар нәтижесінде жер
пайдаланушылар 326,2 мың га алқапта (анықталған пайдаланылмайтын жерлердің 23,7%)
өздеріне тиесілі жер учаскелерін игеруге кірісті;
3. Ауданы 108 мың га жер учаскелері бойынша (7,9%) әкімшілік ықпал ету шаралары
қабылдануда.
4. Иесіз мүлік ретінде 0,9 мың га жер телімдері есепке алынды.
2.7.1-кесте. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы пайдаланылмайтын жер учаскелерін анықтау
бойынша жүргізілетін жұмыстар
мың га
Анықталған пайдаланылмайтын жерлердің алаңы
оның ішінде мемлекеттік меншікке қайтарылды
оның ішінде ауыл шаруашылығы айналымына тартылды

2016 ж.
206,1
133,2
38,7

2017 ж.
137,3
52,5
21,6

2018 ж.

Облыста электр энергиясын өндіруді Орал ЖЭО газ турбиналық электр станциясы (қуаты
30 МВт), "Жайықжылуқуат" АҚ газ турбиналық қондырғысы (28 МВт), КПО б.в. газ турбиналық
электр станциясы (160 МВт), "Жайықмұнай" ЖШС газ турбиналық қондырғысы (26 МВт), "Орал
газ турбиналық электр станциясы" ЖШС (54 МВт), "Батыс Пауэр" ЖШС (100 МВт) жүзеге
асырады. Барлық өндірілетін электр энергиясы кәсіпорындардың өз қажеттіліктері мен
тұтынушылардың мұқтаждықтары үшін пайдаланылады.
Статистика комитетінің деректері бойынша 2017 жылы электр энергиясын өндіру 1981,8
млн. кВт құрады.облыс қажеттілігі-2021,7 млн. кВт.басқа түсімдер - 39,9 млн. кВт.сағ., РФ-дан
импорт - 35,6 млн. кВт.сағ., 2018 ж. РФ – дан импорт - 37,1 млн. квт.сағ. 2015 жылмен
салыстырғанда электр энергиясын өндіру 24,3%-ды құрады. 2018 жылы электр энергия өндірісі
2068,7 млн. кВт.сағ. құрады.
Ішкі өңірлік өнімнің энергия сыйымдылығы көрсеткіші 2017 жылы - 2,87 тмэ мың АҚШ
долларын құрайды (ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің деректеріне сәйкес БҚО бойынша 2015
жылы ЖӨӨ-нің энергия сыйымдылығы 2000 жылғы бағада мың АҚШ долларына 5,46 тмэ
құрады).
Бюджет секторында энергия үнемдеу оның әлеуметтік маңыздылығы мен жеткіліксіз
қаржыландыруына байланысты маңызды рөл атқарады. Бүгінгі күні облыстың бюджеттік
ұйымдарында 703216 жарық нүктелері (лампочкалар), оның ішінде 24% энергия үнемдейтін шам
немесе 168771 жарық нүктесі бар. Көшедегі жарықтандыруда сыртқы жарықтандырудың 22494
жарық нүктесі бар, оның ішінде энергия үнемдейтін 35% немесе 7872 жарық нүктесі бар.
2015 - 2020 жылдарға арналған энергия үнемдеудің кешенді жоспарына сәйкес энергия
үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру бойынша жұмыс жүргізілуде, оның шеңберінде жалпы
сомасы 2,2 млрд. теңгеге 109 іс – шара көзделген, оның ішінде кәсіпорындар қаражаты - 1,9 млрд.
теңге.
Саладағы негізгі проблема қолданыстағы электр тарату желілері мен қосалқы
станциялардың негізгі бөлігі 30 жылдан астам жұмыс істеп келеді және ауыстыруды және қайта
жаңартуды талап етеді. Негізгі жабдықтардың тозуы орта есеппен 83,1%-ды, ауылдық жерлерде90%-ды құрайды. Жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізуге кәсіпорынның жеткілікті
қаржы қаражаты жоқ, осыған байланысты электр желілері мен жабдықтарын күрделі жөндеу
электр энергиясын беру жөніндегі қызметтер тарифінде көзделген қаражат есебінен шектеулі
көлемде жүргізіледі.
Облыста жалпы желілерге қосылған жаңартылатын энергия көздері жоқ.
Облыс бойынша орталықтандырылған электр энергиясына қосылмаған 151 фермерлік
шаруашылықта өз қаражаты есебінен 163 қондырғы орнатылды, оның ішінде 151 күн батареясы
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және 12 жел қозғалтқышы бар. 2017 жылы бұл қондырғылар 23,8 мың кВт.сағ электр энергиясын
өндірді.
Өңірде жаңартылатын энергия көздерінің технологияларын енгізу үшін 2018 жылы Бөрлі
ауданы әкімдігі мен "Жел энергиясы" ЖШС Бөрлі ауданы аумағында қуаты 50 МВт жел электр
станциясының құрылысы бойынша ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды.
Осы жобаны іске асыру үшін "Жел энергетикасы" ЖШС Бөрлі ауданының жанында 49
жылға уақытша ақылы жер пайдалану құқығымен 100 га берілді, жобаны іске асыру мерзімі 20192020 жж. Қазіргі уақытта кәсіпорын жобаны іске асыру үшін техникалық құжаттама әзірлеуде.
2017 жылы жылу энергиясын өндіру 3,2 млн. құрады. Гкал. оның ішінде 1,2 млн. Гкал.
жылу электр станцияларына және 2,0 млн. Гкал. - қазандықтарға, 2018 жылы жылу энергиясын
өндіру шамамен өзгерген жоқ және 3,1 млн. құрады.
2017 және 2018 жылдары облыс кәсіпорындары тұтынушыларға 1,1 млн. Гкал. жылу
энергиясын өткізді. Жіберілген жылу энергиясының жалпы көлемінен 0,7 млн. Гкал халыққа
түсті, кәсіпорындар мен ұйымдардың коммуналдық-тұрмыстық және өндірістік мұқтаждарына
– 0,3 млн. Гкал энергия берілді. құрады.
Жылумен жабдықтау көздерінің саны 138 бірлікті құрады. Жылу электр станцияларының
жылу энергиясын өндіру бойынша белгіленген қуаты 656,0 Гкал/сағ құрайды, бір жыл ішінде
орташа жұмыс қуаты - 127,0 Гкал/сағ. Қазандықтардың белгіленген қуаты 626,9 Гкал/сағ, орташа
жылдық жұмыс қуаты – 486,0 Гкал/сағ.
Орал қ. және Ақсай қ. орталықтандырылған жылумен жабдықтау пайдаланылады. Орал
қаласын жылумен жабдықтау қуаты 561 Гкал/сағ қалалық ЖЭО-дан және 19 қазандықтан, Ақсай
қаласынан-8 қазандықтан қамтамасыз етіледі. Орталықтандырылған жылумен жабдықтау
қызметтерімен қамтамасыз ету деңгейі 99,8% құрайды, оның ішінде Орал қаласы бойынша –
99,8%, Ақсай қаласы бойынша - 100%. Жылумен жабдықтау көздерімен жылу энергиясын өндіру
2017 жылы 2015 жылмен салыстырғанда 2,2%-ға артып, 3,2 млн. құрады.
Желілердің тозуы 52,7%-ды құрайды, олардың деңгейі өткізілетін іс-шаралардың
арқасында төмендеу үрдісі бар. 2017 жылы магистральды жылумен жабдықтау желілерінде апат
болған жоқ (2016 ж. - 5 оқиға).
Облыстың ауылдық елді мекендерін газдандыру жалғасуда. Халықтың табиғи газбен
қамтамасыз етілуі 2015 жылғы 92,0%-дан 2017 жылы 94%-ға дейін, ауыл тұрғындары 83,9%-дан
87,7%-ға дейін ұлғайды (2.7.2-кесте.).
2.7.2-кесте. Табиғи газбен қамтамасыз ету
Облыс халқын газбен қамтамасыз ету, %
Ауыл халқын газбен қамтамасыз ету, %

2016 ж.
93,4
86,6

2017 ж.
94,0
87,7

2018 ж.
95,4
90,8

Облыстың елді мекендерін газдандыруға 2015 - 2017 жылдары мемлекеттік бюджеттен 7,4
млрд.теңге бағытталды. Бюджет қаражаты және "ҚазТрансГазАймақ" АҚ БҚФ өз қаражаты
есебінен 2015 жылы 3226,5 км газ құбыры, 2016 жылы – 3337,5 км, 2017 жылы – 342,2 км
салынды. Табиғи газға 602,9 мың тұрғыны бар 290 АЕМ қосылды.
2018 жылы тұрғындар саны 9700 адамды құрайтын 24 елді мекен газдандырылды. 2018
жылдың қорытындысы бойынша жүргізілген жұмыстар нәтижесінде облысты газдандыру
деңгейі 94% - дан 95,4%-ға дейін артты. Халық саны 312 935 адам болатын 434 ауылдық елді
мекеннің (бұдан әрі - АЕМ) 314 елді мекен (71,2%) немесе 284 144 тұрғын (90,8%) табиғи газбен
қамтамасыз етілді.
2019 жылдың қорытындысы бойынша 5 елді мекенді газдандыру жоспарлануда, жүргізіліп
жатқан жұмыстар нәтижесінде облысты газдандыру деңгейі 95,4%-дан 96%-ға дейін артады.
Энергия үнемдейтін технологияларды пайдалану мақсатында "Оралда көше
жарықтандыру желілерін сенімді басқаруға беру" жобасы аясында мемлекеттік-жеке меншік
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әріптестік жобасы жүзеге асырылуда. Жобаның мақсаты-Орал қаласының 133 көшесіндегі 8081
дана шамды жарықдиодты шамдарға ауыстыру, "Ақылды" жарық жасау үшін процесті
автоматтандыру және жаңа технологияларды пайдалану. Жоба 209 млн.теңгені үнемдеуге
мүмкіндік береді деп жоспарлануда.
Сонымен қатар, өңірде 37225 дана жарықдиодты нүктелер бар. Орал қаласында "Жайық
Жарығы" ЖШС 18136 жарық нүктелеріне қызмет көрсетеді, осы жарықдиодты нүктелерден 5622
дана немесе 31% энергия үнемдейтін шамдарға ауыстырылды, оның ішінде жарықдиодты
шамдарға 2145 дана ауыстырылды.
2017 жылы Орал қаласында "Жайық Жарығы" ЖШС 100 Вт-дан 26 Вт-ға 1037 дана энергия
үнемдейтін шамдарды ауыстырды. Аталған шаралар 215 000 кВт/сағ дейін электр энергиясын
немесе 2,8 млн. теңгені үнемдеуге мүмкіндік берді.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 4 қыркүйектегі № 904 қаулысымен
бекітілген "Энергия тиімділігі-2020" бағдарламасының іс-шаралар жоспары шеңберінде Батыс
Қазақстан облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы Батыс
Қазақстан облысының энергия үнемдеудің 2015 - 2020 жылдарға арналған кешенді жоспарын
әзірледі. Кешенді жоспарға сәйкес өнеркәсіптік, энергетикалық және коммуналдық
секторлардың кәсіпорындары мен ұйымдарының энергия тиімділігін арттыру жоспарларына
сәйкес нақты уақыт режимінде энергия үнемдеу жұмыстарының жүйелі мониторингі жүргізіледі.
Бұдан басқа, тұрғын үй-коммуналдық секторды цифрландыруды дамыту мақсатында
өңірде Орал қаласының 5 шағын ауданында пилоттық жоба аясында 10 тұрғын үйге өлшеу
құралдарын орнату бойынша жұмыстар жүргізілуде. Бұл жұмыс тұрғын үйлерде деректерді беру
жүйесі арқылы есептеу құралдарын орнату арқылы коммуналдық қызметтердің құнын төмендету
үшін жүргізіледі.
Сумен жабдықтау. 2017 жылы облыс кәсіпорындары тұтынушыларға 25,4 млн.текше метр
су жіберді, оның ішінде халыққа – 13,7 млн. текше метр немесе 53,9%, коммуналдық
қажеттіліктерге – 1,1 млн. текше метр (4,3%). Желіге берілген су көлемі 38,8 млн. текше метрді
құрады, бұл ретте су көлемінің 24%-ға жуығы тазарту құрылыстары арқылы өткізілген.
Қала халқының орталықтандырылған сумен жабдықтауға қол жеткізуі 93,8%, оның ішінде
Орал қаласында – 93,8%, Ақсай қаласында – 100% құрайды (2.7.3-кесте.). Қалалық коммуналдық
су құбыры желілерінің жалпы ұзындығы 603,6 км құрайды, оның ішінде Орал қаласында-429,7
км, Ақсай қаласында-173,9 км. 377,3 км су құбыры желілері тозған жағдайда, оның ішінде Орал
қаласында – 273 км, Ақсай қаласында – 104,3 км. 2015 жылы авариялар мен өшірулер саны 90
бірлікті, 2016 жылы – 188 бірлікті, 2017 жылы – 103 бірлікті құрады.
2017 жылы ауыл халқын орталықтандырылған сумен жабдықтауға қол жеткізу 76,7%
құрады. 2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 441 ауылдық елді мекеннің (АЕМ) 178-і
орталықтандырылған сумен жабдықтауға қол жеткізе алады, 259 АЕМ орталықсыздандырылған
сумен жабдықтауды пайдаланады,4 АЕМ тасымалданатын суды пайдаланады. Ауылдық елді
мекендердегі су құбыры желілерінің жалпы ұзындығы 2422,9 км құрайды, олар коммуналдық
меншікте. Тозған жағдайда - 662,9 км су құбыры желілері (27,4%).
2017 жылы 55 ауылдық елді мекенде 39 сумен жабдықтау нысанының құрылысына 9,0
млрд.теңге бөлінді. Оның ішінде 38 АЕМ-де 29 нысан (47 мың адам) пайдалануға берілді, 1068
км су құбыры салынды.
2018 жылы 434 ауылдық елді мекеннің 206-ы орталықтандырылған сумен жабдықтауға қол
жеткізе алады, 227 АЕМ орталықсыздандырылған сумен жабдықтауды пайдаланады, 1 АЕМ
тасымалданатын суды пайдаланады. Орталықтандырылған сумен қамтамасыз ету көрсеткіші
47,5%-ды немесе 270,822 мың тұрғыны бар 434 ауылдың 206 құрайды.
2019 жылдың қорытындысы бойынша тұрғындардың 86,6%-ы орталықтандырылған сумен
қамтамасыз етіледі.
2.7.3-кесте. Орталықтандырылған сумен қамтамасыз ету
АЕМ сумен қамтамасыз етілуі, %

2016 ж.
37,0

2017 ж.
40,4

2018 ж.
47,5
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Ауыл тұрғындарын сумен қамтамасыз ету, %
Қала тұрғындарын сумен қамтамасыз ету, %

74,9
92,9

76,7
93,8

81,0
94,8

Су тарту. 2017 жылы қала халқының орталықтандырылған су тартуға қол жеткізуі 89,3%
құрайды, оның ішінде Орал қаласында – 89,3%, Ақсай қаласында – 100%. Кәріз желілерінің
ұзындығы 414,2 км құрайды, оның ішінде Орал қаласында-362,3 км, Ақсай қаласында-51,9 км.
266 км кәріз желілерін ауыстыру қажет, оның ішінде Орал қаласында – 225 км, Ақсай қаласында
– 41 км. Кәріз желілері 30 жылдан астам уақыт пайдаланылуда және осыған сәйкес желілердің
тозуының жоғары деңгейі (67%), кәріздік сорғы станциялары (75%) болып табылады. Облыста 2
кәріздік тазарту ғимараты жұмыс істейді.
2018 жылы қала халқының 90,15%-ы орталықтандырылған су тартумен қамтамасыз етілген.
Ауылдық жерлерде орталықтандырылған су тартылмаған.
Қоршаған ортаның жай-күйі
2017 жылы стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша Орал қаласы
атмосфералық ауаның ластануының төмен деңгейімен сипатталады. ИЗА (төмен деңгей)
құрайды. СИ 4-ке тең (жоғары деңгей) көміртегі оксиді бойынша (№5 пост ауданында), НП мәні
= 0% (төмен деңгей). Ластаушы заттардың орташа концентрациясы ШРК асқан жоқ. Қалқыма
бөлшектердің ең жоғары бір реттік концентрациясы РМ2,5 - 1,4 ШРКм.р, қалқыма бөлшектер
РМ10 - 2,2 ШРКм.р, күкірт диоксиді – 3,2 ШРКм.р, көміртегі оксиді – 4,5 ШРКм.р, азот оксиді 1,3 ШРКм.р., күкіртті сутегі – 3,96 ШРКм.р. құрады, басқа ластаушы заттардың концентрациясыШРК-дан аспады162.
Эпизодтық бақылаулардың деректері бойынша №2 нүктедегі күкіртті сутегінің ең жоғары
концентрациясы 1,7 ШРК құрады, бақылау деректері бойынша қалған анықталатын заттардың
концентрациясы рұқсат етілген норма шегінде болды
2016 жылмен салыстырғанда атмосфералық ауаның ластану деңгейі өзгерген жоқ.
Ақсай қаласының атмосфералық ауасы ластанудың төмен деңгейімен сипатталады. ИЗА
(төмен деңгей) құрайды. СИ = 2 (жоғары деңгей), НП мәні = 0% (төмен деңгей). Озонның
(жердегі) орташа концентрациясы 1,1 ШРКс.с. құрады, қалған ластаушы заттар ШРК-дан
аспады. Күкіртті сутегінің ең жоғарғы бір реттік концентрациясы 2,3 ШРКм.р. құрады, аммиак1,1 ШРКм.р., қалған ластаушы заттар ШРК-дан аспады.
2016 жылмен салыстырғанда атмосфералық ауаның ластану деңгейі өзгерген жоқ.
Березовка кентінің атмосфералық ауасы ластанудың төмен деңгейімен сипатталады. ИЗА
0 құрайды. СИ = 1 және НП 0% тең. Ластаушы заттардың орташа және ең жоғары-бір реттік
шоғырлануы ШРК-дан аспайды.
2016 жылмен салыстырғанда атмосфералық ауаның ластану деңгейі өзгерген жоқ.
Яварцево кентінің атмосфералық ауасы ластанудың төмен деңгейімен сипатталады. ИЗА
4 құрайды. СИ 1 тең , НП = 0%. Күкірт диоксидінің орташа концентрациясы 1,6 ШРКс.с. болды,
озон (жердегі) – 1,6 ШРКс.с., қалған ластаушы заттар ШЖК-дан аспады. Көміртегі оксидінің ең
жоғарғы-бір реттік концентрациясы 1,9 ШРКм.р. құрады, қалған ластаушы заттар ШРК-дан
аспады.
2016 жылмен салыстырғанда атмосфералық ауаның ластану деңгейі өзгерген жоқ.
2018 жылы стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша Орал қаласының
атмосфералық ауасы ластанудың жоғары деңгейімен сипатталады. ИЗА 5 (жоғары деңгей)
құрайды. СИ = 2 (жоғары деңгей), НП мәні = 0% (төмен деңгей). Қала көміртек оксидімен
ластанған (№5 постының ауданында). Азот диоксидінің орташа концентрациясы 1,15 ШРКс.с.
құрады, қалған ластаушы заттар ШРК-дан аспады. Күкірт диоксидінің ең жоғары бір реттік
концентрациясы-1,003 ШРКм.р., көміртегі оксиді – 1,9 ШРКм.р., күкіртсутегі – 1,66 ШРКм.р.
құрады, қалған ластаушы заттар ШРК-дан аспады163.
162 2017 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетень.
163 2018 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетень.
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Ақсай қаласының атмосфералық ауасы ластанудың жоғары деңгейімен сипатталады. ИЗА
5 (жоғары деңгей) құрайды. СИ = 6 (жоғары деңгей), НП мәні = 0% (төмен деңгей). Жалпы қала
бойынша озонның орташа шоғырлануы 1,4 ШРКс.с. құрады, қалған ластаушы заттар ШРК-дан
аспады. Азот оксидінің ең жоғарғы бір реттік концентрациясы 2,3 ШРКм.р. құрады, күкіртсутегі
6,1 ШРКм.р., қалған ластаушы заттар ШРК-дан аспады.
Яварцево кентінде ШРК артулары анықталған жоқ.
Батыс Қазақстан облысының ауа бассейнінің негізгі ластаушылары-атмосфераға азот,
көміртегі, күкіртті ангидрид, күкіртті сутегі, ұшпа органикалық қосылыстар мен органикалық
емес шаңдарды шығаруды жүзеге асыратын мұнай-газ кешенінің кәсіпорындары, қазандық
шаруашылықтары, автокөлік, элеваторлар, асфальтбетонды зауыттар. 2018 жылы атмосфералық
ауаға ластаушы заттар шығарындыларының нормативтік көлемі 0,06 млн. тоннаны құрады,
жоспар бойынша 0,179 млн. тонна.
Облыс бойынша стационарлық көздерден атмосфераға зиянды заттардың шығарылу
динамикасы: 2015 жылы - 42,4 мың тонна, 2016 жылы – 63,3 тонна, 2017 жылы – 63,167 мың
тонна, 2018 жылы - 62,8 мың тонна.
2018 жылы" Конденсат " АҚ өнеркәсіп шығарындыларының көлемі 211%-ға артты, оның
ішінде: қатты бөлшектер - 17% ға;" Жайықжылуқуат " АҚ өнеркәсіптік шығарындылар көлемі
5,56%-ға ұлғайды, оның ішінде: күкіртті ангидрид – 78%–ға, азот диоксиді – 0,8%-ға, улы газ0,9%-ға; "КазТрансОйл" АҚ ЗФ "Орал" ЛПДС "Үлкен Шаған" МАС өнеркәсіптік шығарындылар
көлемінің 10%-ға ұлғаюы, ластаушы заттар шығарындыларының артуы мұнай айдау көлемінің
ұлғаюына байланысты болды. 2018 жылы облыс кәсіпорындары берген есептер бойынша
апаттық шығарындылар болған жоқ.
Орал қаласы (БҚО) бойынша ауаның ластануын қысқарту үшін газ отынына ауыстырылған
автобустардың саны 2017 жылы қала ішіндегі және қала маңындағы тасымалдарға тартылған 661
автобустың 155 бірлігін құрады, 2018 жылғы 31 желтоқсанда табиғи газды отын ретінде
пайдаланатын көлік құралдарының (жеңіл, жүк автомобильдері, автобустар) жалпы саны 10201
бірлікті немесе жалпы санының 7,2% - ын құрады.
Батыс Қазақстан облысы аумағында жер үсті суларының ластануын бақылау 9 су
объектілерінде жүргізілді: Жайық, Шаған, Деркөл, Елек, Шыңғырлау, Сарыөзен, Қараөзен
өзендері, Көшім каналы, Шалқар көлі.
2017 жылы Жайық, Деркөл, Шаған, Елек, Сарыөзен, Қараөзен, Шыңғырлау, Көшім
каналы, Шалқар көлі су объектілерінің сапасы "ластанудың орташа деңгейінде" деп бағаланды.
2016 жылмен салыстырғанда Жайық, Шаған, Деркөл, Елек, Шыңғырлау, Сарыөзен,
Қараөзен өзендерінің су сапасы айтарлықтай өзгерген жоқ, Шалқар көлінде жақсарды, Көшім
каналында нашарлады164.
2018 жылы Жайық, Деркөл, Шаған, Елек, Сарыөзен, Қараөзен, Шыңғырлау, Көшім каналы
су объектілерінің су сапасы "ластанудың орташа деңгейінде" деп бағаланды, Шалқар көлі
"ластанудың жоғары деңгейінде" деп бағаланды. 2017 жылмен салыстырғанда Жайық, Шаған,
Деркөл, Елек, Шыңғырлау, Сарыөзен, Қараөзен өзендерінің, Көшім каналының су сапасы
айтарлықтай өзгерген жоқ, ал Шалқар көлінде су сапасы нашарлады165.
Облыста сарқынды суларды тазарту құрылыстары, кейіннен жер бедеріне ағызу,
жинақтауыштар мен сүзу алаңдары бар кәсіпорындар жұмыс істейді: КПО б. в., "Батыс су
Арнасы" ЖШС, "Ақсайжылукуат" МКК, "Жайықжылуқуат" АҚ, "Конденсат" АҚ, Орал мұнай
құбыры басқармасы.
Облыс бойынша өнеркәсіптік төгінділердің көлемі 2017 жылы 2015 жылмен салыстырғанда
7,3%-ға артты. Өндіру ұңғымаларының жоғары сулылығымен байланысты ілеспе-қабаттық
164 2017 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетень.
165 2018 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетень.
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сарқынды сулар көлемін ұлғайту есебінен "КПО б.в." тазартылған сарқынды суларды ағызу
көлемінің 26%-ға өскені байқалады.
Сарқынды сулармен су объектілеріне төгілетін ластаушы заттардың нормативтік
төгінділері 2018 жылы 0,046 млн. тоннаны құрады. Жалпы облыс бойынша 7 ірі су пайдаланушы
ағынды суларды қоршаған ортаға ағызуды жүзеге асырады.
Жоғары сулылығы бар өндіру ұңғымаларының пайда болуына байланысты ілеспе-қабаттық
сарқынды сулар көлемінің ұлғаюы есебінен 2017 жылмен салыстырғанда кәсіпорындарда
өндірістік төгінділер көлемінің (КПО б.в., және "Жайқмұнай" ЖШС) 2,4%-ға артуы байқалады.
Ағынды суларды ағызуды жүзеге асыратын ірі табиғат пайдаланушылар қатарына: КПО б.
в., "Батыс су арнасы" ЖШС, "Ақсайжылукуат" МКК, "Жайықжылуқуат" АҚ, "Конденсат" АҚ,
"ҚазТрансОйл" АҚ, Орал мұнай құбыры басқармасы Батыс филиалы, "Жайықмұнай" ЖШС.
Төгіндісі бар барлық кәсіпорындар ШРК нормативтерінің жобаларын әзірледі, сарқынды
суларды ағызу белгіленген лимиттерге сәйкес жүргізіледі. Сарқынды сулардың негізгі көлемі
Орал және Ақсай қалаларында пайда болады.
2.7.4-кесте. Төгінділердің нақты көлемі туралы ақпарат
Төгінділердің нақты көлемі туралы ақпарат
Су тарту көлемі мың м3
Өнеркәсіптік төгінділер
Ластаушы заттардың көлемі мың тонна
Шаруашылық-тұрмыстық Су тарту көлемі мың м3
ағынды сулар
Ластаушы заттардың көлемі мың тонна
Авариялық және рұқсат Су тарту көлемі мың м3
етілмеген төгінділер
Ластаушы заттардың көлемі мың тонна
3
Барлығы
(жоғарыда Су тарту көлемі мың м
аталған барлық төгінділер) Ластаушы заттардың көлемі мың тонна
Облыс әкімдігінің деректері

2018 жылы.
3039,194
42,6
7311,112
3,23

10350,306
45,8

2017 жылы.
2965,73
34,2
8585,94
3,392
—
—
11551,67
37,592

Орал өзенінде шартты таза судың екі шығарылымы бар: "Батыс Су Арнасы" ЖШС ауыз
су дайындау станциясынан және Орал ЖЭО ПР-10/35 №2 турбинасының салқындату жүйесінен.
Сарқынды сулардың үш жинақтауышы бар, оның ішінде 2 - Орал қаласының сарқынды суларын
және 1 - Ақсай қаласының сарқынды суларын шоғырландыру үшін.
Орал қаласының ағынды сулары (шаруашылық-тұрмыстық және өндірістік)
канализациялық тазарту құрылыстарында механикалық тазартудан, жасанды тоғандарда табиғи
биотазадан өтеді және №2 жинағышқа жіберіледі.
Төгіндісі бар барлық кәсіпорындар ШРК нормативтерінің жобаларын әзірледі, сарқынды
суларды ағызу белгіленген лимиттерге сәйкес жүргізіледі. Сарқынды сулардың негізгі көлемі
жж. Орал және Ақсай.
Қатты тұрмыстық қалдықтар. 2018 жылы 108 мың тонна ҚТҚ құрылды,оның 5,28%-ы
қайта өңделді. 2017 жылы құрылған ҚТҚ көлемі 105 мың тоннаны құрады, оның 2,17%-ы қайта
өңделді. 318 ҚТҚ орналастыру объектісінің 8-і ғана экологиялық және санитарлық талаптар мен
нормаларға сәйкес келеді, бұл 2,52% құрайды.
Батыс Қазақстан облысы бойынша 2018-2022 жылдарға арналған шағын және орта бизнес
субъектілерін кеңінен тарта отырып, қатты тұрмыстық қалдықтарды қазіргі заманғы кәдеге
жарату және қайта өңдеу жөніндегі шаралар кешені бекітілді. Сондай-ақ, 2020 жылға дейін
тұрмыстық қатты қалдықтарды бөлек жинауды, сұрыптауды, кәдеге жаратуды және қайта
өңдеуді енгізу бойынша 4 жол картасы бекітілді (Бөрлі, Зеленов, Теректі аудандары және Орал
қаласы).
Облыста 15 жеке бизнес кәсіпорындары жұмыс істейді ("ОралТазаСервис" ЖШС, "Талап"
АҚ, "Антей" ЖШС, "Тұранпромресурс" ЖШС, "Губер" ЖК, "Кама центр" ЖШС, "Глухова" ЖК,
"Куксова" ЖК, "Борисов"," ЖК, "Арктур" ЖШС," ВТС-Орал "ЖК,"Усенова "ЖК,"Мега-Жазира"
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ЖШС, "Фостисс ХХІ" ЖШС, "УралКиТ" ЖШС). Осы кәсіпорындар қызметінің негізгі түрлері
макулатураны, картонды және қағаз қалдықтарының басқа да түрлерін, полиэтилен
қалдықтарын, пайдаланылған автомобиль майлары мен сұйықтықтарды, пайдаланылған ауа және
отын сүзгілерін, резеңкені (автомобиль шиналарын), аккумуляторларды, құрамында сынап бар
шамдар мен аспаптарды қабылдау болып табылады.
Облыста бөлек жинау үшін 1084 контейнер, оның ішінде Орал қаласында - 767, облыс
аудандарында - 317 торлы контейнер орнатылды. Ақсай қаласы бойынша қоқыс жинауға
арналған 118 жер асты контейнерлері орнатылды. Құрамында сынап бар шамдарды,
батареяларды және аспаптарды жинау үшін 54 арнайы контейнер орнатылды, оның 27 Орал
қаласында және 27 облыстың аудан орталықтарында орнатылды. Оларды кәдеге жарату
жөніндегі компаниялар анықталды.
Сонымен қатар, Орал қаласының әкімдігі қатты тұрмыстық қалдықтар полигонын қайта
жаңарту және жаңа технологияларды енгізу үшін Қазақстан-фин консорциумымен 10 жылдық
сенімді басқаруға беру туралы келісімге қол қойды. Жоғарыда аталған консорциум қоқыс жинау
желісін құру, түрлі-түсті және қазіргі заманғы шағын контейнерлерді орнату, электр және жылу
энергиясын өндіру үшін биогаз станциясын салу, қайталама шикізатты қайта өңдеу мәселесін
қарастырады.
Сонымен қатар, 2018 жылдың 27 ақпанында "Кама Центр" ЖШС шина мен резеңке өңдеу
зауытын ашты. Бұл жұмыс үшін Даму Қорының қолдауымен "Оператор РОП" ЖШС
субсидияланды. Пайдаланылған автомобиль шиналарын терең өңдеу кәсіпорында, содан кейін
спорт және ойын алаңдары үшін жабын өндірісінде қолданылады.
2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша мемлекеттік орман қоры алаңы 216,8 мың га
құрады. 2017 жылы мемлекеттік орман қорының жалпы көлемі өзгерген жоқ, ал мемлекеттік
орман қоры аумағында болған орман өрттерінің себебінен орманмен қамтылған алаң 92 га азайды
және 01.01.2018 жылы 89418 га құрады (мемлекеттік орман қоры алаңынан 41%).
Орман көмкерілген алқаптарды ұлғайту мақсатында 2017 жылы мемлекеттік орман
қорында 250 га алқапта орман екпелерін отырғызу жүргізілді, 100 га автожолдар бойында жол
бойындағы орман жолақтары құрылды, 150 га алқапта орман отырғызу әдісімен құм бекіту
жүргізілді. Мемлекеттік орман қорында бір жылдық орман екпелерінің жерсінуі 47,6%-ды
құрайды. Елді мекендерді көгалдандыру мақсатында және орманды қалпына келтіру ісшараларын орындау үшін 3377 мың дана көшеттер мен екпе көшеттер өсірілді.
Жыл сайын ормандар мен жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мемлекеттік мекемелердің
материалдық-техникалық базасы нығайтылуда. 2015 - 2017 жылдар аралығында 1 өрт сөндіру
машинасы, 8 МТЗ тракторы, 12 УАЗ автокөлігі, 1 ВАЗ автомобилі, 2 ГАЗ жүк автомобилі сатып
алынды.
Орман дақылдарының жоспарлы жерсінуіне қол жеткізу үшін топырақты дайындау
сапасын жақсарту, өсірілетін отырғызу материалының ассортиментін ұлғайту, жергілікті
климаттық жағдайларға неғұрлым бейімделген дақылдарды таңдау бойынша жұмыстар
жүргізілуде.
2017 жылы мемлекеттік орман қоры аумағында жалпы алаңы 557,5 га 17 орман өртіне жол
берілген, оның ішінде орман қазылған 405,7 га құрады (2016 жылы - 3,6 мың га алаңда 2 өрт
оқиғасы).
Ормандарды өрттен қорғау мақсатында барлық ұзындығы 2000 км минералдандырылған
орман жолақтары отырғызылды, сондай-ақ 7300 км қашықтықта оларға күтім жасау атқарылды.
Орам соқпақтарын кесу 97 км орындалды және орман шаруашылығы және өртке қарсы
мақсаттағы жолдарды жөндеу 70 км ұзақтықта орындалды.
Облыста ЕҚТА республикалық маңызы бар төрт мемлекеттік табиғи зоологиялық қорық
(Кирсанов, Бударинский, Жалтыркөл) бар, сондай-ақ облыстық маңызы бар бес мемлекеттік
табиғи қорықшасы бар.
2017 жылы 2015 жылмен салыстырғанда келушілердің саны артып, ішкі туризм 18,9%-ға
ұлғайды.
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2017 жылы орналастыру орындарын ұсынумен айналысатын жеке кәсіпкерлердің көбеюіне
байланысты келушілерді орналастырумен айналысатын объектілердің саны 4 бірлікке артып, 72
бірлікті құрады, онда 1510 нөмір бар, бұл ретте біржолғы сыйымдылығы 2873 төсек-орынды
құрайды. Олар 112,3 мың адамға және 3121,0 млн. теңге сомасында қызмет көрсетті.
Орналастыру орындары қызметтерінің көлемі (мейрамханалар қызметтерін есепке алмағанда)
2015 жылмен салыстырғанда 1,6 есеге артты.
2.8. Қарағанды облысы
Қарағанды облысы еліміздің ең ірі индустриялық орталығы болып табылады және
республиканың басқа өңірлерінің арасында көшбасшы төрттікке кіреді. Облыс аумағы - 428 мың
шаршы км. Статистика комитетінің деректері бойынша 2018 жылдың басында халық саны 1380,5
мың адамды, ал 2019 жылдың басында – 1378,5 мың адамды құрады. Облыстың ЖІӨ 2017 жылы
4284,4 млрд. теңгені құрады, елдің ЖІӨ - дегі облыстың үлес салмағы - 7,9%. 2015 - 2017
жылдары жан басына шаққандағы ЖІӨ 2015 жылы 2248,9-дан 2017 жылы 3100,9 мың теңгеге
дейін немесе 37,9%-ға ұлғайды. 2018 жылы облыстың ЖІӨ 4734,4 млрд. теңгені, ал жан басына
шаққанда 3431,9 мың теңгені құрады.
ЖӨӨ-нің өзгеруіне өнеркәсіп (облыстың ЖӨӨ–де 45,7%), өңдеу өнеркәсібі – 31,2%, сауда
– 13,8%, көлік және байланыс – 8,7%, ауыл шаруашылығы – 3,6%, құрылыс-3,3%, басқалары24,9% аса әсер етеді.
2017 жылы өңдеу өнеркәсібінде өндіріс көлемі 1802,3 млрд. теңгені құрады, 2015 жылға
қарағанда 70%-ға және 2018 жылы 1935,0 млрд. теңгеге өсті. 2018 жылы еңбек өнімділігінің
индексі өткен жылға қарағанда 102,4% құрады.
Облыста 9 мыңнан астам жұмыс орны құрылып, оның ішінде шетелдік капиталмен - 18
жоба атқарылып, 1 трлн. астам сомаға 35 ірі инвестициялық жоба жүзеге асырылуда.
Инвестициялаудың негізгі салалары-металлургия, баламалы энергетика, машина жасау, химия.
Оның ішінде 2018 жылы 8 жоба іске қосылды166:
- қуаты 100 мВт "Сарань СЭС" ЖШС күн электр станциясы;
- катодты мыс шығару зауыты "Sary-Arka Copper Processing" ЖШС;
- "Maker" ЖШС машина жасау өндірісін жаңғырту;
- "Ақ Алтын Алмас" АҚ алтын өндіру фабрикасының өнімділігін арттыру;
- "Қазақмыс корпорациясы" ЖШС ЖМЗ №1 рудотермиялық пешін қайта жаңарту;
– "Альфарух" ЖШС көтерме-тарату орталығы құрылысының 1-ші кезеңін іске қосу;
- "Forever Flourishing (Middle Asia) Pty Ltd» болат пен темірді балқыту зауыты;
- "Қарағанды Құс" ЖШС жұмыртқа өндірісі цехын қайта құру.
Статистика комитетінің деректері бойынша 2017 жылы ауыл шаруашылығының жалпы
өнімі 251 млрд. теңгені құрап, 2015 жылға 27,2%-ға өсті. 2018 жылы ауыл шаруашылығының
жалпы өнімінің көлемі 272 млрд. теңгені құрады. 2018 жылы еңбек өнімділігінің индексі өткен
жылға қарағанда 105,5%-ды құрады.
Облыста ауыл шаруашылығы дақылдарын өсірудің жаңа технологиялары белсенді
енгізілуде. Ылғал ресурстарын сақтау технологиялары 668,9 мың га, тамшылатып суару – 1069,5
га. Нәтижесінде астық өндіру көлемі 2015 жылмен салыстырғанда 2017 жылы 28,2%-ға артты.
Картоп өндірісі 7,8%-ға өсті.
Қарағанды облысының аумағы 42798,2 мың га құрайды. Қарағанды облысындағы ауыл
шаруашылығы мақсатындағы жер көлемі 2015 - 2017 жылдары 1247,2 мың гектарға ұлғайды.
Ұлғаю босалқы жерлерден жер беру есебінен болды, олар 3 жылда 1284,5 мың га азайды.
2018 жылы жоспар бойынша 560 мың га ауыл шаруашылығы айналымына 671 мың га ауыл
шаруашылығы жері тартылды. Бұл жетістіктерге климаттық жағдайлармен қатар, әрине, жоғары
166 Осы жерде және одан әрі 2016-2020 жылдарға арналған Қарағанды облысының аумағын дамыту бағдарламасы
және оны іске асыру бойынша 2018 жылғы есеп.
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өнімді тұқым сорттарын және IT-технологияларды қолдануға мүмкіндік берді. Мысалы,
облыстың екі пилоттық шаруашылығында (Осакаров ауданының "Найдоровское" ЖШС және
Нұра ауданының "Шахтерское" ЖШС) егіншіліктің нақты элементтерінің арқасында тәжірибелік
алқаптардағы астық өнімділігі гектарынан 50 центнерді құрады, ал жалпы осы шаруашылықтар
бойынша орташа көрсеткіштен 66% жоғары. Осы жылдан бастап нақты егіншілік элементтерін
басқа да шаруашылықтар да енгізетін болады. 2018 жылы цифрландыруды енгізу шеңберінде 7
мыңнан астам егіс алқаптарын цифрландыру жүргізілді, олардың электрондық карталары
жасалды. Жайылымдар мен шабындықтарды цифрлау жұмыстары жүргізілуде.
Облыстың жер қорының құрамында 87,4% ауыл шаруашылығы алқаптары бар, олардың
ішінде жайылымдар (94,6%) басым, егістік 3,2% құрайды. Атырау облысы бойынша ауыл
шаруашылығы мақсатындағы жерлердегі жайылымдардың көлемі 1096,1 мың га немесе 49%
суланған 2250 мың га құрайды. 2014 - 2016 жылдары шаруашылықтар 135 бірлік шахталық
құдықтар мен ұңғымалар салды және қалпына келтірді. 2017 жылы 40 құдық (ұңғыма) салынды
- жоспарда 100%.
Индустриялық даму техногендік бұзылған аумақтар алаңдарының өсуімен, олардың
қалпына келтіру қабілетінің, антропогендік факторлардың әсеріне төзімділігінің төмендеуімен
сүйемелденеді. Әсіресе табиғи ландшафтарға көмір және металлургия салалары басым болып
табылатын тау-кен өнеркәсібі аймақтарында елеулі залал келтірілуде. Бүлінген жерлердің көлемі
облыстың жалпы алаңының 0,1%-ға жуығын құрайды. 2015 жылы өнеркәсіптік жұмыстар
аяқталған пайдаланылған жерлердің үлесі бұзылған жерлердің жалпы көлемінің 17,3%-ын, 2016
– 2017 жылдары - 23,5%-ын құрады.
Ауыл шаруашылығы жерлерін ұтымды пайдалану мақсатында облыста 2016 - 2020
жылдарға арналған ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді айналымға тарту жөніндегі
жоспар іске асырылуда. 2015 жылдан бастап 2017 жылға дейін және 2018 жылдың 8 айында ауыл
шаруашылығы айналымына 2821,3 мың га ауыл шаруашылығы алқаптары тартылды.
Облыстың энергетикалық кешеніне белгіленген қуаты 2411 МВт электр және 4957 Гкал
жылу энергиясы 9 жылу электр станциясы, 3 ірі Электржелілік компания кіреді. 2017 жылы
өндірілген энергия көлемі 6,7%-ға артты. (12573 млн. кВт*сағ.) 3 жылда электр энергиясын
өндіру 12,4% артты. Қалыптасқан энергия тапшылығы Қазақстан БЭЖ электр станцияларынан
"Солтүстік-Оңтүстік" ӘЖ-220/500кВ транзиттік желілері бойынша ағындар есебінен жабылып
қалды.
2018 жылы жаңартылатын энергия көздерін пайдалану қондырғыларынан 4,4 млн.
кВт*сағ. электр энергиясы өндірілді. Өндірілген электр энергиясының жалпы көлеміндегі
жаңартылатын энергия көздерінің өндірілген электр энергиясының үлесі 2018 жылы 0,03%
(жоспарға 100%) құрады.
2018 жылы Қарағанды облысы Саран қаласында қуаты 100 МВт күн электр станциясының
құрылысы аяқталды. 2019 жылдан бастап 100% қуаттылыққа шығу күтілуде.
Ақтоғай ауданының Гүлшат кентінде қуаты 40 МВт және Ақадыр кентінде қуаты 50 МВт
күн электр станцияларын 2019 жылы іске қосу жоспарлануда.
Сондай-ақ, Абай ауданының Құрма ауылында 2018 жылы қуаты 0,5 МВт биогаз
қондырғысы пайдалануға берілді.
Бұдан басқа, "Казгринэнерджи" ЖШС Кеңгір кентінде қуаты 9 МВт биоэлектрлік станция
құрылысы жоспарлануда. Пайдалануға берудің жоспарланған мерзімі 2019 жылғы желтоқсан.
Жылу желілерінің жалпы ұзындығы 2074,4 км, электр желілері - 27884,4 км құрайды.
Белгіленген қуаты 100 Гкал/сағ дейін 63 қазандық жұмыс істейді. Облыстағы көп қабатты тұрғын
үйлердің жылу есептегіш құралдарымен қамтамасыз етілуі 2018 жылы 86,8%-ды құрады.
Жезқазған, Сәтбаев, Приозерск, Шахтинск, Балқаш және Абай қалаларында көп қабатты үйлер
100% есепке алу құралдарымен жабдықталған.
8 аккредиттелген газбен жабдықтау ұйымы облыс тұтынушыларын тұрмыстық
қажеттіліктер үшін ГРҚ, тұрмыстық баллондар және автомобиль газ құю станциялары (АГҚС)
арқылы сұйытылған мұнай газымен газбен жабдықтауды қамтамасыз етеді. Сұйытылған газдың
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негізгі жеткізушілері Павлодар, Жаңажол мұнай-химия зауыттары және "Теңізшевройл"ЖШС
болып табылады. Жалпы газ өткізу 2017 жылы - 64 мың тоннаны құрады. 2018 жылы 4 АГЗС
орнатылды, АГЗС жалпы саны 141 бірлікті құрайды (2016 жылмен салыстырғанда 15%, 2016
жылы - 123 АГЗС, 2017 жылы - 137 АГЗС).
Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі шараларды табысты іске
асыру энергетикалық және экологиялық қауіпсіздікті, сондай-ақ Қарағанды облысы
экономикасының бәсекеге қабілеттілігін арттыруды қамтамасыз етеді. 2018 жылдың
қорытындысы бойынша ресурстарды үнемдеу түрінде экономикалық тиімділік (ресурстарды
үнемдеу) күтілуде: 34 млн.кВт астам.электр энергиясы, 1,3 млн. Жылу энергиясы Гкал, 2,1 млн.
м3 су, 507,9 мың тонна көмір және 2,4 мың тонна мазут, 110 млн. теңге бюджет қаражаты. 2018
жылы энергия үнемдеу үшін 110 млн. теңге бөлінді. Энергия үнемдейтін шамдарды, көшені
жарықтандыру шамдарын, автоматтандырылған жылу пункттерін (АТП), пластикалық шыны
пакеттерді орнату, шатырларды және кіру топтарын күрделі жөндеу, реттеуші аппаратура мен
коммуналдық қызметтерді есептеу құралдарын орнатумен жылумен жабдықтау жүйесін
ауыстыру бойынша іс-шаралар жүргізілді. Өнеркәсіптік және энергетикалық объектілерде
цехтарды ішкі және сыртқы жарықтандыру жабдықтарын, жылумен жабдықтау жүйелерін
жаңғырту, өндірістік жабдықтың оңтайлы жұмысын қамтамасыз ету үшін ескірген
технологиялық заманауи энерготиімді нысанға ауыстыру жоспарлануда.
Сонымен қатар, облыс бойынша пиролизді қазандықтар сияқты энергия үнемдейтін
технологияларды орнатудан оң нәтиже алынды. Атап айтқанда, 2017 жылы "Егіндібұлақ
агротехникалық колледжі" КММ және "Саран техникалық колледжі" КММ білім беру
нысандарында 14,43 млн. теңгеге пиролиз қазандары орнатылды.
Облыстың қалалары мен ауылдық елді мекендерін сумен жабдықтау Қарағанды,
Жезқазған, Приозерск қалалары мен елді мекендерді қоспағанда, жер асты көздерінен жүзеге
асырылады. Ақтоғай ауданының Сарышаған елді мекенінде сумен қамтамасыз ету ашық
көздерден су тазарту құрылыстары арқылы жүзеге асырылады. Облыста 22 пайдаланушы
ұйымдар мен кәсіпорындар жұмыс істейді, оның ішінде 2 базалық су арнасы: "Қарағанды Су"
ЖШС және" Жезқазған қаласының жылумен жабдықтау кәсіпорны" АҚ.
Облыс әкімдігінің мәліметі бойынша су құбыры желілерінің жалпы ұзындығы 7702 км
құрайды (қалаларда - 5437 км, ауылдарда – 2265 км), бұл 2015 жылдан 631,1 км артық (7070,9
км).
2018 жылы су құбыры желілерінің жалпы ұзындығы 7372 км құрады ( қалаларда – 5379,6
км, ауылдық жерлерде – 1992,4 км), оның ішінде 2641,6 км ауыстыруды қажет етеді.
Су тарту жүйесінің жалпы ұзындығы 2017 жылы 2526,8 км (қалаларда - 2293,6 км орташа
тозуымен 85%, ауылдарда – 247,4 км орташа тозуымен 75%), су тарту желілерінің тозуы - 80%.
Облыста 2 кәріздік тазарту ғимараты жұмыс істейді.
2018 жылы кәріз желілерінің жалпы ұзындығы 2516,3 км құрады, оның ішінде 1225,4 км
ауыстыруды қажет етеді.
Қоршаған ортаның жай-күйі.
2017 жылы Қарағанды қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі ластанудың
жоғары деңгейімен бағаланды. ИЗА-8 (жоғары деңгей) құрайды. РМ 2,5 қалқыма бөлшектер
бойынша СИ 16 тең (>10 өте жоғары деңгей) (№8 пост ауданында). 2017 жылғы 19 қаңтар,
11,12,14,15 ақпан, 21,25 қараша, 7, 23 желтоқсанда №8 постта РМ2,5 қалқыма бөлшектер
бойынша 28 ВЗ тіркелді (10,01 - 15,92 ПДК) және 11 сәуірде №6 ПНЗ көміртегі оксиді бойынша
17 ВЗ тіркелді (10,2 - 14,5 ШРК). Қалқыма бөлшектердің орташа концентрациясы РМ2,5 2,1
ШРКс.с., қалқыма бөлшектер РМ10 - 1,2 ШРКс.с., азот диоксиді – 1,1 ШРКс.с., фенол – 2,1
ШРКс.с., формальдегид – 1,2 ШРКс.с. құрады, басқа ластаушы заттардың концентрациясы-ШРКдан аспады. Қалқыма бөлшектердің (шаң) бір жолғы максималды концентрациясы 1,4 ШРКм.р,
қалқыма бөлшектер РМ2,5 - 15,92 ШРКм.р, қалқыма бөлшектер РМ10 – 8,5 ШРКм.р, көміртегі
оксиді – 14,5 ШРКм.р, азот диоксиді – 2,3 ШРКм.р, азот оксиді – 1,3 ШРКм.р, озон (жердегі) –
1,7 ШРКм.р, күкіртті сутегі – 6,0 ШРКм.р, фенол – 1,8 ШРКм.р. құрады, басқа ластаушы
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заттардың концентрациясы-ШРК-дан аспады. 2016 жылмен салыстырғанда атмосфералық
ауаның ластану деңгейі өзгерген жоқ167.
Шахтинск қаласында №1 нүктесінде күкіртсутектің ең жоғары концентрациясы 1,6 ШРК,
фенол – 1,5 ШРК, азот диоксиді – 1,0 ШРК құрады. №2 нүктедегі күкіртті сутегінің максималды
концентрациясы 1,6 ШРК, фенол – 1,2 ШРК құрады. Бақылау деректері бойынша қалған
заттардың шоғырлануы рұқсат етілген норманың шегінде болды.
Балқаш қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі ластанудың жоғары
деңгейімен бағаланды. ИЗА 6 (көтеріңкі деңгей) құрайды. Күкіртті сутегі бойынша (№ 2 пост
ауданында) СИ 20 тең(>10 өте жоғары деңгей). 2017 жылғы 26 наурызда, 11,12,13 сәуірде, 30
мамырда, 4,5 маусымда, 11 қыркүйекте, 19 қазанда №2 постта күкіртті сутегі бойынша 13 ВЗ
(10,65 - 22,69 ШРК) және 1 ЭВЗ (20,1 ШРК) тіркелді. Озонның орташа концентрациясы (жердегі)
1,2 ШРКс.с. құрады, қалқыма бөлшектер (шаң) - 1,2 ШРКс.с., қорғасынның құрамы 2,5 ШРКс.с.
құрады, қалған ластаушы заттар мен ауыр металдардың құрамы ШРК-дан аспады. Қалқыма
бөлшектердің (шаң) бір жолғы максималды концентрациясы 5,0 ШРКм.р, күкірт диоксиді - 5,9
ШРКм.р, көміртегі оксиді – 3,0 ШРКм.р, азот диоксиді – 1,8 ШРКм.р, күкіртті сутегі – 22,69
ШРКм.р. құрады, басқа ластаушы заттардың концентрациясы-ШРК-дан аспады. Атмосфералық
ауаның ластану деңгейі 2016 жылмен салыстырғанда "жоғары" деңгейден "жоғарыға" төмендеді.
Жезқазған қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі жоғары деп бағаланды.
ИЗА 8 құрайды. Күкіртті сутегі бойынша (№ 1 пост ауданында) СИ м 9 тең және фенол бойынша
НП = 31% (№3 пост ауданында). Қалқыма бөлшектердің орташа концентрациясы (шаң) 2,1
ПДКсс. құрады, фенол-2,8 ШРКс.с., азот диоксиді – 1,1 ШРКс.с., басқа ластаушы заттардың
концентрациясы ШРК-дан аспады. Қалқыма бөлшектердің (шаң) бір жолғы максималды
концентрациясы 4,2 ШРКм.р., қалқыма бөлшектер РМ2,5 - 6,2 ШРКм.р., қалқыма бөлшектер
РМ10 – 4,7 ШРКм.р., күкірт диоксиді - 4,2 ШРКм.р, көміртегі оксиді – 4,0 ШРКм.р., азот
диоксиді – 2,9 ШРКм.р., азот оксиді – 4,95 ШРКм.р., күкіртті сутегі – 9,3 ШРКм.р., фенол – 5,5
ШРКм.р., аммиак-1,1 ШРКм.р. құрады. 2016 жылмен салыстырғанда атмосфералық ауаның
ластану деңгейі өзгерген жоқ.
Теміртау қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі жоғары бағаланды. ИЗА-8
(жоғары деңгей) құрайды. Күкаіртті сутегі бойынша (№2 пост ауданында) СИ 12 тең (>10 өте
жоғары деңгей). 2017 жылғы 5 наурызда, 17 желтоқсанда №2 постта күкіртті сутегі бойынша 3
ВЗ (10,1 - 11,9 ШРК) тіркелді. Орташа концентрациясы мынадай болды: қалқыма бөлшектер
(шаң) – 1,8 ШРКс.с., фенол - 2,3 ШРКс.с, аммиак - 1,4 ШРКс.с., басқа ластаушы заттардың
концентрациясы ШРК-дан аспады. Қалқыма бөлшектердің (шаң) бір жолғы максималды
концентрациясы 2,9 ШРКм.р, күкірт диоксиді – 9,0 ШРКм.р, көміртегі оксиді – 6,0 ПДКм.р,
диоксида азота – 2,9 ПДКм.р, оксида азота – 1,2 ШРКм.р, күкіртті сутегі – 11,9 ШРКм.р, фенол –
6,7 ШРКм.р, аммиак – 2,4 ШРКм.р. құрады, басқа ластаушы заттардың концентрациясы - ШРКдан аспады. 2016 жылмен салыстырғанда атмосфералық ауаның ластану деңгейі өзгерген жоқ.
2018 жылы Қарағанды қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі жоғары деп
бағаланды. № 8 пост ауданында (Пришахтинск 3-ші отын қоймасы көшесі) ИЗА10 құрайды
(жоғары деңгей), СИ 21 тең (өте жоғары деңгей),қалқыма бөлшектер бойынша РМ 2,5, НП = 31%
(жоғары деңгей), қалқыма бөлшектер бойынша РМ2,5 №8 пост ауданында (Пришахтинск 3-ші
отын қоймасы көшесі). 2018 жылғы 7, 8, 18, 19, 28, 29, 30, 31 қаңтарда, 1 ,2, 8, 11, 17, 18, 20, 23
ақпанда, 15, 31 наурызда, 1, 2, 5 сәуірде, 25 қазанда, 13, 14 желтоқсанда №8 постта РМ2,5 (10,01
- 20,78 ШРК) қалқыма бөлшектері бойынша 110 ВЗ тіркелді, 29 қаңтарда РМ10 (11,14 ШРК)
қалқыма бөлшектер бойынша 1 ВЗ және 23 желтоқсанда ПНЗ №6 РМ2,5 (14,22 ШРК) қалқыма
бөлшектер бойынша 1 ВЗ тіркелді. Орташа айлық концентрациясы мынадай болды: қалқыма
бөлшектер РМ2,5 – 3,3 ШРКс.с, қалқыма бөлшектер РМ10 – 1,9 ШРКс.с, фенол – 2,1 ШРКс.с,
азот диоксиді – 1,3 ШРКс.с, формальдегид – 1,2 ШРКс.с. құрады, басқа ластаушы заттардың
концентрациясы - ШРК-дан аспады. Максималды-бір жолғы концентрация мыналарды құрады:
қалқыма бөлшектер РМ2,5 – 20,8 ШРКм.р, қалқыма бөлшектер РМ10 – 11,1 ШРКм.р, күкіртті
167 2017 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетень.
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сутегі – 6,3 ШРКм.р, қалқыма бөлшектер (шаң) – 6,0 ШРКм.р,, көміртегі оксиді – 5,5
ШРКм.р,фенол – 5,0 ПДКм.р,аммиак – 2,0 ШРКм.р, азот диоксиді – 1,5 ШРКм.р. құрады, басқа
ластаушы заттардың концентрациясы-ШРК-дан аспады168.
Шахтинск қаласында күкіртсутегінің ең жоғарғы-бір реттік концентрациясы №1 нүктеде –
1,1 ШРКм.р. құрады, фенол – 1,5 ПРКм.р.; №2 нүктесінде фенол – 1,2 ШРКм.р., күкіртсутегі –
1,6 ШРКм.р., қалған ластаушы заттардың концентрациясы рұқсат етілген норманың шегінде
болды.
Топар кентінде максималды-бір жолғы концентрация мынадай болды:көміртегі оксиді –
3,70 ШРКм.р., күкіртті сутегі - 1,63 ШРКм.р., бензол – 1,62 ШРКм.р., бақылау деректері бойынша
қалған анықталатын заттардың концентрациясы рұқсат етілген норманың шегінде болды
Балқаш қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі жоғары деп бағаланды, ол
№2 постының (Ленин көшесі, 10 үйдің оңтүстігі) ауданындағы күкіртті сутегі бойынша ИЗА = 7,
СИ 23 (өте жоғары деңгей) мәнімен анықталды. 2018 жылғы 28 ақпан, 8, 16, 19 сәуір және 16
тамызда № 2 автоматты постының мәліметтері бойынша (10,48 - 22,98 ШРКм.р.) күкіртсутегі
бойыншаатмосфералық ауаның жоғары ластануының 8 жағдайы тіркелді. Қалқыма
бөлшектердің (шаң) орташа айлық концентрациясы 1,2 ШРКс.с., озон (жедегі) - 1,2 ШРКс.с.
құрады, қалған заттардың орташа айлық концентрациясы ШРК-дан аспады. ШРК артқан
максималды-бір жолғы концентрациялар мыналар бойынша тіркелді күкірт диоксиді – 6,4
ШРКм.р., көміртегі оксиді бойынша-7,1 ШРКм.р, азот диоксиді бойынша-3,6 ШРКм.р, күкірт
сутегі-22,98 ШРКм.р, қалқыма бөлшектер (шаң) бойынша – 8,0 ШРКм.р, озон ( жердегі) - 1,1
ШРКм.р., қалған ластаушы заттардың концентрациясы ШРК-дан аспады.
Жезқазған қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі жоғары деп бағаланды, №
1 пост ауданында (М.Жәлел көшесі, 4 а/1) күкіртті сутегі бойынша ИЗА мәні = 7, СИ 19,6 тең
(өте жоғары деңгей). 2018 жылғы 12, 13 сәуірде №1 автоматты пост (М.Жәлел көшесі, 4 а/1)
деректері бойынша күкіртті сутегі бойынша атмосфералық ауаның жоғары ластануының (ВЗ) 7
оқиғасы (11,0 - 19,6 ШРК м.р.) тіркелді. Қалқыма бөлшектердің орташа айлық концентрациясы
(шаң) 1,5 ШРКс.с. құрады, азот диоксиді – 1,1 ШРКс.с., озон (жердегі) - 1,2 ШРКс.с., фенол-2,3
ШРКс.с., басқа ластаушы заттардың концентрациясы ШРК-дан аспады. Қалқыма бөлшектердің
максималды–бір реттік концентрациясы (шаң) - 2,2 ШРКм.р. құрады, күкірт диоксиді – 8,6
ШРКм.р., көміртегі оксиді-2,6 ШРКм.р., азот диоксиді-1,7 ШРКмр., сутегі-19,6 ШРКм.р., фенол
– 3,3 ШРКм.р., басқа ластаушы заттардың концентрациясы ШРК-дан аспады.
Саран қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі жоғары болып бағаланды. ИЗА
5 (жоғары деңгей) құрайды. СИ = 3 (жоғары деңгей) және НП = 1% (жоғары деңгей). Ластаушы
заттардыңорташа концентрациясы ШРК-дан аспауы қаже. Күкіртті сутегінің максималды-бір
жолғы концентрациясы – 2,9 ШРКм.р., азот диоксиді – 2,4 ШРКм.р., қалқыма бөлшектер РМ2,5
– 1,9 ШРКм.р., озон – 1,8 ШРКм.р., қалқыма бөлшектер РМ10 – 1,3 ШРКм.р., құрады, қалған
ластаушы заттардың концентрациясы рұқсат етілген норманың шегінде болды.
Атмосфераға ластаушы заттардың шығарындыларының 75%-ын ірі кәсіпорындар
жүзеге асырады. Өңірде 1 санатқа жататын 213 табиғат пайдаланушы жұмыс істейді. Оның
ішінде ең ірі кәсіпорындар: "Қазақмыс корпорациясы "ЖШС," Арселор Миттал Теміртау "АҚ,"
Central Asia Cement " АҚ, " Kazakhmys Enerdgy " ЖШС. "Жәйрем КБК" АҚ, "Kazakhmys Smelting"
ЖШС, "Карцемент" АҚ. "Bapy Mining" ЖШС, "Өркен" ЖШС, "Теміртау электрометаллургиялық
комбинаты" АҚ. Шығарындылардың динамикасы 2.8.1-кестеде келтірілген.
2.8.1-кесте. Қарағанды облысы бойынша 2016 - 2019 жылдардағы қоршаған ортаға эмиссиялар
динамикасы
Эмиссия түрі

2016 ж.
Лимит
Дерек

2017 ж.
Лимит
Дерек

2018 ж.
Лимит

Дерек
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Шығарындылар
мың тоннамен
Төгінділер
мың
тоннамен
Қалдықтар
мың
тоннамен

808

593

831

590

822

587

996

452

1043

458

429

428

725804

144830

513764

121786

483458

129669

Облыстың өнеркәсіптік әлеуеті қоршаған ортаға техногендік әсер ете отырып, өсуде.
Қоршаған ортаның сапасын тұрақтандыру үшін облыста табиғатты қорғау қызметінің барлық
бағыттары бойынша жоспарлы жұмыстар жүргізілуде.
Қарағанды облысының кәсіпорындары 2016 жылы – 5,6 млрд. теңгеден астам, 2017 жылы
– 12,4 млрд. теңгені, 2018 жылы – 18,5 млрд. теңгені игерді.
Көлікті отынның экологиялық түрлеріне ауыстыруға келер болсақ, 2018 жылы Қарағанды
облысының Ішкі істер департаментінде тіркелген, газ моторлы отынды пайдаланатын автокөлік
саны 8733 бірлікті құрайды. 2017 жылдан бастап өсім 74% құрайды (2017 ж. – 5012 бірлік
автокөлік). Тиісінше, бұл автогаз құю станциялары санының артуына алып келді. 2018 жылы
АГЗС саны 167 бірлікті құрайды (2017 жылмен салыстырғанда 22% өсім (137 АГЗС).
Облыс Нұра-Сарысу, Балқаш-Алакөл, Есіл, Ертіс және Тобыл-Торғай өзен бассейндерін
қамтиды. Бұл 864 су объектісі, оның ішінде 107 өзен, 88 көл, 220 гидротехникалық құрылыстар,
409 жасанды су қоймасы, гидротехникалық құрылыстары бар бөгеттер, су көлемі 1 млн. м3 астам
40 су қоймасы. Қарағанды облысындағы су ресурстарының негізгі көздері Нұра өзені мен Балқаш
көлі болып табылады.
Қарағанды облысының аумағында жер үсті суларының ластануын бақылау 15 су
объектісінде – мына өзендерде жүргізілді: Нұра, Шерубайнұра, Соқыр, Көкпекті, Қара Кеңгір, су
қоймалары: Самарқан, Кеңгір, ағынды су арнасы, Ертіс-Қарағанды каналы, Қорғалжын
қорығының көлдері: Шолақ, Есей, Сұлтанкелді, Көкай, Нұра-Есіл арнасы, Балқаш көлі.
2017 жылы Қарағанды облысы аумағындағы су объектілерінің сапасы төмендегідей
бағаланады: суы "ластанудың орташа деңгейінде" – Нұра, Көкпекті өзендері, Самарқан, Кеңгір,
сарқынды су арнасы, Ертіс-Қарағанды және Нұра-Есіл каналдары, Шолақ, Есей, Сұлтанкелді,
Көкай көлдері; суы "ластанудың жоғары деңгейінде" – Соқыр, Шерубайнұра, Қара Кеңгір
өзендері, Балқаш көлі. 2016 жылмен салыстырғанда Көкпекті өзеніндегі, Шолақ, Есей,
Сұлтанкелді көлдеріндегі, Нұра-Есіл каналындағы судың сапасы жақсарды; қалған су
объектілерінде айтарлықтай өзгерген жоқ169.
2018 жылы Қарағанды облысы аумағындағы су объектілерінің сапасы төмендегідей
бағаланады: суы "ластанудың жоғары деңгейінде" – Соқыр, Шерубайнұра, Қара Кеңгір, Сарысу
өзендері және Теңіз көлі; Нұра, Көкпекті өзендері,. Самарқан, Кеңгір, Қ.Сәтпаев ат су қоймалары
(Ертіс-Қарағанды), Шолақ, Есей, Сұлтанкелді, Көкай, Балқаш көлі "ластанудың орташа деңгейі"
ретінде бағаланады. 2017 жылмен салыстырғанда Балқаш көліндегі су сапасы жақсарды, қалған
су объектілерінде айтарлықтай өзгерген жоқ170.
Нормативтік-тазартылған суды ағызу көлемі тұрақты түрде азайтылуда (2015 жылы
1294,4 млн. м3, 2017 жылы 1327,5 млн. м3).
Жер үсті су қоймаларына ағынды суларды ағызу 15 кәсіпорыннан 17 су жіберу бойынша
жүзеге асырылады. Сарқынды сулардың көлемі мен сапалық құрамына су айдындары мен су
ағындарының сапасы байланысты. 2018 жылы сарқынды су көлемінің шамалы өсуі тасқын
сулардың үлкен көлемімен байланысты. Тиісінше ластаушы заттардың шығарылу салмағы да
артты. Ластаушы заттардың шығарындылары да 0,3% артты және 269,0 мың тоннаны құрады
(2017 ж. - 259,0 мың тонна, 2016 ж. – 249,09 мың тонна, 2015 ж. – 239,3 мың тонна).
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Қарағанды облысы бойынша 7309 млн. тонна өнеркәсіптік қалдықтар жинақталған, оның
ішінде:
- тау-кен саласынан - 1564 млн. тонна,
- түсті металлургиядан - 3026 млн. тонна,
- қара металлургиядан - 199 млн. тонна,
- көмір өндіру саласынан - 2403 млн. тонна,
- жылу энергетикасы саласынан - 111 млн. тонна.
Тау-кен және шахта жыныстары, байыту қалдықтары, күл-қож сияқты өнеркәсіптік
қалдықтар пайдаланылған жерлерді рекультивациялаудың техникалық кезеңін жүргізу
мақсатында, карьер жолдарына, үйінді қорғау бөгеттеріне себу үшін пайдаланылады. Мысал
ретінде "Шұбаркөл Көмір" АҚ кәсіпорнында пайда болған ішкі үйінділерге орналастырылған
аршыма тау жыныстары болып табылады.
2018 жылы қауіпті қалдықтарды кәдеге жарату қызметін келесі ұйымдар жүзеге асырды:
"МИЦАР 73" ЖШС, "Чистый дом" фирмасы ЖШС, "Инновация" ЖШС, "Трек" ЖШС,
"Баджранг" ЖШС, "Промотход Казахстан" ЖШС.
"Промотход Казахстан" ЖШС Қарағанды қаласында орналасқан, пластмасса, құрамында
резин бар қалдықтар, құрамында сынап бар қалдықтар, жеке қорғаныс құралдары, арнайы киім
және тоқыма қалдықтары, мазутталған топырақ, мұнай шламдары (биологиялық тазартуды қоса
алғанда), электрондық батареялар, ұйымдастыру техникасы, электр техникасы және тұрмыстық
техника, құрамында тол бар қалдықтар қалдықтарын жинауды, тасымалдауды, сақтауды, қайта
өңдеуді және басқа да қалдықтарды жинауды жүзеге асырады. Есепті кезеңде 4909 тонна кәдеге
жаратылды.
Сондай-ақ, Қарағанды облысында 5946 конденсаторы бар 183 контейнер және бұрынғы
Балқаш-9 әскери нысанының (РЛС "Дарьял-У") аумағында орналасқан құрамында ПХД бар 3
контейнер бар.
Қазіргі уақытта аталған конденсаторлар Балқаш қаласынан 35 км қашықтықта орналасқан
бұрынғы Балқаш-9 әскери нысанының 2 қоймасында (халық - 100000 адам) және Гүлшат
кентінен 5 км жерде (халық - 1000 адам) орналасқан.
Министрлік 2017 жылы 037 "Қоршаған ортаның сапасын тұрақтандыру және жақсарту"
бюджеттік бағдарламасы шеңберінде "Дарьял-У" РЛС объектісінде орналасқан құрамында ПХД
бар конденсаторлардың қоршаған ортаға әсерін анықтау жүргізді. Осы бағдарлама аясында
"Дарьял-У" объектісінің екі қоймасында контейнердің бүтіндігі мен герметикалығын тексеру
жүзеге асырылды. Тексеру барысында барлық контейнерлердің тоттану белгілері бар және
құрамында ПХД бар қалдықтар қаптамасының қолданыстағы талаптарына жауап бермейтіні,
тиісінше одан әрі сақтау және тасымалдау үшін жарамсыз екені анықталды. Сондай-ақ ауа,
топырақ, еден жабыны, су, су түбі шөгінділері мен оқшаулау сұйықтықтары сынамаларын алу
жүзеге асырылды. Балқаш көлінің жағалауының бойымен алынған судың 7 сынамасында ПХД
іздері анықталды. Қазіргі уақытта аталған нысанды ҚР ІІМ "Қарағанды облысының
мамандандырылған күзет қызметі басқармасы" ММ тәулік бойы күзетуде. Бүгінгі күні
құрамында ПХД бар конденсаторларды жоюдың жалғыз мүмкін болатын нұсқасы-құрамында
қалдықтар бар ТОЛ жою жөніндегі Еуропалық зауыттар болып табылады.
Қатты тұрмыстық қалдықтардың жалпы көлемі 2015 жылғы 546,8 мың тоннадан 2017
жылы 654,6 мың тоннаға артты. Оның ішінде 2017 жылы 13,96% қайта өңделді. 2018 жылы 651,3
мың тонна ҚТҚ құрылды,оның 16,39%-ы қайта өңделді. 2018 жылы халықты қалдықтарды жинау
және тасымалдау бойынша қызметтермен қамту 80% құрады (жоспарға 100%). Қарағанды
облысы әкімдігінің ақпараты бойынша 2018 жылы 202 ҚТҚ орналастыру нысанының 33-і ғана
экологиялық және санитарлық талаптар мен нормаларға сәйкес келеді, бұл 16,34% құрайды.
2018 жылы Қарағанды облысының әкімдігі "Қарағанды облысы бойынша шағын және орта
бизнес субъектілерін кеңінен тарта отырып, қатты тұрмыстық қалдықтарды кәдеге жарату және
қайта өңдеу бойынша шаралар кешенін" бекітті. Аталған шаралар кешені ҚТҚ саласындағы
нысаналы индикаторларды орындау бойынша қалалар мен аудандар әкімдіктерінің алдында
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нақты міндеттерді орындауға, қалдықтарды қайта өңдеу бойынша инвестицияларды тартуға
бағытталған.
Жалпы облыста қалдықтарды бөлек жинау үшін 1200-ден астам контейнер, сондай-ақ
құрамында сынап бар аспаптарды жинауға арналған 66 контейнер орнатылды. 2018 жылы істен
шыққан аз және орташа габаритті электрондық Тұрмыстық техника үшін (шәйнектер, феналар,
үтіктер, телефондар және т. б.) 19 контейнер орнатылды (5 – Қарағанды қ., 3 – Сәтбаев, Жезқазған
қ., 2 – Саран, Шахтинск, Абай қ., 1 – Балқаш қ., Ақтас кенті). Сондай-ақ аталған контейнерлерге
қызмет көрсету "ПРОМОТХОДКАЗАХСТАН"ЖШС қаражаты есебінен жүзеге асырылады.
2015 - 2017 жылдары коммуналдық қалдықтарды жинаумен және шығарумен айналысатын
ұйымдар саны 28 бірлік деңгейінде болды. Олар 2600 мың тонна қалдықтарды жинап, шығарды,
олардың басым бөлігі үй шаруашылықтарының қалдықтарына тиесілі. Үй шаруашылықтарының
қалдықтары негізінен аралас, кәдеге жарату үшін неғұрлым ыңғайсыз болып табылады, өйткені
құрамында биологиялық ыдырайтын ылғалды тағамдық қалдықтардың қоспасы, пластмасса,
металдар, шыны және т.б. компоненттер бар.
Сонымен қатар, облыста 2018 жылдан бастап кезең-кезеңімен қалдықтарды жинауға
арналған екі желілік жүйе енгізілуде. Облыс аумағында 2018 жылы қалдықтарды қайта өңдеу
бойынша 20 компания өз қызметін жүзеге асырады, оның ішінде қатты-тұрмыстық қалдықтарды
қайта өңдеу бойынша (3), өнеркәсіптік қалдықтарды қайта өңдеу бойынша (17). Қаттытұрмыстық қалдықтарды өңдеу саласында үш компания жұмыс істейді: "ГорКомТрансҚарағанды
қ." ЖШС, "ТТК" ЖШС, "Ресайклинг" ЖШС. Бөлек жинау үшін контейнерлер саны 720-ден
1000-ға дейін артты. Жыл сайын облыста 120 мың тоннадан астам қалдықтар сұрыпталады және
70 мың тонна қалдықтар кәдеге жаратылады. Облыста қалдықтардан пластикалық люктер,
құдықтардың қақпақтары, тереңдетілген контейнерлер, ПЭТ флэкс, алюминий құймалар сияқты
өнімдер шығарылады.
Қарағанды қаласында қуаты жылына 200 мың тонна қоқыс сұрыптайтын желі бар
("ГорКомТранс" ЖШС ("Казвторресурстар"), онда 10 фракция (макулатура, картон, полиэтилен,
ПЭТ, алюминий банкалар, металл, пластмасса және т.б.) алынады, 9 фракция екінші шикізат
ретінде сатылады, ал ПЭТ-бөтелкелер ПЭТ флекс (немесе үлпектердің ПЭТ) күйіне дейін қайта
өңделеді. Сондай-ақ, Қарағанды қаласында жылына 20 мың тонна ҚТҚ қуаты бар сұрыптау
желісі бар ("Ресайклинг" ЖШС), онда түйіршіктер мен қайталама пластмассалар өндірісі бар
пластик өңделеді.
Қарағанды және Теміртау қалаларында "ТТК" ЖШС 2017 жылғы қаңтардан бастап ҚТҚ
жинау, сұрыптау және кәдеге жарату бойынша жұмыстарды жүзеге асырады, қоқыс сұрыптау
желісінің қуаты - жылына 90 мың тонна. Келіп түсетін 60 мың тонна сұрыпталған қалдықтардың
50%-ы пластикалық люктер мен құдықтардың қақпақтары түрінде дайын өнім алумен өңделеді.
2017 жылғы маусымда Қарағанды қаласында құрылыстың бірінші кезеңі аяқталды және
пайдаланудан шыққан толық циклды көлік құралдарын (ЭБЖС) кәдеге жарату зауыты
пайдалануға берілді. Зауытта ПШКҚ шредингтеу жүзеге асырылады. Зауыттың қуаты жылына
50 мың ПШКҚ. Екінші кезеңде ПШКҚ өңдеу тереңдігін 98% - ға дейін арттыруға мүмкіндік
беретін технологияларды енгізу және іске қосу көзделеді.
"Казгринэнерджи" ЖШС Кеңгір кентінде қуаты 9 МВт биоэлектрлік станциясын салу
жоспарлануда (жобаның құны 8,2 млрд.теңге, пайдалануға берудің жоспарланған мерзімі – 2019
жылғы желтоқсан).
Қарағанды қаласының "ГорКомТранс" ЖШС "Сет Груп", "Bio GTS " компанияларымен
бірлесіп 15 Мегаватт электр энергиясын өндіретін қуаты жылына 300 мың тонна қоқыс өңдеу
зауытын салуды жоспарлап отыр. Осы кезеңде инвесторлармен келіссөздер жүргізілуде.
2018 жылы орман қоры алаңы 83508 га құрады, 2017 жылмен салыстырғанда 111 га өсті.
Мемлекеттік орман қорында 2015 - 2018 жылдары 1520,6 га алқапта орман отырғызылды. 17867
га алқапта орман дақылдарына күтім жасалды.
Орман өрттерін болдырмау мақсатында профилактикалық және өртке қарсы іс-шаралар
жүйелі түрде жүргізіледі. 26883 км көлемінде минералдандырылған жолақтарға күтім жасалды.
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2015 жылдан бастап өртке қарсы қауіпсіздік бойынша профилактикалық іс-шаралар жүргізілуіне
қарамастан, ГФЛ жерлерінде 105,99 га алқапта өрт пайда болды.
Орман шаруашылығы мекемелерінің тиесілік нормаларына сәйкес техникамен және
жабдықтармен жарақтандырылуы 2018 жылдың 1 қаңтарына 85% құрады.
2.8.1-кесте. Қарағанды облысының қорықтары және басқа да ерекше қорғалатын объектілері
Орналасқан орны

Аумағы, га

Қарқаралы ауданы

90 323

Жезқазған қ.

62

Осакаров ауданы

3 000

Бұқар–Жырау ауданы

1 500

Қарқаралы ауданы

33 500

Бектауата (зоологиялық)

Ақтоғай ауданы

500

Қараағаш (зоологиялық)

Жаңаарқа ауданы

15 000

Қызыларай (зоологиялық)

Ақтоғай ауданы

18 200

Ұлытау (зоологиялық)

Ұлытау ауданы

19 300

Тораңғы (ботаникалық)

Ақтоғай ауданы

48

Қоғашы (ботаникалық)

Жаңаарқа ауданы

6 800

Қарқаралы ауданы (2009 жылы
ашылған)

44 66

Атауы
Қарқаралы мемлекеттік ұлттық табиғи
паркі
Жезқазған ботаникалық бағы
Мемлекеттік табиғи қорықшалар:
Белодымов (зоологиялық)
Белағаш (зоологиялық)
Кува (зоологиялық)

Бөлдеутас ГПЗ (зоологиялық)

Қарқаралы мемлекеттік ұлттық табиғи паркі-көлемі 90 мың гектардан асатын ерекше
қорғалатын табиғи аумақ, оның негізгі мақсаты қоршаған ортаны қорғаудан басқа рекреациялық
қызметті кеңейту болып табылады. Парк аумағында сүтқоректілердің 45 түрі, құстардың 120-дан
астам түрі, рептилиялардың 6 түрі, қосмекенділердің 2 түрі және балықтардың 15 түрі, қарағай,
қайың, көктерек, саңырауқұлақтардың 18 түрі және т. б. бар. Сондай-ақ саябақ аумағында 6
табиғат ескерткіштері бар: Шайтанкөл көлі, Бассейн көлі, Үш үңгір, Үлкен плата, Сібір
балқарағайы, Сібір шыршсы.
Туризм инфрақұрылымын дамыту жеке инвестицияларды тарту шеңберінде; "Бизнестің
жол картасы - 2020 "Бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы" шебңерінде іске
асырылады. Бағдарлама бойынша барлығы 23 жобаға қолдау көрсетілді. Туристік
қызығушылықтың басты орындары: Қарағанды қаласы, Балқаш көлінің жағалауы, Ұлытау,
Қарқаралы және Ақтоғай аудандары. Қарағанды қаласында 79 нысан немесе облыстың барлық
туристік инфрақұрылымының 33,6%. Ұлытау ауданының тарихи, тауап ету, сондай-ақ
экологиялық және этнотуризмді дамыту әлеуеті бар. Негізгі ресурстар – Ұлытау таулары, тарих
және мәдениет ескерткіштері (ауданда 700-ден астам тарихи ескерткіш бар, оның 282-і "Ұлытау"
мұражайы қорының тарихи-мәдени картасына енгізілген: Жошы хан мазары, Алаша хан мазары,
Басқамыс ежелгі қаласы және т. б.). Қарқаралы ауданы рекреациялық демалыс орталықтарының
бірі болып табылады, оның туристік инфрақұрылымы 4 қонақ үй, 3 демалыс үйі мен
пансионаттары, 2 балалар лагері, 4 бір қабатты бунгало, коттедждер, шағын үйлер, 1 турбазадан
тұрады. Балқаш өңірі (Балқаш қаласы, Приозерск қаласы және Ақтоғай ауданы): Балқаш көлі,
Бектауата тау тізбегі, Қызыларай қорығы. Мұнда жағажай туризмі, сондай-ақ Ақтоғай
ауданының Қызыларай тау-орманды оазисінде экологиялық туризм дамиды.
2015 жылмен салыстырғанда 2017 жылы орналастыру орындарының саны 11,5%-ға өсті.
2018 жылдың қаңтар-маусым айларында олардың саны 5,8%-ға артты. Орналастыру орындары:
140 түрлі санаттағы қонақ үйлер, 8 мотель, 4 демалыс үйі, 10 пансионат, 8 балалар лагері, 3
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туристік база және 62 басқа нысандар (үйлер, коттедждер, бунгало). Үш жылда (2015 - 2017 жж.)
қызмет көрсетілген келушілер саны 13%-ға, оның ішінде ішкі туризм бойынша (резиденттер)
11,4%-ға, келу туризмі бойынша (резидент еместер) 39,3%-ға өсті. 2018 жылғы қаңтар-маусымда
қызмет көрсетілген келушілер саны 2,3%-ға, оның ішінде ішкі туризм бойынша (резиденттер) 2,5%-ға, келу туризмі бойынша (резидент еместер) - 0,2%-ға төмендеді. Туризм қызметтерінің
көлемі үш жылда 807,6 млн. теңгеге немесе 23,6%-ға өсті. 2018 жылғы қаңтар – маусымда –
1854,6 млн. теңге, 2017 жылдың осындай мерзімінде ФКИ-96,2%.
2018 жылдың маусым айында Астана қаласының 20 жылдығына орай "Elbasy joly" тарихиақпараттық туры өткізілді. "Жез киік" халықаралық музыкалық фестивалі аясында Ұлытау
ауданында 60 туристік оператор мен туризм қауымдастығының, соның ішінде шетелдердің
қатысуымен ақпараттық тур өткізілді. Түрлі телехабарлар, баспа және электрондық БАҚ-та
мақалалар шеңберінде облыстың туристік орындарын алға бастыру бойынша ақпараттық
жұмыстар белсенді жүргізілуде.
2.9. Қостанай облысы
Облыс аумағы-196 мың км2. 2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша облыс халқы 875,6
мың адамды, ал 2019 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша – 872,8 мың адамды құрады.
2015 жылдан бастап 2017 жылға дейін ЖІӨ көлемі бойынша облыс Қазақстан өңірлері
арасында 12-орында (2014 жылы – 12-орын) нығайтылды. Елдің жалпы ішкі өнімінде облыстың
үлес салмағы 2015 - 2017 жылдары тиісінше 3,5 - 3,4% құрады. Жан басына шаққандағы ЖІӨ
бойынша-11 орын171.
2.9.1-кесте. 2015-2018 жылдардағы жалпы өңірлік өнім
Атауы
ЖӨӨ
ЖІӨ ФКИ
Жан басына шаққандағы ЖІӨ

Өлшем бірлігі
млрд. теңге
%
мың теңге

2015 ж.
1378,3
96,4
1561,7

2016 ж.
1522,3
98,0
1727,0

2017 ж.
1850,3
104,6
2108,9

2018 ж.
2069,3
105,9
2367,1

Қостанай облысының өнеркәсіп өндірісінің негізгі өңірлік өнімдері темір кені өнімдері,
бокситтер, асбест, машина жасау өнімдері, ұн, кондитерлік өнімдер болып табылады.
Өнеркәсіп өндірісінің республикалық көлемінде облысқа темір кенді шекемтастар,
бокситтер, асбест өндірісінің 100% келеді.
Кен өндіру, өңдеу өнеркәсібі, электр энергиясын, газ бен суды өндіру және тарату бойынша
кәсіпорындар жұмыс істейді. Қазіргі заманғы көп салалы өнеркәсіпті комбинаттар, зауыттар,
қазіргі заманғы шағын кәсіпорындар ұсынады.
Өнеркәсіп өнімін өндірумен жұмыс істейтіндердің саны 43 мың адамнан асатын 700-ге
жуық кәсіпорын айналысады.
Статистика комитетінің деректері бойынша өнеркәсіп өндірісінің көлемі 2015 жылы 449,2
млрд.теңгеден 2017 жылы 764,3 млрд. теңгеге дейін және 2018 жылы 883,4 млрд. теңгеге дейін
ұлғайды, оның ішінде өңдеу өнеркәсібінің көлемі 2017 жылы 244,5-тен 412,6 млрд. теңгеге дейін
және 2018 жылы 459,0 млрд. теңгеге дейін ұлғайды.
Тау-кен өнеркәсібінің негізін мына кәсіпорындар құрайды: "ССКӨБ" АҚ, "Варваринское"
АҚ, "Қостанай минералдары" АҚ, "Комаровское тау-кен кәсіпорны" ЖШС, "Өркен" ЖШС
Лисаковск филиалы, "Қазақстан алюминийі"АҚ КБРУ филиалы, "Қазақстан алюминийі" АҚ
КБРУ филиалы.
Облыстың өңдеу өнеркәсібінің негізін кіші салалар құрайды: сусындарды қоса алғанда
тамақ өнімдерін өндіру (49,9%), машина жасау (24,2%), металлургия өнеркәсібі (16,8%), өзге де
171 Осы және бұдан әрі 2016-2020 жылдарға арналған Қостанай облысының аумағын дамыту бағдарламасы және
оны іске асыру бойынша 2018 жылғы есеп.
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металл емес минералдық өнімдер өндірісі (4,5%), резеңке және пластмасса бұйымдары өндірісі
(1,7%), жеңіл өнеркәсіп (0,8%). Өнімнің жаңа түрлері - "Доре"қорытпасы, жеңіл автомобильдер,
астық жинайтын комбайндар, құрамында алтын бар кенді өндіру және қайта өңдеу, шойын және
болат құю және басқалары өнеркәсіп құрылымы мен облыс өндірісінің көлеміне айтарлықтай
әсер етті. 2018 жылы өңдеу өнеркәсібі өндірісінің көлемі 450,4 млрд.теңгені құрады, бұл 2017
жылғы деңгейден 8,5%-ға артық. Бұл ретте өнеркәсіптегі өңдеу секторының үлесі 51,7%-ды
құрады, бұл 2017 жылғы деңгейден 4,4%-ға төмен (54,1%).
Облыстың машина жасау саласының негізін мыналар құрайды: "Агромашхолдинг" АҚ,
"Агротехмаш" ЖШС, "СарыарқаАвтоПром" ЖШС, "Дормаш" ЖШС, "Дон Мар" ЖШС және
басқалар.
Облыстың өңдеу өнеркәсібі құрылымында машина жасау саласының үлесі 2017 жылы
24,2%, 2018 жылы 25,2% құрады.
Ауыл шаруашылығы – облыстың материалдық өндірісінің екінші жетекші саласы, оның
жалпы өнім көлемі статистика комитетінің деректері бойынша 2015 жылы 294.6 млрд.теңгеден
2017 жылы 368,1 млрд. теңгеге дейін ұлғайды.
Ауыл шаруашылығындағы еңбек өнімділігі артты. 2012 жылмен салыстырғанда 2017 жылы
2,2 есеге өсті.
Жалпы жалпыреспубликалық астық жинауда Қостанай облысы 3 орынды иеленді. 2015
жылдан бастап 2017 жылға дейінгі кезеңде дәнді дақылдар жылына 4,6 млн. тоннадан астамды
құрады. 2017 жылы астық 2015 жылға қарағанда 7%-ға артық өндірілді. Инновациялық ылғал
сақтау технологияларын енгізу, гербицидтер мен минералдық тыңайтқыштарды ұлғайту 2018
жылы 5015 мың тонна астық өсіруге және жинауға мүмкіндік берді.
Облыстың егін шаруашылығын дамытуда басымдықты астық өндірісі болып табылады, ол
өсімдік шаруашылығының жалпы өнімінің 73,2%-ын алады.
2017 жылы облыс бойынша дәнді дақылдардың егіс алқабы 4194,5 мың га құрады, 2015
жылмен салыстырғанда 191 мың га ұлғайды. Барлық егіс алқабы 109 мың гектарға артып, 5197,1
мың га құрады. 2017 жылы бидай көлемі 3704,9 мың га құрады, майлы дақылдар алаңы 351,3 мың
га құрады. Бидайдың өнімділігі 2017 жылы – 1,13 т/га, ал 2018 жылы 1,25 т/га құрады.
2017 жылы алаңы 383 мың га құрады, бұл 2015 жылғы деңгейден 10,6 мың га артық, жарма
дақылдары алқабы 6 мың га ұлғайтылды және 20,5 мың га құрады, дәнді бұршақты дақылдар 36,6
мың га ұлғайтылды және 65,8 мың га құрады.
2015 - 2017 жылдар кезеңінде ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер көлемі 240,2 мың
гектарға ұлғайды және 2018 жылғы 1 қаңтарға 10671,4 мың га құрады, оның ішінде егістік –
6015,0 мың га (2015 жылғы деңгейге 99,8%), шабындық – 113,6 мың га (2015 жылғы деңгейге
98,6%), жайылым – 4238,8 мың га (2015 жылғы деңгейге 98,9%).
2016 жылы пайдаланушылардың ерікті түрде бас тартуына байланысты алаңы 177,3 мың га
жер учаскелері мемлекеттік меншікке қайтарылды, оның ішінде егістік - 5,1 мың га, шабындық 1,8 мың га, жайылым - 169,9 мың га.
2017 жылы пайдаланушылардың ерікті түрде бас тартуына байланысты алаңы 480,9 мың
га, оның ішінде егістік - 48,4 мың га, шабындық - 1,9 мың га, жайылым – 417,5 мың га жер
учаскелері мемлекет меншігіне қайтарылды.
Мал саны және мал шаруашылығының негізгі өнімдерін өндіру бойынша облыс ел
өңірлерінің арасында жетекші орындардың бірін алады. Өңірдің мал шаруашылығы өнімдерінің
негізгі өндірушілері халықтың шаруашылықтары – 68%, ауыл шаруашылығы кәсіпорындары –
27,6%, шаруа (фермерлік) қожалықтары – 4,4% болып табылады.
Облыс бойынша ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердегі жайылым алаңы 1355 мың
га немесе 31% суланған 4391 мың га құрайды. 2014-2016 жылдары шаруашылықтармен 101
бірлік шахталық құдықтар мен ұңғымалар салынды және қалпына келтірілді. 2017 жылы
жоспарланған 30 құдықтың орнына, 31 құдық (ұңғыма) салынды.
Электрмен жабдықтау. Қостанай энергия тапшылығына ұшыраған облыстарға жатады.
Облыс аумағында орналасқан электр станцияларының электр энергиясын өндіруі жалпы тұтыну
көлемінің 30%–нан аспайды (облыс бойынша электр энергиясын тұтыну 2017 жылы-4,7
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млрд.кВт.сағ., 2016 жылы-4,6 млрд.кВт.және 1,1 млрд. кВт.сағ. құрайды. Облыс бойынша электр
энергиясының тапшылығы сыртқы көздер есебінен өтеледі ("Екібастұз ГРЭС-1" ЖШС, "ЕЭК"
АҚ, "Павлодарэнерго" АҚ, "СевКазЭнерго" ЖШС, "Қазақстан алюминийі" АҚ).
Облыста электр энергиясын өндіруді мына ұйымдар жүзеге асырады: "ССКӨБ" АҚ Рудный
ЖЭО қуаты 267 МВт, Қостанай ЖЭО 12 МВт, Арқалық ЖЭО 4 МВт. Барлық өндірілетін электр
энергиясын энергия көздері кәсіпорындардың өз қажеттіліктері үшін пайдаланады.
Электр желілерінің жалпы ұзындығы-29,3 мың км, соның ішінде кабельдік желілер-1268,5
км. Облыс аумағында кернеуі 35 кВ және одан жоғары 327 қосалқы станция және 4462 РП, ТП,
КТП 6-10/0,4 кВ.
Облыстың энергетиктеріне энергетикалық жабдықтың аса қатты тозуы қиындық туғызып
отыр, пайдаланылатын электр жабдықтарының тозуы 73,4% құрайды.
Жалпы облыс бойынша қалаларда желілердің тығыздығы жоғары. Алайда, қалалық және
ауылдық жерлер арасындағы электр және жылу желілерінің тығыздығындағы сәйкессіздікті атап
өткен жөн.
2018 жылдың 1 қаңтарына Қостанай облысының барлық елді мекендері
орталықтандырылған электр желілеріне қосылды.
Өндірілген электр энергиясының жалпы көлеміндегі жаңартылатын энергия көздерінің
өндірілген электр энергиясының үлесі 2018 жылы 0,01% құрады.
Жылумен жабдықтау. Қостанай облысы бойынша барлығы 3 ЖЭО, 100 Гкал/сағ жоғары
қазандықтар - 6 бірлік, 100 Гкал/сағ дейін - 96 бірлік. Жылу көздері жабдықтарының тозуы орта
есеппен 49% құрайды. Қостанай облысының қалаларында орталықтандырылған жылумен
жабдықтау пайдаланылады. Облыстың орталықтандырылған жылумен жабдықтау
қызметтерімен қамтамасыз ету деңгейі 42% құрайды. Орталықтандырылған жылумен
жабдықтауды пайдаланатын халық саны 2018 жылдың 1 қаңтарына 362553 мың адамды құрайды.
Жылу желілерінің жалпы ұзындығы - 810,2 км. Желілердің тозуы 50% құрайды. 2016 - 2018
жылдары облыс бойынша 2019 жылдың 1 қаңтарына 42,35 км жылу желілері, 2018 жылы – 15,35
км, 2017 жылы - 12,2 км, 2016 жылы - 14,8 км жаңғыртылды.
Газбен жабдықтау. 2019 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша облыстың 70 елді мекені
табиғи газбен қамтамасыз етілді. Облыс бойынша табиғи газды тұтыну 2019 жылдың 7 айында
498,0 млн. м3 құрады (2018 жылдың ұқсас кезеңінде – 523,1 млн. м3). Облыс бойынша газ
құбырларының жалпы ұзындығы 3602,17 км құрайды,оның ішінде 688,11 км магистральдық газ
құбырлары "Интергаз Орталық Азия" АҚ облыстың бірыңғай газ операторының республикалық
меншігінде. Желілердің тозуы 25% құрайды. 2019 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша табиғи
газды пайдаланатын қала халқының саны 392193 адамды, ауыл халқының саны 90749 адамды
құрады.
Энергия үнемдеу. Қостанай облысының электр энергиясын тұтыну құрылымында 51%
өнеркәсіп секторына, оның ішінде энергетикаға, 26% - көлік секторына, 14% - халық, 6% - ауыл
шаруашылығына, 3% - экономиканың басқа салаларына тиесілі. Облыстың он ірі өнеркәсіп
кәсіпорындары өнеркәсіп секторы тұтынатын энергетикалық ресурстардың 42% тұтынады.
Тұрғын үй секторы электр энергиясының шамамен 14%-ын және босатылатын жылу
энергиясының 64%-ын тұтынады.
Энергия үнемдеу саясатын іске асыру, энергия тұтынуды, өндірістің энергия
сыйымдылығын төмендету және құрылыста, өнеркәсіпте энергия тиімді технологияларды енгізу,
сондай-ақ ТКШ жаңғырту мақсатында Қостанай облысы бойынша 2015 - 2020 жылдарға
арналған энергия үнемдеудің өңірлік кешенді жоспары бекітілді және іске асырылуда.
2018 жылы Қостанай облысында мемлекеттік энергетикалық тізілімге 371 субъект енгізілді.
Оның ішінде 209 мемлекеттік мекеме, 109 коммуналдық кәсіпорын, 46 жауапкершілігі шектеулі
серіктестік және 7 акционерлік қоғам.
Квазимемлекеттік сектор субъектілері және мемлекеттік мекемелерді қоспағанда, жеке
заңды тұлғалар (162 бірлік) энергия аудитін жүргізуге міндетті. Оның ішінде қазіргі уақытта 108
ұйым энергия аудитін өткізді немесе субъектілердің жалпы санының 67%.
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109 бюджеттік кәсіпорындардың 82-і немесе 75%-ы энергия аудитін өткізді. 46
жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің 19-ы немесе 41%-ы энергоаудит өткізді. Барлық 7
акционерлік қоғам энергия аудитін өткізді.
Осыған байланысты аудандық және қалалық әкімдіктер, бюджеттік ұйымдар және жеке
кәсіпорындар қыздыру шамдарын энергия үнемдейтін шамдарға белсенді түрде ауыстыруда.
2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша жарықтандыру шамдарының жалпы саны: көше
және саябақ, ғимараттар мен цехтарда 234445 дана. Көрсетілген саннан түрлі модификациядағы
шамдардың 48%, (113100 дана) - энергия үнемдеуші.
2019 жылдың қыркүйегіне әртүрлі модификациялы 236,3 мың шамның 50% (120118 дана)
энергия үнемдейтін шам.
Энергия тиімділігін арттыру және тұрғын үй ғимараттарының шығындарын азайту
мақсатында "2012 - 2020 жылдарға арналған тұрғын үй - коммуналдық шаруашылықты
жаңғырту"бағдарламасына сәйкес үйлерді жаңғырту жүргізілуде.
Сумен жабдықтау. 2018 жылы қалалық елді мекендер бойынша орталықтандырылған
сумен жабдықтау жүйесімен қамтамасыз ету 100%–ды, халықтың 97,6%–ын (2017 жылы-97,6%)
немесе 452,6 мың адамды құрайды. Сумен жабдықтау көздері: Қостанай қаласы – Амангелді су
қоймасы және Қостанай жерасты су кен орны, Арқалық қаласы – Ащы-тасты су қоймасы,
Лисаков қаласы – Жоғарғы Тобыл су қоймасы, Жітіқара қаласы – Желқуар су қоймасы, Рудный
қаласы – Қаратомар су қоймасы. Облыс қалаларындағы су құбыры желілерінің жалпы ұзындығы
1585,1 км құрайды.
2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша облыс бойынша барлығы 548 ауылдық елді
мекен бар, оның 169-ы орталықтандырылған сумен жабдықтауға қол жеткізе алады, 349 АЕМ
орталықсыздандырылған сумен жабдықтауды пайдаланады, 30 АЕМ тасымалданатын суды
пайдаланады. Бұл ретте ауыл халқының 58,6%-ы (232,2 мың адам) орталықтандырылған сумен
жабдықтаумен қамтамасыз етілген. Ауылдық елді мекендердегі су құбыры желілерінің жалпы
ұзындығы - 2789,3 км.
2019 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша қалаларда орталық сумен 454682 адам немесе
97,6% қамтамасыз етілген. Қалаларда сумен жабдықтау қызметтерін ұсыну сапасын жақсарту
үшін өңірлерді 2020 жылға дейін дамыту бағдарламасы бойынша 1 жоба, 40,1 мың адам тұратын
Лисаков қаласының су құбыры желілерін қайта жаңарту (магистральдық желілер) іске асырылды.
2018 жылы облыстың 548 ауылдық елді мекенінен 172 АЕМ орталықтандырылған сумен
жабдықтау бар немесе 31,4% (2017 жылы – 39,8%). Тұрғындарды қамту 80,2% құрайды.
Көрсеткіштің жақсаруы 2018 жылы 3 ауылды (Қамысты ауданының Арқа ауылы, Амангелді
ауданының Ағаштыкөл ауылы, Науырзым ауданының Шолақсай ауылы) орталықтандырылған
сумен жабдықтау жүйесіне алғаш рет қосылуымен түсіндіріледі.
"Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы" шеңберінде ауылдық елді
мекендерді орталық сумен қамтамасыз ету үшін 10 жоба іске асырылды: Қарабалық ауданы
Смирнов бас тоғанының № 15 ұңғымасын қайта жаңарту, Затобольск бас тоғанында екі
ұңғыманы қайта жаңарту, Заречное а. Майлин-Ленин-Набережная к-сі бойынша су құбырының
құрылысы, Қостанай МПВ ұңғымаларынан Затобольск кентінің сумен жабдықтау жүйесіне
қосылатын суағар құрылысы, Амангелді ауданының Амантоғай ауылының сумен жабдықтау
желілерін қайта жаңарту, Жангелдин ауданы Ақшығанақ селосын сумен жабдықтауды қайта
жаңарту, Амангелді ауданы Үрпек селосын сумен жабдықтау желілерін қайта жаңарту,
Науырзым ауданы Шолақсай ауылындағы жер асты сулары кен орнынан сумен жабдықтау
жүйесін қайта жаңарту, Қамысты ауданы Арқа ауылындағы магистральды су құбырын және
кентішілік су тарату жүйесін қайта жаңарту, 59,3 мың адамнан астам халқы бар Сарыкөл ауданы
Ілияс Омаров кентінің II көтерме сорғы станциясынан ІІІ көтерме станциясына дейін Лихачев
топтық су құбырының су құбыры желісін қайта жаңарту.
Жоспарланған іс-шараларды орындай отырып, 2018 жылы 329,9 км сумен жабдықтау және
8,7 км су бұру желілері салынды және қайта жаңартылды.
Су тарту. Сумен қамтамасыз етілген 177 елді мекеннің 15-і орталықтандырылған су
тартумен қамтамасыз етілді), оның ішінде: қалаларда – 100% (5 қала және 3 қала үлгісіндегі кент),
ауылдық жерлерде – 4,1% (сумен қамтамасыз етілген 177 ауылдың 7 ауылы орталықтандырылған
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су тартумен қамтамасыз етілген). Орталықтандырылған су тартумен 489,6 мың адам немесе
облыс тұрғындарының 56,9%-ы, оның ішінде қала тұрғындары 449,3 мың адам немесе 96,9%-ы
қамтамасыз етілген.
2018 жылы кәріз желілерінің ұзындығы 1184,2 км құрайды, оның ішінде қалалық жерлерде
– 1029,7 км және ауылдық жерлерде – 154,5 км (Статистика комитетінің деректері). Су тарту
желілерінің тозуы 69,7% құрайды.
Қоршаған ортаның жай-күйі.
Ауа бассейнінің жай-күйі бойынша Қостанай облысы барынша қолайлы болып табылады.
Соңғы жылдары атмосфералық ауаның сапалы жай-күйі салыстырмалы түрде тұрақты болып
қалуда. Атмосфералық ауаның ластану деңгейі төмен деп бағаланады.
2017 жылы стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша Қостанай қаласының
атмосфералық ауасының ластану деңгейі төмен болып бағаланды. ИЗА 2 (төмен деңгей), СИ = 3
(жоғары деңгей) және НП = 0% (төмен деңгей) құрайды. Барлық ластаушы заттардың орташа
концентрациясы ШРК-дан аспады. Қалқыма бөлшектердің бір жолғы максималды
концентрациясы РМ10 2,0 ШРКм.р, күкірт диоксиді – 1,3 ШРКм.р, көміртегі оксиді – 1,6
ШРКм.р, азот диоксиді – 1,4 ШРКм.р, азот оксиді – 2,5 ШРКм.р құрады, басқа ластаушы
заттардың концентрациясы - ШРК-дан аспады. 2016 жылмен салыстырғанда атмосфералық
ауаның ластану деңгейі өзгерген жоқ172.
Рудный қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі жоғары деп бағаланды. ИЗА
(төмен деңгей) құрайды. СИ = 2 (жоғары деңгей), НП мәні = 0% (төмен деңгей). Ластаушы
заттардыңорташа концентрациясы ШРК-дан аспауы қаже. Қалқыма бөлшектердің бір жолғы
максималды концентрациясы РМ10 1,7 ШРКм.р, көміртегі оксиді және азот диоксиді – 1,1
ШРКм.р. құрады, басқа ластаушы заттардың концентрациясы - ШРК-дан аспады. 2016 жылмен
салыстырғанда атмосфералық ауаның ластану деңгейі өзгерген жоқ.
Қарабалық кентінің атмосфералық ауасының ластану деңгейі төмен деп бағаланды. ИЗА
(төмен деңгей) құрайды. СИ = 4 (жоғары деңгей) және НП = 16% (жоғары деңгей) (1, 2-сурет).
Барлық ластаушы заттардың орташа концентрациясы ШРК-дан аспады. Қалқыма бөлшектердің
бір жолғы максималды концентрациясы РМ2,5 3,9 ШРКм.р, қалқыма бөлшектер РМ10 – 3,0
ШРКм.р, күкіртті сутегі – 3,2 ШРКм.р, басқа ластаушы заттардың концентрациясы-ШРК-дан
аспады. 2016 жылмен салыстырғанда атмосфералық ауаның ластану деңгейі өзгерген жоқ.
Арқалық қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі төмен деп бағаланады. ИЗА
1 (төмен деңгей) құрайды. СИ = 4 (жоғары деңгей), НП 2% тең (жоғары деңгей). Ластаушы
заттардыңорташа концентрациясы ШРК-дан аспауы қаже. Көміртегі оксидінің ең жоғарғы-бір
реттік концентрациясы 3,6 ШРКм.р. құрады, РМ10 - 1,8 ШРКм.р. қалқыма бөлшектер, қалған
ластаушы заттардың концентрациясы ШРК-дан аспады.
Жітіқара қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі төмен деп бағаланады. ИЗА
1 (төмен деңгей) құрайды. СИ = 2 (жоғары деңгей), НП мәні = 0% (төмен деңгей). Күкірт
диоксидінің орташа концентрациясы 1,1 ШРКс.с. құрады, қалған ластаушы заттардың
шоғырлануы ШРК-дан аспады. Қалқыма бөлшектердің бір жолғы максималды концентрациясы
РМ-10 1,7 ШРКм.р., күкірт диоксиді - 1,1 ШРКм.р., қалған ластаушы заттардың шоғырлануы
ШРК-дан аспады. 2017 жылы 16 ақпанда азот диоксиді бойынша 10,9 ШРК жоғары ластанудың
1 оқиғасы тіркелді, сондай-ақ күкірт диоксидінің концентрациясы 2,2 ШРК құрады.
Лисаков қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі төмен деп бағаланады. ИЗА
(төмен деңгей) құрайды. СИ = 2 (жоғары деңгей), НП мәні = 0% (төмен деңгей). Күкірт
диоксидінің орташа концентрациясы 1,1 ШРКс.с. құрады, қалған ластаушы заттардың
шоғырлануы ШРК-дан аспады. Қалқыма бөлшектердің бір жолғы максималды концентрациясы
РМ-10 1,2 ШРКм.р., күкірт диоксиді – 1,3 ШРКм.р., көміртегі оксиді – 1,7 ШРКм.р., азот
диоксиді – 1,3 ШРКм.р. құрады.

172 2017 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетень.
283

2018 жылы Қостанай қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі жоғары деп
бағаланды, ол ИЗА = 5 (жоғары деңгей), СИ = 3 (жоғары деңгей) және НП = 6% (төмен деңгей)
мәнімен анықталды. Орташа концентрациясы мынадай болды: РМ-2,5 қалқыма бөлшектер - 1,2
ШРКс.с. құрады, басқа ластаушы заттар ШРК-дан аспады. Қалқыма бөлшектердің бір жолғы
максималды концентрациясы РМ2,5 – 2,9 ШРКм.р., қалқыма бөлшектер РМ10 - 1,5 ШРКм.р.,
көміртегі оксиді - 1,7 ШРКм.р., азот диоксиді – 1,44 ШРКм.р., азот оксиді – 1,54 ШРКм.р. құрады,
басқа ластаушы заттардың концентрациясы-ШРК-дан аспады173.
Рудный қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі төмен деп бағаланды, ол
ИЗА=1 (төмен деңгей), СИ 1(төмен деңгей) және НП = 0% (төмен деңгей) мәндерімен анықталды.
Жалпы қала бойынша ластаушы заттардың орташа шоғырлануы ШРК-дан аспады. Азот
диоксидінің ең жоғары бір реттік концентрациясы-1,29 ШРКм.р. құрады, қалған ластаушы заттар
ШРК-дан аспады.
Қарабалық кентінің атмосфералық ауасының ластану деңгейі төмен деп бағаланады, ол
ИЗА = 1 (төмен деңгей), 2 (жоғары деңгей) және НП = 1% (жоғары деңгей) мәндерімен
анықталды. Жалпы кент бойынша барлық ластаушы заттардың орташа шоғырлануы ШРК-дан
аспады. Қалқыма бөлшектердің бір жолғы максималды концентрациясы РМ2,5 1,6 ШРКм.р.,
қалқыма бөлшектер РМ10 – 1,2 ШРКм.р., көміртегі оксиді - 1,0 ШРКм.р., озон - 1,1 ШРКм.р.
құрады, басқа ластаушы заттардың концентрациясы-ШРК-дан аспады.
Арқалық қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі төмен деп бағаланады, ол
ИЗА = 2 (төмен деңгей), СИ = 2 (жоғары деңгей) және НП мәндерімен 0% тең (төмен деңгей)
анықталды. Орташа концентрациясы мынадай болды: күкірт диоксиді – 1,31 ШРКс.с., басқа
ластаушы заттардың концентрациясы ШРК-дан аспады. Ең жоғары бір реттік концентрациялар
мыналарды құрады: азот диоксиді-1,63 ШРКм.р., басқа ластаушы заттардың концентрациясы
ШРК-дан аспады.
Жітіқара қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі төмен деп бағаланады, ол
ИЗА = 3 (төмен деңгей), СИ = 2 (жоғары деңгей) және НП мәндерімен 0% тең (төмен деңгей)
анықталды. Күкірт диоксидінің орташа концентрациясы 2,2 ШРКс.с. құрады, басқа ластаушы
заттардың концентрациясы ШРК-дан аспады. Ең жоғары бір реттік концентрациялар мыналарды
құрады: қалқыма бөлшектер РМ10 – 1,5 ШРКм.р., күкірт диоксиді – 1,0 ШРКм.р., басқа
ластаушы заттардың концентрациясы ШРК-дан аспады.
Лисаков қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі төмен деп бағаланады, ол
ИЗА = 4 (төмен деңгей), СИ = 1 (төмен деңгей) және НП мәндерімен 0% тең (төмен деңгей)
анықталды. Орташа концентрациясы мынадай болды: күкірт диоксиді – 3,8 ШРКс.с., басқа
ластаушы заттардың концентрациясы ШРК-дан аспады. Ең жоғары бір реттік концентрациялар
мыналарды құрады: қалқыма бөлшектер РМ10 - 1,12 ШРКм.р., күкірт диоксиді – 1,19 ШРКм.р.,
басқа ластаушы заттардың концентрациясы ШРК-дан аспады.
Облыстың әуе бассейнінің ластануы тау-кен өндіру, жылу-энергетика өнеркәсібі,
автомобиль көлігі кәсіпорындарынан ластаушы заттардың шығарындыларына байланысты.
Тұрақты көздерден атмосфераға ластаушы заттар шығарындыларының лимиттері
қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсатпен белгіленеді. 2015 жылы – жылына 0,319 млн.тонна,
2016 жылы – жылына 0,340 млн. тонна, 2017 жылы-жылына 0,278 млн. тонна.
2015-2017 жылдары тұрақты көздерден атмосфераға ластаушы заттар шығарындыларының
жалпы көлемі жылына 0,540 млн. тоннаны құрады (2015 жылы-жылына 0,045 млн. тонна, 2016
жылы – жылына 0,233 млн.тонна, 2017 жылы – жылына 0,218 млн. тонна, 2018 жылы-0,201 млн.
тонна).
Қостанай облысының ең ірі тау-кен өндіру кәсіпорнының үлесіне "ССКӨБ" АҚ облыс
кәсіпорындарының өнеркәсіптік шығарындыларының жалпы көлемінен шамамен 80% келеді.
Атмосфералық ауаның қолайлы жағдайына Қостанай облысының ірі қазандықтарын табиғи газ
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отыны ретінде пайдалануға ықпал етеді. Оған қосымша мазутты пайдаланатын Арқалық ЖЭО
болып табылады.
Қостанай облысы әкімдігі көлік құралдарына арналған отынның дәстүрлі түрлерінің
орнына табиғи газды (бензин және дизель отыны) енгізу жолымен Қостанай облысындағы
экологиялық
жағдайды жақсартуға бағытталған
"Қазтрансгазөнімдері"
ЖШС-мен
ынтымақтастық туралы келісімге қол қойды. Қостанай облысының ірі қалаларында (Қостанай
және Рудный) қоғамдық көлікте көбінесе (90%) дизель отыны, бензин пайдаланылады. Рудный
қаласында төрт газ құю және Қостанай (ТМД) қаласында он екі газ құю станциясы бар.
Қостанай облысының су объектілері Тобыл-Торғай су бассейніне жатқызылған. Облыс
шегінде ұзындығы 10 км астам 300 өзен бар. Ең ірі өзендер – Тобыл (облыс шегінде 800 км) және
Торғай (390 км). Барлық өзендерге еріген қар суымен толығады. Облыста 5000 астам көл бар
(Құсмұрын, теңіз, Қойбағор, Ақкөл, Сарыкөл, Алакөл және т.б.), олардың жалпы беті аумақтың
3%-ын құрайды.
Қостанай облысы аумағында жер үсті суларының ластануын бақылау 9 су объектілерінде
жүргізілді: Тобыл, Айет, Тоғызақ, үй, Желқуар, Обаған өзендері, Аманкелді, Қаратомар,
Жоғарғы Тобыл су қоймалары.
2017 жылы Қостанай облысы аумағындағы су объектілерінің су сапасы былайша
бағаланады: суы "ластанудың жоғары деңгейінде" - Тобыл, Айет, Обаған өзендері, Қаратомар су
қоймасы; суы "ластанудың орташа деңгейінде" - Тоғызақ, Желқуар, үй өзендері, Аманкелді,
Жоңғар Тобыл су қоймалары. 2016 жылмен салыстырғанда Желқуар өзеніндегі, Аманкелді су
қоймасындағы, Жоғарғы Тобыл су қоймасындағы судың сапасы жақсарды, Тобыл өзеніндегі,
Қаратомар су қоймасындағы судың сапасы нашарлады, Әйет, Тоғызақ, үй, Обаған өзендеріндегі
судың сапасы айтарлықтай өзгерген жоқ174.
2018 жылы Қостанай облысы аумағындағы су объектілерінің су сапасы былайша
бағаланады: суы "ластанудың орташа деңгейінде" - Тобыл, Айет, Үй, Тоғызақ өзендері, су
қоймалары: Аманкелді, қаратомар, Жоғарғы Тобыл; суы "ластанудың жоғары деңгейінде" Желқуар, Обаған өзендері. 2017 жылмен салыстырғанда Тоғызақ, Үй, Обаған өзендері,
Аманкелді, Жоңғар Тобыл су қоймалары – айтарлықтай өзгерген жоқ; Тобыл, Әйет өзендері,
Қаратомар су қоймалары – жақсарды; Желқуар өзені нашарлады175.
Облыста Тобыл өзеніне (2 бірлік), Құсмұрын көліне, Қаракөл-Қояндықопа көлдерінің
жүйесіне шартты түрде таза суды төрт рұқсат етілген ағызу белгіленген. Облыстың өнеркәсіп
кәсіпорындарынан ағынды сулардың тікелей төгіндісінің болмауына қарамастан, су
объектілерінің ауыр металдармен, сондай-ақ органикалық ластағыштармен ластануы байқалады.
2015 жылы су объектілеріне ағызу көлемінің лимиті 0,795 млн.тоннаны, 2016 жылы – 0,399
млн. тоннаны, 2017 жылы – 0,401 млн. тоннаны құрады. Облыстың жер үсті су қоймаларына
барлық су жіберулер бақыланады. Мониторинг нәтижелері бойынша өнеркәсіптік
кәсіпорындардан су қоймаларына төгінділер нормативтік-таза болып табылады, жалпы массада
шекті рұқсат етілген төгінділерден аспайды және су қоймаларының сапалық құрамына теріс әсер
етпейді.
Қалалардың шаруашылық-тұрмыстық ағынды сулары 30 млн. м3 көлемінде жергілікті
тазарту құрылыстарында алдын ала тазартудан өтеді. Тазартылған ағындар оқшауланған
буландырғыш жинақтағыштарға, сүзу алаңдарына түседі.
Облыстың аса маңызды экологиялық проблемаларының бірі облыс орталығында
биологиялық тазарту станциясының болмауы болып табылады. Қазіргі уақытта қолданылатын
Қостанай қаласының ағынды суларын тазарту технологиясы өте қарапайым және 1966 жылдан
бастап пайдаланылатын жер тұндырғыштарында тек механикалық қоспалар бойынша ғана
тазартуды жүргізуге мүмкіндік береді. Қостанай қ. іс жүзінде тазартылмаған ағынды суларды
ағызу көлемі жылына шамамен 13 млн. м3 құрайды.
174 2017 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетень.
175 2018 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетень.
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2018 жылдың 1 қаңтарына Қостанай облысында жиналған қалдықтардың жалпы көлемі
12,4 млрд. тоннаны құрады, қалдықтардың негізгі үлесі (99%) тау-кен өндіруші кәсіпорындардың
өнеркәсіптік қалдықтарына тиесілі: аршылған тау жыныстары (92%) және байыту қалдықтары
(8%).
Қостанай облысының жер ресурстарының жай-күйіне тау-кен өнеркәсібі, ауыл
шаруашылығы, жылу энергетикасы кәсіпорындары басым әсер етеді.
Техногендік бұзылған және ластанған жерлер қалалардың өнеркәсіптік аймақтарында,
пайдалы қазбаларды өндіру және өңдеу орындарында таралған. Ашық тәсілмен үлкен аумақтарда
өндіру кезінде ауыл шаруашылығына арналмаған мақсаттар үшін мына жерлер иеліктен
шығарылады: карьерлер, үйінділер, қалдық қоймалар, кеніш және шаруашылық-тұрмыстық су
жинағыштар.
Барлық тау-кен өндіруші кәсіпорындарда қалдықтарды басқару жүйесі жұмыс істейді, ол
қалдықтардың пайда болуының алдын алу және азайту, есепке алу және бақылау, жинақтау,
сондай-ақ өндіріс қалдықтарын жинау, қайта өңдеу, кәдеге жарату, тасымалдау, сақтау және жою
сияқты қалдықтардың технологиялық циклінің барлық кезеңдерін қамтиды.
Соңғы үш жылда "Қостанай облысының экология департаменті" РММ деректері бойынша
қалдықтарды кәдеге жарату пайызы өткен жылдармен салыстырғанда 20% - дан асып түсті (18%
және одан аз болды).
2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Қостанай облысының елді мекендерінде 310
қатты тұрмыстық қалдықтар (ҚТҚ) полигоны бар, барлығы жер пайдалану құқығын
ресімдеген нақты жеке және заңды тұлғаларға бекітілген.
Қалалар мен аудандар әкімдіктерінің деректері бойынша облыста жыл сайын шамамен 350
мың тонна ҚТҚ құрылады, олардың басым бөлігі полигондар мен ауылдық қоқыс тастайтын
жерлерде орналастырылады және тек 2% ғана кәдеге жаратылады және одан әрі өңдеуге
жіберіледі. 2017 жылы ҚТҚ полигондарында орналастырылған қалдықтардың жалпы көлемі 300
мың тоннаны құрады (2015 жылы - 394 мың тонна, 2016 жылы - 346 мың тонна). 2017 жылы
кәдеге жаратылған қалдықтардың көлемі өткен жылмен салыстырғанда 1,8% - ға артты (2015
жылы - 0,07%, 2016 жылы-0,1%).
Қостанай облысы әкімдігі ұсынған мәліметтерге сәйкес, 2018 жылы 250 мың тонна ҚТҚ
құрылды, оның 9,65% - ы қайта өңделді. ҚТҚ орналасқан 313 нысанның 147 экологиялық және
санитарлық талаптарға және нормаларға сәйкес келеді, бұл 46,96% құрайды.
Облыс халқын қалдықтарды жинау және тасымалдау бойынша қызметтермен қамту 76,1%.
Баламалы жағу тәсілімен медициналық қалдықтарды қайта өңдеу үлесі жоспардағы 26,75%
кезінде - 25%.
2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша облыста ҚТҚ сұрыптауды, кәдеге жаратуды
және қайта өңдеуді жүзеге асыратын 14 кәсіпорын жұмыс істеді, бұл дайын өнім мен халық
тұтынатын тауарларды дайындау үшін материалдық ресурстар ретінде екінші шикізатты
пайдалануға, сондай-ақ қоршаған ортаға орналастырылатын қалдықтардың көлемін қысқартуға
мүмкіндік береді.
"Тазалық-2012" ЖШС, "S.M. F systemтоқылмаған материалдар фабрикасы" ЖШС, "Картонқағаз комбинаты 2015" ЖШС және басқа да кәсіпорындар пластика, қағаз, резеңке, техникалық
майлар қалдықтарынан (геотекстиль, геокомпозит, геошарбақ, геотор, холофайбер, синтепон,
гофрқаптама, резеңке үгінділер, пеш отыны) 10 астам өнім түрлерін шығарады.
2018 жылы облыста қалдықтарды сұрыптау, кәдеге жарату және қайта өңдеу саласында 24
кәсіпорын жұмыс істейді. Пластиктен, қағаздан, резеңкеден, техникалық майлардан
(геотекстиль, геокомпозит, геошарбақ, геотор, холофайбер, синтепон, гофрокартон, резеңке
үгіндісі, пеш отыны) 10 астам өнім түрлері шығарылады.
2016 жылдан бастап осы уақытқа дейін Қостанай, Рудный, Жітіқара, Арқалық қалаларында,
сондай-ақ Қостанай ауданының Затобол кентінде, Денисов ауданының Денисовка ауылында,
Ұзынкөл ауданының Ұзынкөл ауылында ШОБ субъектілерімен бірлесіп пластика, қағаз, шыны,
полиэтилен қалдықтарын, сусындардан жасалған қаңылтыр ыдысты бөлек жинауды енгізу
бойынша жобалар іске асырылуда. Төмендегі жекеменшік компаниялар бөлек жинауды жүзеге
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асырады: "Атамекен 4 плюс" ЖШС," Соцсервис "ЖШС," Тазарту-Арқалық "ЖШС," Элемент
ресурс "ЖК және" Оразбек" ЖК. Жалпы 1600-ден астам арнайы контейнер орнатылды.
2017 жылы "Оператор РОП" ЖШС-мен облыс өңірлерінде халық ішінен құрамында сынап
бар пайдаланылған шамдар мен батареяларды жинау үшін 145 арнайы контейнер орнату
бойынша бірлескен жоба іске асырылды.
2017 жылғы маусымнан бастап Қостанай қаласында "Атамекен 4 плюс" ЖШС аумағында
ҚТҚ конвейерлік-бақылау сұрыптауы жүзеге асырылады. Бір күн ішінде кәсіпорын 180 текше
метр қалдықтарды сұрыптайды және кәдеге жаратады.
2018 жылы "Атамекен 4 плюс" ЖШС Қостанай қаласының шағын аудандарында 12
контейнер алаңын абаттандыру бойынша жоба іске асырылды. ҚТҚ бөлек жинау үшін 36 түрлітүсті еуроконтейнер орнатылды.
Сондай-ақ, 2018 жылы "Промотход Қазақстан" ЖШС электрондық және электр
жабдықтарының қалдықтарын жинау бойынша пилоттық жоба іске асырылды. Бұл үшін
Қостанай қаласының шағын аудандарында 5 тестілік арнайы контейнер орнатылды. Тәжірибе
көрсеткендей, осы контейнерлерді халық жақсы пайдаланады,, осыған байланысты 2019 ж.
кәсіпорын олардың санын ұлғайтуды, сондай-ақ қондырғыға Рудный және Лисаковқалаларында
ұқсас контейнерлер орнатуды жоспарлап отыр.
Сонымен қатар, 2018 жылы ҚТҚ-мен жұмыс істеу саласындағы бірқатар компаниялар "ECO
CITY KZ"ЖШС-нің кәсіпорнын құру арқылы Консорциум ұйымдастырылған. Нәтижесінде осы
кәсіпорынның жеке инвестициялары есебінен 2018 жылдың желтоқсанында Қостанай
ауданының Затобол кентінде қуаты жылына 40 мың тонна қоқыс сұрыптау кешенінің құрылысы
бойынша жобаны іске асыру басталды. Аудан әкімдігі "ECO CITY KZ" ЖШС-не жер учаскесі
берді, қажетті инфрақұрылымды жүргізу мәселелері шешілуде. I кезеңде қалдықтарды
конвейерлік-бақылау сұрыптауы іске қосылды, II кезеңде қайталама ресурстарды (қайталама
полимерлер, ПЭТ, макулатура, тоқымалар, металл сынықтар, шыны) санитарлық өңдеу бойынша
желіні және III кезең-полимерлерді түйіршіктеу желісін енгізу жоспарлануда. Жобаны іске асыру
кезеңі 2018-2020 жылдар. Жобаның құны 300 млн. теңге.
Қоршаған ортаны қорғауда орман екпелері маңызды рөл атқарады. 2018 жылғы 1
қаңтардағы жағдай бойынша Қостанай облысының мемлекеттік орман қорының жалпы алаңы
1144,222 мың га құрайды, оның ішінде орманмен қамтылғаны – 240,0 мың га (2017 жылғы 1
қаңтарға – 238,2 мың га, 2016 жылғы 1 қаңтарға – 236,4 мың га). 2018 жылы жергілікті атқарушы
органдардың қарамағындағы мемлекеттік орман қоры аумағында орманмен қамтылған
алқаптардың көлемі 230,8 мың га құрады, жоспар бойынша-225,90 мың га.
Ормандарды күзету және қорғау мақсатында орман шаруашылығы мекемелері жыл сайын
өртке қарсы алдын алу іс-шаралары, оның ішінде 810 км көлемінде орман екпелерінің
шекаралары бойынша минералдандырылған жолақтар орнату, сондай-ақ 51588 км көлемінде
қолданыстағы минералдандырылған жолақтарға күтім жасау жүргізіледі.
2018 жылы орман екпелерінің шекаралары бойынша 785 км минералдандырылған жолақтар
отырғызылды, 54699 км мөлшерінде қолданыстағы минералды жолақтарға күтім жасалды.
Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде жалпы көлемі 1460 га орман құрайтын негізгі ағаш
тұқымдарының (қарағай мен қайың) көшеттерімен және көшеттерімен орман отырғызылды.
Жыл сайын орман қорының жалпы алаңы 217,7 мың га тікұшақпен ормандарды авиациямен
қарауылдау жүзеге асырылады. Орман қоры учаскелерінде өрт-бақылау мұнараларының жер үсті
желісі (ПНВ) орналасқан. Орман мекемелерінде 22 ПНВ жұмыс істейді, олар орман өрттерін
анықтауда маңызды рөл атқарады. Сумен жабдықтау көздерінің санын арттыру үшін соңғы
жылдары мемлекеттік орман қорында 33 жаңа қазандық, сондай-ақ 5 ұңғыма салынды. Орман
қорында және іргелес аумақтарда 294 су қоймасы өртке қарсы мақсатта пайдаланылады. Табиғи
су қоймалары жоқ жерлерде, мемлекеттік орман қоры жерлерінде өртке қарсы техниканы жедел
толтыру мақсатында суға арналған 30 ыдыс орнатылған. 2018 жылғы 1 шілдедегі жағдай
бойынша ведомстволық бағынысты мемлекеттік орман қорында 649,2 га орман алқабында 28
орман өрті оқиғасы болды (2015 жылы – 1593,81 га орман алқабында 40 оқиға, 2016 жылы104,567 га орман алқабында 25 оқиға, 2017 жылы - 196,904 га орман алқабында 13 оқиға).
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Жергілікті атқарушы органдардың қарамағындағы мемлекеттік орман қоры аумағындағы бір
орман өртінің орташа көлемі 0,0134 мың га құрады, жоспар бойынша - 0,009 мың га.
Қостанай облысының аумағында жалпы ауданы 2826558,6 га 16 ерекше қорғалатын
табиғи аумақтар бар, оның ішінде: Наурызым мемлекеттік табиғи қорығы, "Алтын Дала"
мемлекеттік табиғи резерваты, 3 мемлекеттік табиғи (зоологиялық) қорықшасы: Тоунсор,
Жарсор-Орқаш және Михайловский, "Ырғыз-Торғай-Жыланшық" экологиялық дәлізі, сондай-ақ
жергілікті маңызы бар 10 табиғат ескерткіші.
Су-батпақты жерлердің жалпы көлемі 864,1 мың га құрайды, оның ішінде су – 506,8 мың
га. Көлдердің басым бөлігінің бетіне қысқы кезеңде мұз қатады. Жануарлар әлемі 430 түрден
тұрады, оның ішінде: сүтқоректілер - 65, құстар - 336, амфибий - 3, рептилия - 3 және балықтар 23 түрі.
Жануарлар дүниесін пайдаланушыларға 2017 жылы жалпы алаңы 16178 мың га 99
аңшылық алқаптары бекітіліп, облыстың резервтік қоры 1085 мың га құрайды. Су
пайдаланушыларға жалпы көлемі 72 мың га құрайтын 177 су қоймасы бекітілген.
2.10. Қызылорда облысы
Облыс аумағы - 226 мың шаршы км.
Статистика комитетінің деректері бойынша облыс халқы 2018 жылдың 1 қаңтарына 783,1
мың адамды, ал 2019 жылдың 1 қаңтарына 794,3 мың адамды құрады.
2017 жылы облыс бойынша жалпы өңірлік өнім 1431,0 млрд. теңгені, жан басына шаққанда
1839,0 мың теңгені құрады. 2018 жылы өндірілген облыстың ЖІӨ көлемі 1647,0 млрд. теңгені
құрады (жан басына шаққанда – 2088,4 мың теңге), 2017 жылмен салыстырғанда өңдеу
өнеркәсібінен, жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялардан, кәсіби, ғылыми және
техникалық қызметтен, мемлекеттік басқару мен қорғаныстан басқа, экономиканың барлық
базалық салаларында өсуді қамтамасыз ету, міндетті әлеуметтік қамсыздандыру, өзге де қызмет
түрлерін ұсынуесебінен 15,1% артты176.
Облыстың өнеркәсіп өндірісінің көлемі 2017 жылы 731,4 млрд. теңгені, ал 2018 жылы 941,4 млрд. теңгені құрады. 2018 жылы мұнай өндіру көлемі 2017 жылдың тиісті кезеңімен
салыстырғанда 420,5 мың тоннаға қысқарды (ФКИ – 93,8%). Бұл жекелеген мұнай
ұңғымаларының сулануы салдарынан мұнай өндіру көлемінің қысқаруымен байланысты. Өңдеу
өнеркәсібінің көлемі 2017 жылы 110,5 млрд. теңгені және 2018 жылы 119,4 млрд. теңгені құрады.
Индустрияландыру бағдарламасының екінші бесжылдығы аясында облыста 5,4 мың жұмыс
орнын құрумен құны 512 млрд. теңге болатын 25 жоба іске асырылды (2015 - 2018 жылдары 7).
Оның ішінде 2018 жылы құрылыс индустриясы саласында 2 өндіріс іске қосылды:
- Жаңақорған ауданында қуаттылығы жылына 75 мың тонна әк зауыты, оның өнімі облыста
ғана емес, одан тыс жерлерде де сұранысқа ие;
- мемлекет басшысының қатысуымен өткен жалпыұлттық телекөпір аясында Шиелі
ауданында тампонажды цемент өндіретін алғашқы кәсіпорын мерзімінен бұрын іске қосылды.
Агроөнеркәсіптік кешендегі негізгі басымдық ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта
өңдеуді және экспорттауды ұлғайту, жоғары рентабельді, аз ылғал тұтынатын ауыл
шаруашылығы дақылдарының үлесін ұлғайту болып табылады. 2018 жылдың 1
жартыжылдығының қорытындысы бойынша ауыл шаруашылығындағы еңбек өнімділігі 598,0
мың теңгені құрады (2017 жылғы сәйкес кезеңнен 40% артық).
Статистика комитетінің деректері бойынша 2017 жылы ауыл шаруашылығы өнімі
(қызметтері) 88,7 млрд. теңгеге, ал 2018 жылы - 103,9 млрд. теңгеге өндірілді, 2017 жылдың
сәйкес кезеңімен салыстырғанда өсім 1,6% құрады.

176 Осы жерде және бұдан әрі Қызылорда облысының 2016-2020 жылдарға арналған аумағын дамыту
бағдарламасы және оны іске асыру бойынша 2018 жылғы есеп.
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2018 жылы облыста 184,5 мың гектар ауыл шаруашылығы дақылдары егілді. Оның ішінде
дәнді дақылдар 94,8 мың га, майлы дақылдар 10,3 мың га, жем-шөп дақылдары 61,5 мың га,
картоп, көкөніс және бақша дақылдары 17,4 мың га. Күріштің негізгі дақылы 86,8 мың га құрады.
Егілген күздік бидайдан 7483 тонна, жаздық бидай 2695 тонна, арпа 368 тонна, дәндік
жүгері 3849 тонна, тары 1766 тонна өнім алынды. Дәнді дақылдардың жалпы түсімі 489 583
тоннаны құрады.
Өсімдік шаруашылығы саласында 4 күріш өңдеу зауыты іске асырылды: атап айтқанда,
Шиелі ("Бағбан Әшіров" ШҚ), Жаңақорған ("Нұрбол И" ШҚ), Қармақшы ("Жаңажол" ЖШС)
және Жалағаш аудандарында ("Таң ЛТД"ЖШС). Сонымен қатар, Жалағаш ауданында
"Манахбаба"ШҚ-да оазистік суаруды көрсету жобасы іске асырылды. Сонымен қатар, 2019
жылдың желтоқсанында облыс орталығында 2,2 га алаңда автоматтандырылған жылыжай
кешенін ашу жоспарлануда ("КазАгроМир"ЖШС).
Суармалы жерлерді қалпына келтіру шеңберінде облыста 158 мың га суармалы жерді
қалпына келтіру және 29 мың га пайдаланылмайтын жерді айналымға енгізу бойынша 3 жобаны
іске асыру бойынша жұмыстар жүргізілуде, жалпы құны 164,2 млрд.теңге. Оның ішінде:
- ПУИД-2 жобасы бойынша 15 мың га (12,5 млрд. теңге);
- ПУИД-3 жобасы бойынша 143 мың га (138,3 млрд. теңге);
- 29 мың га суармалы жерді айналымға енгізу бойынша (13,4 млрд. теңге).
ПУИД-2 жобасы бойынша жобалық-сметалық құжаттамаға мемлекеттік сараптама алынды.
Жобаның жалпы құны 12,5 млрд. теңгені құрайды. 2019 жылы жобаны республикалық
бюджеттен қаржыландыру бойынша тиісті жұмыстар жүргізілетін болады (Дүниежүзілік банк30%, РБ-70%).
2018 жылы ПУИД-3 жобасына енгізілген су шаруашылығы нысандарын паспорттауға
облыстық бюджеттен 410 млн. теңге бөлінді және жер актілерін дайындау жұмыстары аяқталды.
Паспорттау жұмыстарын уақытында аяқтау үшін 2019 жылы 362,3 млн. теңге бөлу
жоспарлануда.
29 мың га (Азия Даму Банкі) айналымға енгізу жобасына енгізілген су шаруашылығы
объектілерін паспорттау бойынша жұмыстар 98 пайызға (28,4 га) аяқталды, республикалық
меншікке берілді.
Елді мекендерді суару суымен қамтамасыз ету үшін су шаруашылығы нысандарын тазалау,
жөндеу жұмыстары кезең-кезеңімен жүргізілуде. 2018 жылы 6 арнаны тазалау жұмыстары
аяқталды және 3 сорғы сатып алынды.
2018 жылы 2017 жылмен салыстырғанда суару кезінде 0,8 млрд. текше метр су үнемделді.
Қызылорда облысы бойынша ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердегі
жайылымдардың көлемі 1713,8 мың га құрайды, 1468 мың га суланған немесе 86%. 2014 - 2016
жылдары шаруашылықтарн 366 бірлік шахталық құдықтар мен ұңғымалар салды және қалпына
келтірді. 2017 жылы жоспарланған 20 құдықтың орнына 46 құдық (ұңғыма) салынды.
Электрмен жабдықтау
2018 жылы Қызылорда қаласындағы Сырдария өзенінің сол жақ жағалауын электрмен
жабдықтау бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары жалғастырылды (1-кезек), оған облыстық
бюджеттен 650 млн. теңге бөлінді.
Сырдария ауданы Ақжарма елді мекенінде электрмен жабдықтау жүйесін қайта құру
бойынша құрылыс жұмыстары аяқталды, оған облыстық бюджеттен 186,3 млн. теңге бөлініп,
игерілді. Нысан пайдалануға қабылданды.
"Төретам кентіндегі және Ақай ауылдық округіндегі 6-10/0,4 кВ электр желілерін кеңейту
және қайта жаңғырту", "Қызылорда облысы Жосалы кентіндегі "Жосалы" ҚС-220/35/10 кВ ҚС
қайта жаңғырту", "Қармақшы ауданы Төретам кентіндегі 35/10 кВ №22 ҚС қайта жаңғырту және
кеңейту"жобалары бойынша ведомстводан тыс жобалау-сметалық құжаттамаға оң қорытынды
алынды.
"Қызылорда қаласындағы ҚС 35/10кВ "ГМЗ" қосалқы станциясын қайта жаңарту",
"Қызылорда қаласындағы ҚС 35/10кВ "Силикатная" қосалқы станциясын қайта жаңарту",
"Қызылорда қаласындағы ҚС 35/10кВ "Комсомол" қосалқы станциясын қайта жаңарту",
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"Қызылорда қаласындағы ҚС 35/10кВ "Залинейная" қосалқы станциясын қайта жаңарту",
"Қызылорда қаласындағы ҚС 35/10кВ "Промышленная" қосалқы станциясын қайта
жаңарту"жобалары бойынша жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу аяқталды. Қазіргі уақытта
жобалық-сметалық құжаттама мемлекеттік сараптамадан өтуде.
Облыста жаңартылатын энергия көздерін салу бойынша жұмыстар жалғасуда.
Қызылорда облысының Шиелі ауданында "Байқоңыр Солар" ЖШС инвесторы 50 МВт
қуаттылығымен күн электр станциясын салу жұмыстарын жүргізуде. Жоспарланған жылдық
электр энергиясын өндіру - 72 млн.кВтс. Құрылыс-монтаж жұмыстарын аяқтау 2020 жылға
жоспарланған.
Француздық "Total Eren" компаниясы 2019 жылы Жалағаш ауданында қуаты 28 МВт күн
электр станциясын салуды жоспарлап отыр. Жоспарланған жылдық электр энергиясын өндіру 45 млн.кВтс. Жоба бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары 2020 жылы аяқталады деп күтілуде.
ҚР Энергетика министрлігі ұйымдастырған 2019 жылғы көктемгі сауда-саттықта
"Hydroenergycompany JSC" компаниясы "Қызылорда облысының Жаңақорған ауданында қуаты
10 МВт СЭС құрылысы"жобасын жүзеге асыру ниетін білдірді. Жоспарланған жылдық электр
энергиясын өндіру 19 млн.кВтс. Қазіргі уақытта жобалық-сметалық құжаттама әзірленуде.
Барлық осы жобалар бойынша жер телімдері бөлініп, қаржыландыру көздері қайта бөлінді.
Жоғарыда көрсетілген жұмыстарды іске асыру сыртқы көздерден энергияға тәуелді болуға,
сондай-ақ "жасыл экономикаға көшу жөніндегі"тұжырымдамада белгіленген алға қойылған
мақсаттарға қол жеткізуге мүмкіндік береді.
2018 жылға жоспарланған "облыстың өндірілетін электр энергиясының жалпы көлеміндегі
өндірілетін ЖЭК электр энергиясының үлесі" көрсеткіші іс жүзінде 0,07% - ға жетті.
Жылумен жабдықтау. Қазалы, Шиелі, Жаңақорған аудандарының, Байқоңыр қаласының
және Арал ауданының №83 орта мектебінің 5 денсаулық сақтау нысанын газ отынына ауыстыру
үшін облыстық бюджеттен 188,3 млн.теңге бөлінді. 2019 жылы 5 нысанның қазандықтарын газ
отынына қайта құру және қайта жабдықтау аяқталды: Шиелі кент. 2 денсаулық сақтау нысаны
Жаңақорған аудандық орталық ауруханасының, Байқоңыр қаласы ОМО филиалының және Арал
ауданы № 83 орта мектебінің 1 нысаны. Ал Қазалы ауданындағы Қазалы перзентхананың
объектісі бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары аяқталды, нысанды қабылдау жұмыстары
жүргізілуде.
6 әлеуметтік нысанның қазандықтарын қайта жабдықтауға ЖСҚ әзірлеуге 18,0 млн. теңге
бөлінді, мемлекеттік сараптаманың қорытындысы алынды.
"Нұрлы жол" мемлекеттік бағдарламасы аясында Ұлттық қордан Қызылорда қаласының
жылумен қамтамасыз ету жүйесін қайта жаңғырту үшін 2,2 млрд.теңге бөлінді, 7,046 метр
жылумен қамтамасыз ету жүйесі қайта жаңартылды.
Сонымен қатар, "Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы" шеңберінде
Қызылорда қаласының жылумен жабдықтау жүйесін қайта құру және кеңейту жөніндегі
жобаларды іске асыру мақсатында 2019 жылы Ұлттық экономика министрлігіне 9 бюджеттік
өтініш ұсынылды.
Қызылорда облысының аудан орталықтары мен елді мекендерін газбен жабдықтау
"Бейнеу-Бозой-Шымкент" магистральдық газ құбырының арнайы көзделген бұрулары арқылы
іске асырылады.
2015 жылы 4 аудан орталығы (Арал қаласы, Әйтеке би, Шиелі, Жаңақорған кенттері)
газдандырылды. Аталған елді мекендерде 25803 тұрғын үй бар, оның 21 мыңнан астамы бүгінгі
күні көгілдір отынды пайдаланады. Соңғы екі жылда әлеуметтік нысандар үшін 42 автономды
жылыту қазандықтары газға ауыстырылды. Келесі жылы жылу қазандықтары мемлекеттік-жеке
меншік әріптестік негізінде қосымша 33 әлеуметтік нысан үшін газбен алмастырылатын болады.
Нәтижесінде әлеуметтік объектілерді жылытуға арналған бюджет шығыстары 4-5 есеге
қысқарады.
Облыстың қалған 3 аудан орталығын (Жосалы, Жалағаш, Тереңөзек) газбен жабдықтау
жұмыстары жалғасуда. Сонымен, 2018 жылы Жосалы кенті үшін автоматты газ тарату
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станциясының құрылысы аяқталды, оған республикалық және облыстық бюджеттен 903,5
млн.теңге бөлінді. Тереңөзек кентінде автоматты газ тарату станциясының құрылысы басталды,
оған республикалық және облыстық бюджеттен 2,1 млрд. теңге бөлінді. Объектіні тапсыру
мерзімі-2019 жыл. АГРС-Тереңөзек-Жалағаш ГГРП-на дейінгі 1,2 МПа жоғары қысымды газ
құбыры-бұру және Жалағаш кентіндегі кварталішілік газбен жабдықтау желілерін салуға қажетті
құжаттама әзірленді. Сондай-ақ "Шыны зауытынан АГРС-1ГРП-1 және ГГРП-2-ГРП-Наурыз,
Махамбет газ құбырына дейін 1,2 МПа жоғары қысымды газ құбырын салу және Махамбет және
Наурыз кентішілік газ құбыры" жобасының құжаттамасы әзірленді. Қызылорда қаласындағы
Сырдария өзенінің сол жағалауын газбен жабдықтау бойынша құрылыс жұмыстары
жалғастырылды.
2018 жылдың қорытындысы бойынша халықты газдандыру деңгейі 63% құрады.
Сонымен қатар, облыстық бюджеттен Шиелі кентінің индустриалды аймағын газдандыруға
қаржы бөлінді.
Қызылорда облысында 2016 жылы электр энергиясын үнемдеу бойынша 2016 - 2020
жылдарға арналған кешенді жоспар бекітілді.
Қазіргі уақытта облыста көшені жарықтандырумен 30% жарықдиодты шамдар
ауыстырылды, бұл 12% электр энергиясын үнемдеуге мүмкіндік береді.
2018 жылы мемлекеттік-жеке меншік серіктестік негізінде өңірде 6600 жарықдиодты шам
орнатылды, ал бұл электр энергиясын 50% - ға дейін үнемдеуге мүмкіндік береді.
Сумен жабдықтау және су тарту.
2018 жылы 33 сумен жабдықтау және су тарту жобасын іске асыруға ұлттық қордан және
республикалық бюджеттен барлығы 5527,6 млн. теңге бөлінді. Атап айтқанда, "Нұрлы Жол"
бағдарламасы бойынша Ұлттық қордан 14 жобаны жүзеге асыруға 2978,1 млн. теңге бөлінді.
Барлық құрылыс жұмыстары аяқталды және актімен қабылданды. 10 км су құбыры және 4,5 км
кәріз желілері қайта жаңартылды. "Өңірлерді дамыту" бағдарламасы бойынша республикалық
бюджеттен 19 жобаны іске асыруға 2549,5 млн.теңге бөлінді. Сонымен қатар, облыстық
бюджеттен 1067,9 млн. теңге бөлінді, 2018 жылы 8 нысан (Қалжан ахун, Мырзабай, Шаменов,
Басықара, Талсуат, Тасбөгет, Ақмешіт елді мекендері, Ақмешіт елді мекендері, Мерй шағын
ауданы) Аяқталды. 90 км су құбыры және 12 км кәріз желілері салынды. Қалған 11 жоба 2019
жылға өтпелі. Жаңақорған ауданында 1 жобаны жүзеге асыруға 1393,9 млн.теңге бөлінді. 110,6
км су құбыры желілері салынды. Нысан 2019 жылға ауыспалы болып табылады.
2018 жылдың қорытындысы бойынша:
- 83,2% елді мекендер орталықтандырылған ауыз сумен жабдықтауға қосылған;
- Облыс халқының 95% орталық сумен жабдықтауға қосылған;
- Ауыз суды тұтынушылардың 97% суды есептеу құралдарымен қамтамасыз етілген.
2018 жылы республикалық бюджет есебінен халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін
қажетті "Сырдария өзенінің арнасын реттеу және Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтау"
(САРАТС-2) 6 жобасының 4 компонентін іске асыруды бастау туралы шешім қабылданды.
Оның ішінде үш компонент (Қармақшы, Қазалы аудандарында қорғау бөгеттерін нығайту,
Жалағаш ауданының қорғанша және Тұрымбет учаскелерінде Сырдария өзенінің арнасын түзету
және Қызылорда су торабын кешенді жөндеу) "2017 - 2020 жылдарға арналған су тасқыны
қатерінің алдын алу және жою жөніндегі шаралар кешені" Жол картасы шеңберінде, ал бір
компонент (Қазалы ауданының Бірлік елді мекені маңындағы көпір құрылысы) аумақтарды
дамыту Бағдарламасы шеңберінде іске асырылатын болады. 2019 жылға арналған республикалық
бюджеттен қаржыландыру мәселесі қолдау болған жоқ.
2018 жылғы 29 наурызда ҚР Премьер-Министрі Б. Ә. Сағынтаевтың төрағалығымен Арал
қаласында өткен мәжілісте қабылданған шешімдерді орындау үшін облыстық мәслихаттың 2018
жылғы 8 тамыздағы шешіміне сәйкес "Көкарал бөгетін сақтау және Сырдария өзенінің атырауын
қалпына келтіру" жобасының ТЭН-ін әзірлеуге 20 млн. теңге және "Қамыстыбас және Ақшатау
көлдер жүйесін қалпына келтіру" жобасы бойынша су шаруашылығы объектілерін
паспорттандыруға 14,9 млн.теңге бөлінді.
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"Көкарал бөгетін сақтау және Сырдария өзенінің атырауын қалпына келтіру" жобасының
ТЭН-ін әзірлеу бойынша "Қазсушар" РМК Қызылорда филиалымен 36,1 млн. теңгеге шарт
жасалды, жобалық жұмыстар жүргізілуде. Жобаны аяқтау үшін 2019 жылы 16,1 млн. теңге қажет.
"Камышлыбаш және Ақшатау көлдер жүйесін қалпына келтіру" жобасы бойынша су
шаруашылығы нысандарын паспорттау бойынша жер актілері әзірленді (Арал ауданының
бюджетінен 14,9 млн. теңгенің төлқұжаттауға 11,9 млн. теңгесі үнемделіп, бюджетке
қайтарылды). Паспорттауды аяқтауға (техпаспорт, бағалау) 2019 жылға 5,1 млн. теңге бөлінді.
Шиелі ауданында "Күміскеткен" су қоймасының құрылысы бойынша 2017 жылы облыстық
бюджет қаражаты есебінен ТЭН әзірленіп, су ресурстары комитетіне берілді. 2018 жылғы
қыркүйектегі РБК шешіміне сәйкес 2019 жылға арналған бюджет жобасында ЖСҚ әзірлеуге 65,6
млн.теңге қарастырылған. Сонымен қатар, 2018 жылы республикалық бюджет қаражаты есебінен
"Қараөзек"су қоймасын салу жобасының ТЭН әзірленді.
Қоршаған ортаның жай-күйі.
2017 жылы стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша Қызылорда қаласының
атмосфералық ауасының ластану деңгейі төмен болып бағаланды. Иса 4 (төмен деңгей), СИ = 3
(жоғары деңгей) және НП = 1% (жоғары деңгей) құрайды. Күкірт диоксидінің орташа
концентрациясы 1,4 ШРКсс.с құрады, азот диоксиді – 1,3 ШРКс.с., қалған ластаушы заттар ШРКдан аспады. Қалқыма бөлшектердің бір жолғы максималды концентрациясы РМ2,5 2,1 ШРКм.р,
қалқыма бөлшектер (шаң) – 2,0 ШРКм.р, қалқыма бөлшектер РМ10 - 3,4 ШРКм.р, көміртегі
оксиді – 1,9 ШРКм.р, азот диоксиді – 1,4 ШРКм.р, азот оксиді – 1,1 ШРКм.р. құрады, қалған
ластаушы заттар ШК-дан аспады. Атмосфералық ауаның ластану деңгейі 2016 жылмен
салыстырғанда "жоғары" - дан "төменге" төмендеді177.
Ақай қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі төмен деп бағаланды. ИЗА 2
құрайды. СИ 1 тең , НП = 0%. Барлық ластаушы заттардың орташа концентрациясы ШРК-дан
аспады. Азот диоксидінің ең жоғары-бір реттік концентрациясы 1,03 ШРКм.р. құрады,
атмосфералық ауаның ластану деңгейі 2016 жылмен салыстырғанда "жоғарыдан" төменге"
төмендеді.
Төретам кентінің атмосфералық ауасы ластанудың төмен деңгейімен сипатталады. ИЗА 1
құрайды. СИ = 1 және НП 0% тең. Барлық ластаушы заттардың орташа концентрациясы ШРКдан аспады. Азот диоксидінің ең жоғарғы-бір реттік концентрациясы 1,3 ШРКм.р. құрады, 2016
жылмен салыстырғанда атмосфералық ауаның ластану деңгейі өзгерген жоқ.
ШРК-дан асып кету саласындағы экспедициялық бақылау анықталмады.
2018 жылы Қызылорда қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі жоғары деп
бағаланды, ол ИЗА = 5 (жоғары деңгей), СИ 2 (жоғары деңгей) және НП = 0% (төмен деңгей)
мәнімен анықталды. Жалпы қала бойынша ластаушы заттардың орташа айлық концентрациясы
ШРК-дан аспады. Ластаушы заттардың ең жоғарғы-бір реттік концентрациясы: қалқыма заттар
РМ2, 5-1,64 ШРКм.р., азот диоксиді-1,05 ШРКм.р., қалған ластаушы заттардың концентрациясы
ШРК-дан аспады178.
Ақай қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі төмен деп бағаланды, ол ИЗА
= 4 (төмен деңгей), СИ 1 (төмен деңгей) және НП = 0% (төмен деңгей) мәнімен анықталды.
Жалпы кент бойынша ластаушы заттардың орташа айлық концентрациясы: формальдегид - 1,75
ШРКс.с., озон-0,99 ШРКс.с., қалған ластаушы заттардың шоғырлануы ШРК-дан аспады.
Ластаушы заттардың ең жоғарғы-бір реттік концентрациясы: көміртегі оксиді-1,0 ШРКм.р., озон1,0 ШРКм.р., қалған ластаушы заттардың концентрациясы ШРК-дан аспады.
Төретам кентінің атмосфералық ауасының ластану деңгейі төмен болып сипатталады, ол
ИЗА = 1 (төмен деңгей) мәнімен, СИ 1 (төмен деңгей) және НП = 0% (төмен деңгей) тең. Жалпы
кент бойынша ластаушы заттардың орташа айлық шоғырлануы ШРК-дан аспады. Жалпы кент
177 2017 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетень.
178 2018 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетень.
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бойынша ластаушы заттардың ең жоғарғы-бір реттік концентрациясы: азот диоксиді-1,0
ШРКм.р., қалған ластаушы заттардың концентрациясы ШРК-дан аспады.
Күкірт және азот оксидтерінің қоршаған ортаға шығарылуын азайту мақсатында
Қызылорда облысында жұмыс істейтін 1645 қоғамдық көліктің ішінен 663 бірлік немесе 40% - ы
отынның газ түрлеріне ауыстырылды. Өңірде газ құю стансаларының саны 99-ға жетті.
Сұйытылған газды пайдаланатын автомобильдердің саны 2015 жылы – 2725 бірлікті, 2017 жылы
- 10222 бірлікті, 2018 жылы - 13172 бірлікті құрайды.
Қызылорда облысы аумағындағы жер үсті суларының ластануына бақылау Сырдария
өзені мен Арал теңізіндегі 2 су объектілерінде жүргізілді.
2017 жылы Сырдария өзені мен Арал теңізі суының сапасы "ластанудың орташа деңгейі"
деп бағаланады. 2016 жылмен салыстырғанда Сырдария өзені мен Арал теңізі суының сапасы
жақсарды179.
2018 жылы Қызылорда облысы аумағындағы Сырдария өзені мен Арал теңізі суының
сапасы "ластанудың орташа деңгейі" деп бағаланады. 2017 жылмен салыстырғанда Сырдария
өзені мен Арал теңізі суының сапасы айтарлықтай өзгерген жоқ180.
Қызылорда облысының әкімдігі ұсынған мәліметтерге сәйкес, 2018 жылы 147 мың тонна
ҚТҚ құрылды, оның 7,58% - ы қайта өңделді. 2017 жылы құрылған ҚТҚ көлемі 148 мың тоннаны
құрады. оның ішінде 2,93% қайта өңделген. 145 ҚТҚ орналастыру объектілерінің 4-і экологиялық
және санитарлық талаптар мен нормаларға сәйкес келеді, бұл 2,76% құрайды. 2018 жылы
тұрғындардың 60,87% - ы ҚТҚ жинау және шығару қызметімен қамтылды. Облыс бойынша
құрамында сынап бар электр шамдарын жинауға арналған 850 дана арнайы контейнерлер
орнатылды. Даму бағдарламасында көрсетілген экологиялық және санитарлық талаптарға сәйкес
келетін қатты тұрмыстық қалдықтар полигондарының үлесі 2017 жылы - 2,76%, 2018 жылы 2,76% көзделген. Қазіргі уақытта облыста қатты тұрмыстық қалдықтарды орналастыруға
арналған 145 полигон бар, оның 4-еуі санитарлық және экологиялық талаптарға сәйкес келеді,
үлесі 2,76% құрайды. Сондай-ақ, Мемлекет басшысының Жолдауына сәйкес, Қызылорда
қаласында қоқыс сұрыптау кешенінің қатты-тұрмыстық қалдықтар полигонын салу және сыртқы
инженерлік желілерді МЖӘ тетігі бойынша жүргізу жоспарлануда.
Облыста қалдықтарды сұрыптайтын және кәдеге жарататын келесі жеке кәсіпкерлер бар:
- Қызылорда қаласында "Ибрайхан және К ЛТД" ЖШС полигонында шыны, көлік
дөңгелектері, пластик, мата, құрылыс қалдықтары сұрыпталады және кәдеге жаратылады;
- "Smart Rubber" ЖШС тозған жарамсыз автомобиль шиналарынан тамшылатып суаруға
арналған шлангілер шығарады;
- "Қызылорда қағазы", "ДаЖаЕр" ЖШС "Август" ЖК макулатура, картон, қағаз,
пластмасса, пластика қалдықтарын сұрыптайды және жинайды. Мекемелерде макулатура,
пластика қалдықтарын жинауға арналған экобокстар орнатылады;
- "Эко-Н Сервис" ЖШС құрамында сынап бар пайдаланылған шамдарды
зарарсыздандыруды жүзеге асырады.
Мұндай қалдықтарды барлық аудандарда жеке кәсіпкерлік субъектілері жинайды және
сұрыптайды, оларды өткізу Шымкент, Тараз қалаларында жүзеге асырылады.
Арал ауданы бойынша - ЖК " Садылдаев Д»;
Қазалы ауданы бойынша- "Ж.Қарымсақов" ЖК;
Қармақшы ауданы бойынша-ЖК " Досмұратов»;
Жалағаш ауданы бойынша - "Сыр арна" ЖШС, "Касиет" ЖК, "Мақсұт" ЖК»;
Сырдария ауданы бойынша - "сәулет ӨК", "Т.Ермантаев", "С. Сейтов"»;
Шиелі ауданы бойынша - "Сазқұм" өндірістік кооперативі»;
Жаңақорған ауданы бойынша- "Нұр-Шах" ЖШС.
179 2017 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетень.
180 2017 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетень.
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2019 жылы мемлекеттік жеке меншік әріптестік (МЖӘ) шеңберінде қалдықтарды қайта
өңдеу үлесін ұлғайту мақсатында жылына 60,0 мың тонна қалдықтарды сұрыптау жөніндегі
кешен құрылысы жобасы іске асырылуда.
Полигон құрылысының 50%-ын жеке инвестор өз қаражаты есебінен жүзеге асыратын
болады. Жобаның жалпы құны - 1,3 млрд. теңге. Сұрыптау кешені Белкөл ауылынан 3,7 км
қашықтықта орналасады. Полигонды жүзеге асыру 2019 жылдың соңында жоспарлануда.
Жоғарыда көрсетілген жұмыстардың қорытындысы бойынша "Қатты тұрмыстық
қалдықтарды кәдеге жарату үлесі олардың пайда болуына қарай" бірнеше есеге ұлғайтылатын
болады.
Орман шаруашылығы. 2017 және 2018 жылдары облыс бойынша мемлекеттік орман
қорының жалпы көлемі 6,5 млн. га құрады, оның ішінде орманмен қамтылған - 3,03 млн. га.
Облыс бойынша орман шаруашылығы ММ қызметкерлерінің жалпы саны 545 адам. Орман
шаруашылығы мекемелері ормандарды күзету, қорғау және молықтыру бойынша бірқатар
жұмыстар жүргізуде. Қазіргі таңда Қызылорда облыстық табиғи ресурстар және табиғат
пайдалануды реттеу басқармасының жанында орман және жануарлар дүниесінің 8 мемлекеттік
мекемесі жұмыс істейді. 2017 жылы мемлекеттік орман қорында 10709 га жерге отырғызу
жоспарланып, толығымен орындалды. 2018 жылы мемлекеттік орман қорында 10334 га жерге
отырғызу жоспарланып, толығымен орындалды. Оның 5000 гектары Арал теңізінің құрғаған
түбінде орналасқан.
Орманды қалпына келтіру мақсатында ағаш көшеттерін өсіру үшін 17,8 га уақытша
питомниктер ұйымдастырылады. Өрттің алдын алу және жою мақсатында орман шаруашылығы
мекемелерінде 13 өрт сөндіру машинасы бар және 54 өрт сөндіруші жұмыс істейді.
2018 жылдың өрт қауіпті маусымында өрттің алдын алу және жою мақсатында 438
километр жаңа минералдандырылған жолақтар жүргізілді, сондай-ақ 3193 километрге
минералдандырылған жолақтар жаңартылды. Орман шаруашылығы мекемелерімен мемлекеттік
орман қоры учаскелерінде 231 рейд жүргізілді, 6 орман ағаштарын заңсыз кесу оқиғасы
анықталды, тиісті шаралар қабылданды. Жыл басынан бері мемлекеттік қызмет көрсету
саласында 256 билет берілді, оның ішінде: орман билеті – 243 дана, ағаш кесу билеті-13 дана.
Ағаш кесу және орман билетін беру кезінде мемлекеттік қызмет көрсету бойынша шағымдар мен
өтініштер тіркелмеген.
Балық шаруашылығы. 2017 жылы шағын Арал теңізінің 18 учаскесінің барлығы, сондайақ жергілікті маңызы бар 203 су айдынының 142-і конкурстық негізде табиғат пайдаланушыларға
ұзақ мерзімді пайдалануға бекітілген. Жергілікті маңызы бар қалған балық шаруашылығы су
тоғандарының 61-і резервтік қорда. Облыс аумағында 37 аңшылық алқаптар орналасқан,
олардың 32-і конкурстық негізде табиғат пайдаланушыларға ұзақ мерзімді пайдалануға
бекітілген. 2017 жылы 7632 тонна балық аулауға рұқсат берілді, республикалық бюджетке 140
млн. теңге түсті.
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің бұйрығымен 2018 жылға
бекітілген балық аулау квотасы 7470,61 тоннаны құрайды. 2018 жылы облыс бойынша 8477
тонна балық ауланды. Қазіргі уақытта облыста жылдық қуаты 11 мың т. асатын 8 балық өңдеу
зауыты жұмыс істейді. 2017 жылмен салыстырғанда балық өңдеу көлемі 4% артты (2017 жылы –
4686 т, 2018 жылы – 4858 т).
Облыстың туризмін дамыту шеңберінде 2018 жылы "Туристік саланы дамыту жөніндегі
2018-2020 жылдарға арналған өңірлік іс - шаралар жоспары" бекітілді. Сондай-ақ, "Қызылорда
облысының туризмін дамыту тұжырымдамасы" әзірленді.
"Батыс Еуропа-Батыс Қытай" автомагистралінің бойындағы жол бойындағы сервис
нысандарын дамыту бойынша жұмыстар жүргізілді, олардың құрылысы үшін 44 нүкте
белгіленді. 2018 жылы жалпы құны 5,7 млрд. теңге болатын 25 нысан пайдалануға берілді.
Сонымен қатар, 2018 жылдың сәуір айында республикалық туристік картаға 3 туробъект
("Байқоңыр" РТЗ, "Қамыстыбас" демалыс аймағы, "Жаңақорған" шипажайы) енгізілді. Қазіргі
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уақытта Жаңақорған ауданындағы 88 орындық емдік шипажайдың жалпы құны 850 млн.теңге
құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізілуде.
"Байқоңыр" ғарыш айлағының қазіргі бар туристік әлеуетін дамыту мақсатында
"Қанаверал" ғарыштық туризмді табысты дамыту үлгісі бойынша "Байқоңыр" ойын-сауықтуристік аймағын құру тұжырымдамасы әзірленді. Қазіргі таңда Қармақшы ауданындағы "Батыс
Еуропа-Батыс Қытай" автомагистралінің бойында ("Байқоңыр" қаласынан 10 шақырым жерде)
жер учаскесі анықталып, "Байқоңыр" ойын-сауық-туристік аймағын құру үшін рәсімдеу
жұмыстары жүргізілуде.
ЮНЕСКО-ның материалдық емес мәдени мұрасын зерттеу, танымал ету және
репрезентативтік тізіміне енгізу жұмыстарының нәтижесінде "Қорқыт ата мұрасы" көп ұлтты
өтінімі ЮНЕСКО-ның материалдық емес мәдени мұрасының тізіміне енгізілді.
"Болашаққа көзқарас" бағдарламалық мақала аясында: "Рухани сананы жаңғырту"
облыстық тарихшылар мен өлкетанушылардың форумы өңірде алғаш рет ұйымдастырылды,
облыстық мұражайда жас өлкетанушылар бірлестігі құрылып, "Қасиетті Қазақстан және
Археология"залы ашылды.
"Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы" жобасы аясында туризмді сақтау, зерттеу
және дамыту мақсатында Сығанақ, Жанкент, Сортөбе, Қышқала, Бабиш мол қалаларында
археологиялық қазба жұмыстары жүргізілді. Сығанақ стеласы орнатылды және Сығанақ
қалашығы қоршалды.
Қалжан ахун мешіт-медресесі, Мырзабай ахун және Марал ишан ескерткіштері қалпына
келтірілді, Жаңақорған ауданында орналасқан Өзгент қалашығы мен Төлеген-Қылышты ата
кесенесінің қорғау аймақтары анықталды.
Шиелі ауданының Еңбекші, Жалағаш ауданының Мәдениет ауылдарында 1 мұрағат
ғимараты және 2 ауылдық клуб пайдалануға берілді, сондай-ақ Сырдария өзенінің сол
жағалауында Қала тарихы мұражайы мен "Рухани жаңғыру" орталығы ашылды.
Облыстық жобалық кеңсе аясында облыстың тарихи-мәдени мұра нысандарының 3D
форматында интерактивті картасы жасалып, 150 тарих және мәдениет ескерткіштеріне QRкодтар орнатылды.
Өңірдің оң имиджін қалыптастыру үшін "туристік көрікті жерлер" туристік каталогы және
"Қызылорда облысының туристік объектілері" 3 тілде жолсілтеме жасалды.
2.11. Маңғыстау облысы
Облыс аумағы 165,6 мың шаршы км құрайды. Облыс халқының саны 01.01.2018 жылға660,3 мың адам, ал 01.01.2019 жылға-678,2 мың адам. Облыстың Каспий теңізінің жағасында
тиімді географиялық орналасуы негізгі туристік ағындарды генерациялайтын елдерге
жақындығын қамтамасыз етеді. Көлік логистикасы мен туризм облыстың маңызды бәсекелестік
артықшылықтарымен анықталған, оларды дамыту экономиканы әртараптандыруға және жаңа
жұмыс орындарын құруға ықпал ететін болады.
Статистика комитетінің деректері бойынша жалпы өңірлік өнім көлемі 2012 жылы 1764,8
млрд. теңгеден 2017 жылы 3296,1 млрд. теңгеге дейін өсті. 2017 жылдың қорытындысы бойынша
жан басына шаққандағы ЖІӨ көлемі - 5058,8 мың теңге. 2018 жылы тиісінше – 3803,1 млрд. теңге
және 5682,4 мың теңге.
Өнеркәсіп өндірісінің көлемі 2017 жылы 2316,2 млрд.теңгені құрады, ал 2018 жылы –
2892,3 млрд. теңге, оның ішінде өңдеу өнеркәсібінде 2017 жылы – 146,6 млрд. теңге, 2018 жылы
– 159,9 млрд. теңге. Өнеркәсіптік өндіріс негізінен тау-кен өнеркәсібі болып табылады. Өңдеу
өнеркәсібі металлургия және дайын металл бұйымдарын өндіру, машина жасау және химия
өнеркәсібінен тұрады. "Өңдеу өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігі" көрсеткіші жоспардағы 19,3 мың
АҚШ доллары / адам факт 17,5 мың АҚШ долларын құрады.
Машина жасау саласының негізгі кәсіпорындары: "Ақтау машина жасау зауыты" ЖШС,
"Каскор-Машзавод" АҚ," АқтауОйлМаш "ЖШС," Сага-Аташ " ЖШС және т. б. 2018 жылы
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электр орталықтан тепкіш батырмалы сорғылар қондырғыларын өндіру және кешенді қызмет
көрсету бойынша цех іске қосылды ("Шлюмберже"ЖШС)181.
Мұнай-химия саласының негізгі кәсіпорындары: "CASPI BITUM" БК "ЖШС," Қазақ газ
өңдеу зауыты " ЖШС ("КазГПЗ"ЖШС). Өнімнің негізгі түрлері: тотыққан жол битумы,
сұйытылған көмірсутекті газдар. 2017 жылдың қорытындысы бойынша саланың өндіріс көлемі
өткен жылмен салыстырғанда 40,6%-ға өсті.
Химия өнеркәсібінің негізгі кәсіпорны - "ҚазАзот" АҚ ҚР-да азот минералды
тыңайтқыштарды шығарудың барлық көлемінің 90%-дан астамын береді. Өнімнің негізгі
түрлері: аммиак селитрасы, сұйық аммиак, азот қышқылы.
Статистика комитетінің деректері бойынша Маңғыстау облысының
ауыл
шаруашылығының жалпы өнімі 2017 жылы 13722,5 млн. теңгені (НКИ – 107,7%), ал 2018
жылы – 15656,4 млн. теңгені құрады.
Тұщы судың, мәдени жайылымдардың жер үсті көздерінің болмауы, күрт континенттік,
қуаң климат, табиғи жайылымдар өнімділігінің ауа райы жағдайларына тікелей тәуелділігі, қатты
гидрологиялық жағдайлар, жер асты су көздерінің жоғары минералдануы аграрлық сектордың
дамуын шектейді.
Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер – 5,99 млн. га (36%), негізгі ауыл
шаруашылығы дақылдарының егіс алқабы 2017 жылы – 1,028,9 мың га (0,016%), оның ішінде
алдыңғы қатарлы ылғал сақтау технологиясын пайдалана отырып егістік алқабы (тамшылатып
суару) – 0,893 мың га (2012 жылға 3,15 есе өсті). Алқаптар бөлінісінде облыс аумағы негізінен
жайылымдық алқаптармен берілген, олардың жалпы көлемі 12,7 млн. га құрайды. Суланған
жайылымдар 2788,7 мың га. 2017 жылы жоспарланған 54-тің орнына 56 құдық (ұңғыма)
салынды.
Ауыл шаруашылығы құрылымында шахталық және құбырлы құдықтардың әлсіз тұздалған
жер асты суларын пайдалана отырып, жыл бойы жайылымдық жануарларды (түйе, қой және
жылқы) ұстауға негізделген мал шаруашылығы басым.
Электрмен жабдықтау. "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС Маңғыстау облысындағы
барлық тұтынушылар үшін жалғыз энергия өндіруші кәсіпорын және энергиямен жабдықтаушы
ұйым болып табылады. Облыстың қалалары мен аудандарында электр энергиясын тасымалдау
"Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы" АҚ ("МЭБК" АҚ), Ақтау қаласы бойынша –
"АЭжБУ"МКК электр желілері бойынша жүзеге асырылады. Облыстың қалалары мен аудандары
бойынша электрмен жабдықтауды мемлекеттік коммуналдық ұйымдар жүзеге асырады.
"МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС құрамына ЖЭО-1 және ЖЭО-2 екі жылу электр
орталығы, ЖЭС бір конденсациялық электр станциясы кіреді.
"МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС электр станцияларының белгіленген электр қуаты 1330
МВт, жұмыс қуаты-735,8 МВт құрайды. Сонымен қатар, кәсіпорын Ақтау қаласы мен оның
жақын аудандарын ауыз сумен және жылу энергиясымен қамтамасыз етеді. Облыс бойынша
электрмен жабдықтау желілерінің жалпы ұзындығы 11349,27 км құрайды.
Өңірдің қарқынды дамуына байланысты жыл сайын электр энергиясын тұтыну артып
келеді және оның өндірісінің тапшылығы 2020 - 2022 жылдары басталуы мүмкін.
Өңірдің энергетикасын дамыту мақсатында Маңғыстау облысында қолданыстағы
генерациялайтын көздерді қайта құрудың және жаңаларын салудың орындылығын анықтау
бойынша техникалық-экономикалық зерттеулер (ТЭА) әзірленді. ТЭА зерттеулеріне сәйкес
қуаты 250 МВт бу-газды энергия блогын (ПМУ) салу қажеттілігі анықталды. "МАЭКҚазатомөнеркәсіп" ЖШС алаңында қуаты 250 МВт бу-газ қондырғысын (ПМУ) салу "ТЭН
181 Осы жерде және бұдан әрі Маңғыстау облысының аумағын дамытудың 2016 — 2020 жылдарға арналған
бағдарламасы және оны іске асыру жөніндегі 2018 жылғы есеп.
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бойынша "Мемсараптама"РМК-ның сараптамалық қорытындысы бар. Әлеуетті жеткізушіинвесторлардан ПМУ-250 МВт салу бойынша ұсыныстар нұсқалары қарастырылуда.
Өңірде энергия тапшылығын жабудың басқа мүмкіндігі жаңартылатын энергия көздерін,
бірінші кезекте, жел энергиясын пайдалану болуы тиіс. Түпқараған ауданы жел электр
станцияларын салу үшін перспективалы аумақ болып табылады.
Форт-Шевченко қаласы жоғары жел жүктемелерінің аймағында орналасқан, бұл үлкен
ауқымда электр энергиясын өндіру үшін жел энергетикасын пайдалануға мүмкіндік береді.
"SouthWindPower" ЖШС компаниясы "Маңғыстау облысының Форт-Шевченко ауданында
қуаты 42 МВт жел электр станциясының құрылысы"жобасын іске асыруда. Алаң Форт-Шевченко
қаласынан оңтүстік-шығыс бағытта 8 км жерде орналасқан. Компания осы жобаны іске асыру
үшін инвесторларды тарту бойынша жұмыстар жүргізуде.
"Түпқараған ауданы Ақшұқыр ауылында қуаты 5 МВт жел электр станциясының
құрылысы"жобасы бойынша жұмыстар аяқталуда. Жобаның бастамашысы және иесі: "BestGroupNS" ЖШС. Алаң "Ақтау–Ақтау әуежайы" трассасының бойында орналасқан.
Сонымен қатар, "Best-Group NS" ЖШС Мұнайлы ауданының Батыр ауылында қуаты 5 МВт
болатын алғашқы күн электр станциясы іске қосылды. СЭС құрылысының алаңы Батыр
ауылының солтүстік бөлігінде орналасқан.
"ЕСМ Kazakhstan"ЖШС компаниясы Маңғыстау ауданы Шетпе ауылында қуаты 12 МВт
күн электр станциясының құрылысы жалғасуда. Шетпе ауылында жалпы көлемі 30 га жер
учаскесіне 49 жыл мерзімге уақытша өтеулі жер пайдалану құқығына актілер алынды.
Өндірілген электр энергиясының жалпы көлеміндегі жаңартылатын энергия көздерінің
өндірілген электр энергиясының үлесі 2018 жылы жоспар бойынша – 3,46%-ды құрады.
Энергия үнемдеу. Өңірдің энергия тұтынуының 82% өнеркәсіп секторына келеді, оның
ішінде құрылыс - 1,2%, көлік секторына - 3,0%, жалпы пайдаланудағы желілердегі шығындар 8,4%, ауыл шаруашылығына - 0,5%, облыстан тыс жерлерге жіберілген шығындар - 4,8%. 9
облыстың ірі өнеркәсіп кәсіпорындары өнеркәсіп секторы тұтынатын энергетикалық
ресурстардың 35% тұтынады.
Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру мәселелерін шешу мақсатында облыста
ірі энергетикалық кәсіпорындармен жұмыс жүргізілуде. Энергия үнемдеу бойынша кешенді
жоспарлар әзірленді,онда жабдықтарды жөндеу, жаңғырту, "МЭБК" АҚ, "АЭжБУ" МКК
объектілерінде электр энергиясын бақылау мен есепке алудың автоматтандырылған жүйелерін
енгізу, жарықтандыру желілерінде энергия үнемдейтін шамдарды пайдалану бойынша ісшаралар көзделген.
2017 жылы Ақтау қаласының саябақтарында көшені жарықтандыру жүйесін жаңғырту
бойынша 1706 дана жарықдиодты шамдар және 808 дана энергия үнемдейтін шамдар орнатылды.
Сонымен қатар, Маңғыстау ауданының Форт-Шевченко қаласы мен Үштаған ауылында 191 дана
көше жарығының жарықдиодты шамдары орнатылды. Сондай-ақ, "Sourse energy" ЖШС қытай
компаниясымен бірлесіп, Ақтау қаласында көше жарықтандыру шамдарын жарықдиодты
шамдарға (82 дана) ауыстыру бойынша жұмыстар жүргізілді.
Энергия үнемдеу технологиясын енгізу мақсатында келесі жұмыстар жүргізілді: Ақтау
қаласы бойынша электр энергиясын таратумен және таратумен айналысатын "АЭжБУ" МКК
электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматты жүйесін (ЭКЕАЖ) енгізу бойынша
жұмыстарды жалғастыруда. 918 комплект енгізілді, бұл энергия ресурстарын 20-30% дейін
үнемдеуге әкелді. Қазіргі уақытта мемлекеттік-жеке меншік әріптестік тетігі бойынша осы
жұмысты одан әрі жалғастыру үшін "Смарт Гидс" ЖШС тәжірибелі компаниясымен келіссөздер
жүргізілуде. Сондай-ақ ЭКЕАЖ "МЭБК" АҚ енгізілді, соның нәтижесінде нормативтік
ысыраптар 9%-дан 6%-ға дейін төмендеді.
Халық арасында энергия үнемдеуді насихаттау жүргізіледі,энергия ресурстарын тиімді
және тиімді пайдалану және үнемдеу, энергия үнемдеу мәдениетін қалыптастыру мәселелері
бойынша мақалалар жарияланады.
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Жылумен жабдықтау. Облыс бойынша жылу желілерінің жалпы ұзындығы-779,7 км, олар
коммуналдық меншікте.
Ақтау, Жаңаөзен және Маңғыстау қалаларында орталықтандырылған жылумен жабдықтау
пайдаланылады. Ақтау қаласын жылумен қамту ЖЭО-1 және ЖЭО-2 "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп"
ЖШС қамтамасыз етеді. Облыстың орталықтандырылған жылумен жабдықтау қызметтерімен
қамтамасыз ету деңгейі 51% құрайды.
Жаңаөзен қаласын жылумен қамту "Өзенжылу" МКК орталық қазандығы жүргізеді.
Аудан орталықтары мен ауылдық елді мекендерде жылу көзі ретінде автономды
қазандықтар мен газ қазандары пайдаланылады. Оларды орталықтандырылған жылытуға
ауыстыру экономикалық тұрғыдан орынсыз.
Газбен жабдықтау. Маңғыстау облысының жалпы газ тасымалдау жүйесі (бұдан әрі-МҰ)
"Интергаз Орталық Азия" АҚ (ИОА), "ҚазТрансГаз Аймақ" АҚ (ҚТГА) тиесілі магистральдық
және тарату газ құбырларынан тұрады.
Облыс бойынша газ құбыры желілерінің жалпы ұзындығы 4926 км құрайды, оның ішінде:
магистральдық газ құбырлары - 1930,00 км; таратушы газ құбырлары - 2995,9 км. Баланс
ұстаушылар бөлінісінде газ құбырларының желілері: магистральдық газ құбырлары: ИЦА-ға
тиесілі - 1501,8 км; КТГА-ға тиесілі - 428,2 км; таратушы газ құбырлары: КТГА тиесілі - 2995,9
км.
"Газ және газбен жабдықтау туралы" ҚР Заңына және ҚР Үкіметінің 05.07.2012 ж. №914
қаулысына сәйкес "ҚазТрансГаз" АҚ газ және газбен жабдықтау саласындағы бірыңғай ұлттық
оператор болып белгіленді. Облыста бұл функцияларды "ҚазТрансГаз Аймақ" АҚ Маңғыстау
өндірістік филиалы атқарады.
Облыс бойынша газ тұтыну 2017 жылы 2584,1 млн. м3 құрады, 2016 жылға қарағанда
тұтынудың азаюы - 7,0% (анықталған бұзушылықтар үшін есептелген айыппұл санкциялары
көлемінің азаюы). 2018 жылға тауарлық газды тұтыну көлемі-2682,5 млн. м3.
Ақтау қаласының солтүстік бағытта жаңа тұрғын үй объектілерін және перспективалы
құрылыстың басқа да аудандарын салу кезінде газға деген қажеттіліктің болжамды өсуіне сәйкес
қаланың солтүстік бөлігінде АГРС орната отырып, магистральды газ құбырының жеке желісін
салу туралы шешім қабылданды.
Қалалық жерлерде сумен жабдықтау. Өңір жартылай шөлейт аймақта орналасқан,
осыған байланысты су ресурстары өте шектеулі. Облысты сумен жабдықтау 3 көзден жүзеге
асырылады:
1) тұщыланған теңіз суы ("МАЭК-Казатомпром" ЖШС»);
2) "Астрахань-Маңғышлақ" суағары беретін Еділ суы;
3) жерасты су кен орындары.
2017 жылдың қорытындысы бойынша (Форт-Шевченко шағын қаласын есепке алғанда)
қалалық халықтың орталықтандырылған сумен жабдықтауға қол жеткізуі 99,8%-ды құрайды.
Қалаларда су құбыры желілерінің жалпы ұзындығы 669,5 км құрайды, олар коммуналдық
меншікте. 496,1 км су құбыры желілері немесе 74,1% тозған жағдайда. Осы көрсеткіштің үлкен
үлесін Ақтау қаласы желілерінің тозуы – 86% немесе 346,9 км құрайды. МЖЖ бойынша 2017
жылға судың нақты шығыны 5625,0 мың м3 құрады.
Форт-Шевченко қаласы мен Баутино ауылында ауыз су құбыры мен тұрмыстық
канализация құрылысы жобасын іске асыру нәтижесінде (1-кезек) Ұлттық қор қаражаты
есебінен, 2018 жылдың қорытындысы бойынша қала тұрғындарын орталықтандырылған сумен
қамту 100% - ды құрады.
Ауылдық жерлерде сумен жабдықтау. 2017 жылдың қорытындысы бойынша облыс
бойынша 39 ауылдық елді мекен орталықтандырылған сумен жабдықтауға қол жеткізе алады
("МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС, "Астрахань-Маңғышлақ" су құбыры, Түйесу, Сауысқан,
Торорпа, Оңды, Шайыр кен орындары), 14 АЕМ орталықтандырылмаған сумен жабдықтауды
пайдаланады (Сам, Қарағайлы, Аққұдық, Ақмыш, Сауқан, Ұланақ, Тұщыбек, Беки, Боздақ кен
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орындары). 8 ауылдық елді мекен тасымалданатын суды пайдаланады (Басқұдық, Түйесу,
Сауысқан кен орындары).
Ауылдық елді мекендерді орталықтандырылған сумен жабдықтау 1.10.2018 ж. 64% құрады.
2018 жылдың қорытындысы бойынша ауыл халқының орталықтандырылған сумен жабдықтауға
қол жеткізуі 69% құрады.
Аумақтық бөліністе аудандар бойынша (халық саны бойынша) орталықтандырылған сумен
жабдықтау жүйесіне қол жеткізу дәрежесі былайша көрінеді: Мұнайлы ауданы - 47,46%, Бейнеу
ауданы - 68,6%, Түпқараған ауданы – 86,9%, Қарақия ауданы – 89,24%, Маңғыстау ауданы –
77,67%.
АЕМ бойынша судың нақты шығыны 628,214 мың м3 құрады.
Сумен жабдықтау саласындағы негізгі мәселе-бұл халықтың және экономиканың тұрақты
өсуі кезіндегі облыста орын алып отырған су тапшылығы. Бұл проблеманы инфрақұрылымның,
атап айтқанда, облыс үшін негізгі су көздерінің бірі болып табылатын "Астрахань - Маңғышлақ"
сутартқышының тозуы қиындатады.
Су тарту. Су тарту және сарқынды суларды тазарту жүйелерімен тек Ақтау және Жаңаөзен
қалалары ғана жабдықталған. Облыс бойынша 31 канализациялық ғимарат жұмыс істейді. Кәріз
желілерінің ұзындығы 2018 жылы 539,6 км сорылды, оның ішінде 246,3 км ауыстыруды қажет
етеді (Статистика комитетінің деректері). Кәріз желілері 30 жылдан астам пайдаланылуда және
тозу деңгейі 80%, кәріздік сорғы станциялары - 81%, кәріздік тазарту құрылыстары – 91%.
2017 - 2018 жылдардың қорытындысы бойынша қалаларда (Форт - Шевченко шағын
қаласын ескере отырып) халықтың орталықтандырылған су тартумен жабдықталуы 93,1%-ды
құрайды. Ақтау қаласында 2016 жылға дейін КОС-2 (1 кезек) құрылысына 2,6 млрд. теңге
бөлінді. 2016 жылы құрылысқа (2-кезек) 425,7 млн. теңге бөлінді.
2017 жылдың қорытындысы бойынша 6 ауылда немесе 17,1% орталықтандырылған сумен
қамтамасыз етілген 39 АЕМ-ден орталықтандырылған су тарту жүйесі бар. АЕМ-де көбінесе
септиктер қолданылады. 2017 - 2018 жылдардың қорытындысы бойынша ауыл халқының су
тартумен жабдықталуы 3,8%-ды құрады.
2018 жылы "Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы" шеңберінде "Шетпе
селосында кәріз жүйесін салу. 2 кезек" және "Маңғыстау ауданы Шетпе селосындағы кәріздік
тазарту имаратының құрылысы" жұмыстарына 300 млн. теңге қаражат және РБ бөлінді. 2019
жылға ауысатын жобалар.
Ауылдық елді мекендерді орталықтандырылған су бұрумен қамтамасыз ету жөніндегі
проблемаларды шешу үшін 2 ауылда (Құрық, Маңғыстау) кәріз желілерін салу жөніндегі жобалар
әзірленді.
Қоршаған ортаның жай-күйі.
2017 жылы стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша Ақтау қаласының
атмосфералық ауасының ластану деңгейі жоғары болды. ИЗА 6 (көтеріңкі деңгей) құрайды.
РМ10 қалқыма бөлшектер бойынша (№5 посты ауданында) СИ = 8 (жоғары деңгей) және РМ10
қалқыма бөлшектер бойынша (№ 6 пост ауданында) НП = 2% (жоғары деңгей). Қалқыма
бөлшектердің (шаң) орташа концентрациясы 1,4 ШРКс.с., озон (жердегі) – 1,8 ШРКс.с. құрады,
қалған ластаушы заттар ШРК-дан аспады. Қалқыма бөлшектердің (шаң) максималды бір жолғы
концентрациясы 1,0 ШРКс.с., қалқыма бөлшектер РМ2,5 - 3,9 ШРКм.р, қалқыма бөлшектер РМ10
– 8,3 ШРКм.р, көміртегі оксиді – 2,4 ШРКм.р, азот диоксиді – 1,2 ШРКм.р, озон (жердегі) – 1,0
ШРКм.р, күкіртті сутегі – 3,2 ШРКм.р. құрады, қалған ластаушы заттар ШРК-дан аспады.
Атмосфералық ауаның ластану деңгейі 2016 жылмен салыстырғанда "төмен" - нен "жоғары" - ға
артты182.
Жаңаөзен қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі төмен деп бағаланды.
ИЗА 1 (төмен деңгей), СИ = 4 (жоғары деңгей) және НП 0% (төмен деңгей) құрайды. Ластаушы
182 2017 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетень.
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заттардыңорташа концентрациясы ШРК-дан аспауы қаже. Қалқыма бөлшектердің максималды
бір жолғы концентрациясы РМ10 2,8 ШРКм.р, көміртегі оксиді – 1,5 ШРКм.р, азот диоксиді - 1,4
ШРКм.р, азот оксиді - 1,2 ШРКм.р, күкіртті сутегі – 4,7 ШРКм.р. құрады, алған ластаушы заттар
ШРК-дан аспады. 2016 жылмен салыстырғанда атмосфералық ауаның ластану деңгейі өзгерген
жоқ.
Бейнеу кентінің атмосфералық ауасының ластану деңгейі төмен деп бағаланды. ИЗА 2
(төмен деңгей), СИ = 9 (жоғары деңгей), НП=3% (жоғары деңгей) құрайды. Ластаушы заттардың
орташа концентрациясы ШРК-дан аспады. Қалқыма бөлшектердің максималды бір жолғы
концентрациясы РМ2,5 3,8 ШРКм.р, қалқыма бөлшектер РМ10 – 9,3 ШРКм.р, күкіртті сутегі –
1,2 ШРКм.р. құрады, қалған ластаушы заттар ШРК-дан аспады. Атмосфералық ауаның ластану
деңгейі 2016 жылмен салыстырғанда "жоғары"-дан "төменге" төмендеді.
Доңға және Жетібай кен орындарында күкіртті сутегі бойынша ең жоғары
концентрацияның 2,25 ШРК артуы тіркелді, қалған концентрациялар (өлшенген бөлшектер
(шаң), күкірт диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, аммиак және қосынды көміртегі) ШРКдан аспады.
2018 жылы Ақтау қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі жоғары деп
бағаланды. ИЗА 7 (жоғары деңгей). РМ10 қалқыма бөлшектер бойынша № 5 пост ауданында (12
шағын аудан) СИ = 13 (өте жоғары деңгей), РМ10 қалқыма бөлшектер бойынша №5 (12 шағын
аудан) посты ауданында НП = 1% (жоғары деңгей). 2018 жылғы 26 мамырдағы №5 автоматты
постың деректері бойынша РМ10 қалқыма бөлшектер бойынша 5 ВЗ (10,7 - 13,2 ПДК) оқиғасы
тіркелді. Қалқыма бөлшектердің (шаң) орташа концентрациясы 1,2 ШРКс.с., қалқыма бөлшектер
РМ10 – 1,0 ШРКс.с., озон (жердегі) – 1,2 ШРКс.с. құрады, қалған ластаушы заттар ШРК-дан
аспады. Қалқыма бөлшектердің максималды бір жолғы концентрациясы РМ2,5 - 3,8 ШРКм.р.,
қалқыма бөлшектер РМ10 – 13,2 ШРКм.р., озон (жердегі) – 9,9 ШРКм.р., аммиак – 5,5 ШРКм.р.
құрады, қалған ластаушы заттар ШРК-дан аспады183.
Жаңаөзен қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі жоғары деп бағаланды.
ИЗА 5 (жоғары деңгей), №1 постының (әкімдіктің жанында) ауданындағы күкірт сутегі бойынша
СИ = 4 (жоғары деңгей) және НП № 2 постының (метеостанцияның жанында) ауданындағы
көміртегі оксиді бойынша 3% (жоғары деңгей) құрайды. Ластаушы заттардыңорташа
концентрациясы ШРК-дан аспауы қаже. Күкірт диоксидінің
максималды бір жолғы
концентрациясы– 3,1 ШРКм.р., көміртегі оксиді – 1,7 ШРКм.р., азот диоксиді – 3,6 ШРКм.р., азот
оксиді - 1,3 ШРКм.р., күкіртті сутегі – 3,9 ШРКм.р. құрады, қалған ластаушы заттар ШРК-дан
аспады.
Бейнеу кентінің атмосфералық ауасының ластану деңгейі жоғары деп бағаланды. ИЗА 7
(жоғары деңгей), СИ = 5 (жоғары деңгей) рм2,5 және қалқыма бөлшектер бойынша НП = 1%
(жоғары деңгей) құрайды. Ластаушы заттардың орташа концентрациясы ШРК-дан аспады.
Қалқыма бөлшектердің максималды бір жолғы концентрациясы РМ2,5 - 5,1 ШРКм.р., қалқыма
бөлшектер РМ10 – 4,0 ШРКм.р., озон (жердегі) – 1,0 ШРКм.р., күкіртті сутегі – 1,0 ШРКм.р.
құрады, қалған ластаушы заттар ШРК-дан аспады.
Бақылау деректері бойынша анықталатын заттардың шоғырлануы Баутино кентінде рұқсат
етілген норманың шегінде болды.
Облыста атмосфералық ауаның тазалығын жақсарту бойынша экологиялық шаралар
қабылдануда. 2017 жылы мемлекеттік экологиялық сараптама және экологиялық рұқсаттар беру
сатысында атмосфераға ластаушы заттар шығарындыларының нормативтері 14,8 мың тоннаға
азайды және 2018 жылы үрдіс сақталды.
Сондай-ақ облыстың барлық елді мекендері табиғи газбен қамтамасыз етілген. Барлық
энергия тасығыштар: "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС және басқа да жылу электр станциялары,
вахталық кенттердің және кәсіпорындардың барлық елді мекендерінің қазандықтары, әлеуметтік
және жеке тұрғын үй объектілерінің қазандықтары табиғи газбен жұмыс істейді.
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Осыған байланысты, біздің ауаға улы қалдықтардың шығарындылары жылдан жылға
қысқарып келеді.
Бұдан басқа, 2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша барлық тіркелген 166 005
автомобиль 88513 бірлік немесе облыстың барлық энергия көздерінің 53,3% газбаллонды
жүйелермен қамтылған.
Осындай жұмыстардың нәтижесінде Ақтау Республиканың ең таза қалаларының біріне
айналды.
Сонымен қатар, 2018 жылы Департамент "Каспий битум" ЖШС-мен "онлайн"режимінде
өнеркәсіптік кәсіпорындарда зиянды заттардың шығарылуын бақылау жүйесін енгізу
мақсатында ынтымақтастық туралы Меморандумға қол қойды.
Нәтижесінде, Департаментпен келісілген қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар
жоспары бойынша "Каспий битум" ЖШС аталған жүйені енгізуге 45 млн.АҚШ долларын бөлді.
2019 жылы жобалық жұмыстар басталады, 2021 жылға дейін толық пайдалануға беріледі.
Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы Экологиялық кодексінің 20бабының 7-тармағына және Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 26
ақпандағы №145 бұйрығымен бекітілген "Қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштерін
анықтау Ережесіне" сәйкес "Маңғыстау облысының қоршаған орта сапасының нысаналы
көрсеткіштері" әзірленді.
Сондай-ақ еркін онлайн-қолжетімді экологиялық мониторинг жүйесін дамыту және
"Маңғыстау облысының қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштеріне" қол жеткізу үшін
аса өткір экологиялық проблемалардың тізбесі бекітілді және орындау үшін жауапты органдарға
жіберілді.
Орта Каспийдің теңіз суының сапасын бақылау келесі жағалаудағы станцияларда және
ғасырлық разрездерде жүргізілді: Форт-Шевченко, Фетисово, Қаламқас, Кендірлі-Дивичтер (3
нүкте), Песчанный-Дербент (3 нүкте), Маңғышлақ-бауыры (3 нүкте), "ММГ" АҚ жағалауындағы
бөгет акваториясы (3 нүкте), Құрық кентінің ауданы (3 нүкте), орта және Оңтүстік Каспий шекара
маңы аумағы (3 нүкте), "Ақтау теңіз порты" АЭА (4 нүкте), Қаражанбас, Арман кен орындары.
2017 жылы КИЗВ бойынша орта Каспийдегі су сапасы "нормативтік таза" ретінде
сипатталады. 2016 жылмен салыстырғанда су сапасы өзгерген жоқ184.
2018 жылы КИЗВ бойынша орта Каспийдегі су сапасы "нормативтік таза" ретінде
сипатталады. 2017 жылмен салыстырғанда су сапасы өзгерген жоқ185.
2018 жылы полигонға 182323 тонна ҚТҚ жиналды, оның ішінде 22871 тонна немесе 12,5%
кәдеге жаратылды. 2017 жылы құрылған ҚТҚ көлемі 190,1 мың тоннаны құрады, оның ішінде
6,49% қайта өңделді.
2018 жылы халық саны 649,1 млн. адамды құрады,оның 84,6%-ы ҚТҚ жинау және шығару
қызметімен қамтылды. 24 ҚТҚ орналастыру объектісінің 8-і экологиялық және санитарлық
талаптар мен нормаларға сәйкес келеді, бұл 33,33% құрайды.
Ақтау қаласында ҚТҚ бөлек жинау үшін 700 контейнер және екінші шикізатты жинайтын
4 пункт орнатылды, Мұнайлы ауданында екінші шикізатты жинайтын 1 пункт бар.
Экология департаментінің мәліметтері бойынша "Қазақстан Ғарыш Сапары" Ұлттық
компаниясы АҚ түсірілімі Маңғыстау облысында 151 нүктеде рұқсат етілмеген қоқыс тастайтын
жерлерді анықтады. Оның ішінде:
- Ақтау қаласы бойынша-58;
- Мұнайлы ауданы бойынша-34 нүкте, оның ішінде 20 жойылған;
- Түпқараған ауданы бойынша-40 нүкте, оның ішінде 9 жойылған;
- жеке және заңды тұлғаларға тиесілі - 19 орын толығымен жойылды.
184 2017 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетень.
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Осыған байланысты, қазіргі уақытта қалдықтардың меншік иесін анықтау және жою
мақсатында комиссия құрылды, тексеру және тексеру жүргізілуде. Нәтижесінде, қазіргі уақытта
48 нүктеде рұқсат етілмеген қоқыс тастайтын жерлер толығымен тазартылды (Мұнайлы ауданы
– 20, Түпқараған ауданы – 9, жеке және заңды тұлғаларға тиесілі - 19).
ҚТҚ бөлек жинаумен 8 кәсіпорын айналысады ("IT ProfService", "EcoWesteAktau",
"ЖерАнаГрупп", "Қала жолдары", "CaspiyOperating", "Бейнеумехтранссервис", Каспий
коммуналдық қызметі", "Есімов"ЖК).
2014 жылдан бастап Жаңаөзен қаласында қуаты жылына 50-80 мың тонна қоқыс өңдеу
зауыты жұмыс істейді.
2018 жылдың сәуір айынан бастап Ақтау қаласы мен Мұнайлы ауданында "GLOBAL
EСOSORT" ЖШС өз қаражаты есебінен "Көктем"МКК ҚТҚ полигонында қуаты жылына 50 мың
тонна ҚТҚ қоқыс сұрыптау желілерін орнатты және іске қосты.
2019 жылы Мұнайлы ауданының Басқұдық елді мекенінің маңында "Ақтаутазақала" ЖШС
ҚТҚ полигондарында көмуге тыйым салынған 8 фракция бойынша қуаты жылына 50 мың тонна
қоқыс сұрыптау станциясын іске қосты.
2019 жылы "Ақтаувторсырье" ЖШС Мұнайлы ауданында ҚТҚ сұрыптау бойынша шағын
зауыт ашуды жоспарлап отыр. Экологиялық рұқсат алу жұмыстары жүргізілуде.
Қарақия ауданында "Маңғыстау Тазалық" ЖШС арнайы жер телімдері беріліп, сұрыптау
қондырғылары орнатылды. Қазір электр беру желілерін салу жұмыстары жүргізілуде.
Сонымен қатар, Түпқараған ауданы бойынша Ақшұқыр, Сайын Шапағатов елді
мекендерінде қолмен сұрыптау станцияларын орнату жоспарлануда.
Облыста "Қошқар Ата" ш/қ сұйық фазасын тұрақтандыру үшін жыл сайын 8,4 млн.м3
тазартылған су құйылады. 2015 жылдан бастап "Қошқар Ата" ойпатының оңтүстігінде жалпы
ауданы 88,2 га жасыл қорғау аймағы құрылуда, ол Басқұдық ауылының экологиялық,
санитарлық-гигиеналық жағдайын жақсартуға және микроклиматты тұрақтандыруға ықпал
етеді. 2018 жылғы қарашада Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік
аудит комитеті Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінде мемлекеттік қаражатты
тиімді жұмсау мақсатында жүргізген аудиторлық тексеру нәтижелері бойынша "Қошқар Ата
қалдық қоймасын қалпына келтіру I-кезең" ЖСҚ – ға түзетулер мен өзгерістер енгізу мәселесін
қарастыруда.
Өңірде иесіз қауіпті қалдықтармен байланысты мәселелер шешілуде. 2.10.1-кестеде. аса ірі
иесіз қауіпті қалдықтар және оларды шешу жолдары ұсынылған.
2.11.1-кесте. Иесіз қалдықтардың проблемаларын шешу
Иесіз қауіпті қалдықтардың атауы

Оларды шешу жолдары

"ҚазАзот" ЖШС аумағындағы
колчедан мен күкірт қалдықтары

2012 жылы қалдықтарды түгендеу кезінде бұрынғы "күкірт қышқылы зауыты"
аумағында 96852,9 тонна темір колчедан және 4939,2 тонна күкірт қалдықтары
анықталды.
Қалдықтар Ақтау қалалық сотының 2014 жылғы 28 қазандағы №2-4796/10-14
шешімімен "Жасыл Даму" АҚ республикалық меншігіне берілді.
2018
жылы"
Жасыл
Даму
"
АҚ
конкурстық
негізде
"EcologyBusinessConsuiting" ЖШС зертханалық зерттеулер жүргізу, қоршаған
ортаға әсерін анықтау және бұрынғы "күкірт қышқылы зауыты" аумағында
орналасқан қауіпті қалдықтардың санын анықтау үшін ұсынды.
2019 жылы "Жасыл Даму" АҚ Қазақстан Республикасы Энергетика
министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы № 229 бұйрығымен бекітілген "Сот
шешімімен республикалық меншікке түсті деп танылған иесіз қауіпті
қалдықтарды басқару қағидаларына" сәйкес қауіпті қалдықтарды өткізу және
жою бойынша конкурстарды іске қосады.
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"Қошқар Ата" қалдық қоймасында
орналасқан иесіз радиоактивті
және уытты қалдықтар

Мұнайлы аудандық сотының 2015 жылғы шешімімен "Қошқар Ата" қалдық
қоймасының қалдықтары республикалық меншікке берілді. Қалдықтар
29.01.2016 жылы республикалық меншікке берілді. (ҚР Энергетика
министрлігі).

Жаңаөзен қаласында орналасқан
мұнай қалдықтары (шламдар) МУ3, ЦППН, Альбсеноман бұрынғы
техникалық бас тоғаны

Жаңаөзен қалалық сотының 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 2-3129/15-05
шешіміне сәйкес аталған қалдықтар иесіз деп танылып, "Жасыл Даму"АҚ
республикалық меншігіне қабылданды.
"Жасыл Даму" АҚ конкурс жариялады және жеңімпаз- "ЭкоОриентир" ЖШС
қабылдап алу - тапсыру актісін табыс етті.
Жалпы көлемі 304136 тонна, оның ішінде: қауіпті қалдықтарды одан әрі кәдеге
жаратуға және жоюға 130,0748 га; МУ-3 - 2,4296 га; Альбсеноман бұрынғы
техникалық су қоймасы-859,3 га алаңда шарт жасалды.
Жинау жұмыстары басталғаннан бері 118 289 тонна қауіпті қалдықтар (мұнай
шламы) өңделді.
МДАО қоймасындағы мұнай шламдарын өндіру және өңдеу жұмыстары толық
аяқталды. Қазіргі уақытта қойма үй-жайларын рекультивациялау үшін қоймаға
іргелес учаскеден топырақ бұру жұмыстары келісіледі.

"Өзенмұнайгаз"
АҚ-ның
келісімшарттық аумағындағы 11
рұқсат
етілмеген
шлам
жинағыштар

Қарақия аудандық сотының 3.03.2015 жылғы № 2682 шешімі және 4.07.2015
жылғы комиссия актісі негізінде 11 мұнай өнімдері қоймасында орналасқан
1288,35 мың текше метр немесе 1765,0 т қалдықтар "Өзенмұнайгаз" АҚ қайта
өңдеу және кәдеге жарату үшін берілді.
Өз аумағында 1 288,35 мың м3 қалдықтарды жою туралы меморандумды іске
асыру мақсатында "Өзенмұнайгаз" АҚ 2015-2021 жылдары 1 млрд. теңге
көлемінде қаражат бөлуді жоспарлады
2015 жылы құрамында мұнай бар қалдықтар 102 676,712 тонна көлемінде
тазартылды. Қаражат тапшылығына байланысты жұмыс тоқтатылды.
Қазіргі уақытта "Өзенмұнайгаз" АҚ - ның келісімшарттық аумағында 2019
жылы - 2020 жылы 150,0 мың тонна жоғарыда көрсетілген 1 765,0 тоннадан
150,0 мың тонна тазарту жоспарлануда.

"АЗПМ" ЖШС аумағындағы иесіз
химиялық қалдықтар, материалдар,
реагенттер, шикізат

Бұрынғы "АЗПМ" ЖШС (қазіргі "Маңғыстау индустриялық паркі" ЖШС)
аумағында орналасқан иесіз химиялық қалдықтардың, материалдардың,
реагенттер мен шикізаттың (211 түрі) жалпы көлемі 2142,130 т құрайды.
2018 жылы соттың шешіміне сәйкес Маңғыстау облысының Табиғи ресурстар
және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы қалдықтарды "Жасыл Даму"АҚның Республикалық меншігіне берді.
2019 жылы "Жасыл Даму" АҚ зертханалық зерттеулер жүргізу, қоршаған
ортаға әсерді анықтау және қауіпті қалдықтардың мөлшерін анықтау бойынша
жұмысты бастайды.

Жылжымалы құмдармен күресу проблемасы Қазақстанның көптеген аридтік аймақтары
үшін, әсіресе белсенді қайта құру облыстарында өзекті болып отыр, оларға Қарақия ауданының
Түймесу, Маңғыстау ауданының Бостандық және Қызылқұм құмды массивтері жатады.
2004 жылдан бастап Сенек ауылының жанындағы Түйесу тозған құмды алқаптарының
өсімдік жамылғысын қалпына келтіру және 2007 жылдан бастап Үштаған ауылының жанындағы
Бостандық жұмыстары жалғасуда. 2011 жылдан бастап Маңғыстау ауданының Тұщықұдық
ауылында және 2016 жылдан бастап Шебір ауылында жылжымалы құммен күресу жұмыстары
жүргізілуде. 2018 жылдың қорытындысы бойынша 4 елді мекеннің маңында 3830 га жасыл
қорғаныш белдеуі пайда болды. Жұмыс жалғасуда.
Сондай-ақ, 2018 жылы Маңғыстау ауданының Жарма, Сазды, Сауысқан елді мекендерін
жылжымалы құмдардан қорғау бойынша жобалық құжаттама әзірленді. Олардағы жұмыс таяу
жылдары жүргізілетін болады.
Облыстың жергілікті бюджетінен қаржыландырылатын Бейнеу және Сам мемлекеттік
орман мекемелерінің орман қоры жерлерінің жалпы көлемі 253299 мың га құрайды, оның ішінде
орман жамылғысы - 125161 га. Онда жылына 300 га қара сексеуіл тұқымдары егілді. Соңғы екі
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жылда орман қорының жеріне 200 га (2017 жылы 148 га, 2018 жылы 52 га) орман жамылғысы
қосылды.
Бейнеу селосындағы канализациялық тазарту құрылыстарынан тазартылған суды
пайдалануға арналған жалпы ауданы 8,75 га тұрақты орман питомнигінің құрылысына, сондайақ ұзындығы 76305 га болатын Бозашы түбегінде 67,0 млн теңге тұратын жаңа орман мекемесін
құруға барлық құжаттар дайындалды.
2018 жылы орман питомнигі құрылысының жобалау-сметалық жобасы Маңғыстау
облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасына берілді.
Бұдан басқа, ҚР АШМ вице-министрімен келісілді және облыс әкімімен "2019 - 2030
жылдарға арналған Маңғыстау облысы әкімдігінің ормандарды молықтыру және орман өсіру
көлемін ұлғайту жөніндегі қадамдық жоспар" бекітілді.
Жыл сайын көктемгі және күзгі кезеңдерде облыс әкімдігінің қаулысымен елді мекендердің
аумақтарын көгалдандыру, санитарлық тазалау және абаттандыру бойынша іс-шаралар
өткізіледі.
Облыстың қалалары мен елді мекендерінде жалпы ауданы 45 гектар 18 саябақ бар.
Елді мекендерді көгалдандыру жұмыстары жалғасуда. Елді мекендер аумақтарының
экологиялық жағдайын жақсарту мақсатында 2018 жылы 15 наурыздан 30 сәуірге дейін облыс
елді мекендерінің аумақтарын көгалдандыру, абаттандыру және санитарлық тазалау бойынша ісшаралар өткізу туралы Маңғыстау облысы әкімдігінің №36 Қаулысы қабылданды.
Балық шаруашылығы. Балықтың кәсіптік түрлері – майшабақ, тікенді балық және частик
балықтар. Теңіз балық аулау жыл мезгіліне байланысты Каспий теңізінің оңтүстігінен
солтүстікке және кері қарай ұзақ көші-қон өткелдерін жасайтын өтпелі және жартылай өтпелі
балықтардың маусымдылығы мен экономикалық орынсыздығынан дамымаған.
Облыста жағалаудағы балық аулаумен 15 шаруашылық субъектісі айналысады. Балық
аулау Каспий теңізінің жағалау аймағында жүргізіледі: Қаражанбас, Қаламқас кен орындары,
Сарыташ, Кочак шығанақтары, Құлалы, Подгорный және Долгий кен орындары ауданында және
облыстың батыс жағалауында.
2018 жылы бекіре өсіру мақсатында балық өсіру шаруашылығын жүргізу үшін 2 балық
шаруашылығы учаскесі бекітілді. Олардың бірі, ауданы 3500 га (ұзындығы 5,3 км, ені 6,6 км)
Кендірлі шығанағында орналасқан және "Caspian Riviera"ЖШС-не бекітілген. Екіншісі, ауданы
324 га (ұзындығы 1,8 км, ені 1,8 км), Ақшұқыр елді мекеніне қарама-қарсы 20 км жерде
орналасқан және "Caspian Sea Farm" ЖШС-не бекітілген. Балық өсіру мақсатында пайдалану
кезінде осы учаскенің жоспарланған балық өнімділігі 6 тоннадан астам.
2018 жылы облыс бойынша 1859,1 тонна балық аулауға квота бөлінді. Негізінен жергілікті
балықшылар тікенді балық, каспий бозаңқасы, сазан, көксерке, табан және торта балық,
майшабақты аулауды жүзеге асырады. Іс жүзінде 1496 тонна балық ауланды (Статистика
комитетінің деректері).
Облыста көлемі 2,8 млн га болатын 12 ерекше қорғалатын табиғи аумақ бар (облыс
аумағының 16%-ын құрайды).
2017 жылы Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті жүргізген авиаесепті өткізу
кезінде күзетілетін жергілікті аймақтардан 1509 арқар, оның ішінде: жергілікті ерекше
қорғалатын аймақтардан 1374 арқар анықталды. 2018 жылғы күзгі санақ кезеңінде ЕҚТА-да
өткен жылмен салыстырғанда 3700 киік, 1523 арқар, 1000 қарақұйрық және басқа да жабайы
жануарлар санының артуы байқалды.
"Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы" Қазақстан
Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі № 593 Заңына және "Жануарлар дүниесі объектілерін
алып қоюға 2018 жылғы 15 ақпаннан 2019 жылғы 15 ақпанға дейінгі лимиттерді бекіту туралы"
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2018 жылғы 1 ақпандағы № 58
бұйрығына сәйкес Маңғыстау облысында 2018 жылғы 1 тамыздан бастап жазғы және күзгі аң
аулау маусымы ашылды.
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2018 жылы 1900 аңшыға 39497 үйрек (үйрек) - 21538, шалшықшы (кулик) - 1171, кептер
(көгершін) - 1000, қасқалдақ (лысуха) - 2883, қаз (қаз) - 781, қабан (қабан) - 45, қарсақ (қарсақ) 160, түлкі (түлкі) - 200, қоян (қоян) - 10000, кекілік (кекілік) - 1719) атып алуға рұқсат берілді.
Салыстыру үшін 2017 жылы 1650 аңшыға жануарларды атып алуға 31835 рұқсат берілді.
2018 жылы заңсыз аң аулаудың 10 фактісі тіркелді, оның ішінде аң аулайтын жерлерде 4
құқық бұзушылық анықталды, 48 100 теңге айыппұл, 72148 теңге шығын толығымен өндірілді.
Жыл сайын Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен Біріккен Араб Әмірліктерінен
келетін жеке тұлғаларға дуадақтарды аулауға рұқсат етіледі. Бір дуадақ аулау үшін төленетін
төлем-260 АЕК (625300 теңге). Заңға сәйкес жануарлар дүниесіне зиян келтіргені үшін айыппұл
салынды. Дуадақ немесе сұңқарды заңсыз аулағаны үшін айыппұл 700 АЕК (1683500 теңге)
құрайды.).
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман шаруашылығы және
жануарлар дүниесі комитеті мен Әбу-Даби Экология Агенттігі арасындағы келісімге сәйкес 2018
жылғы 23 мамырда "Кендірлі-Қаясан" қорық аймағында 500 дана дуадақ қосылды. "КендірліҚаясан" қорық аймағында 2013 жылы 150 /жүз елу/ дана, 2014 жылы - 200 дана, 2015 жылы - 55
дана, 2017 және 2018 жылы - 500 дана дуадақ қосылды.
Сондай-ақ Каспий теңізінің Маңғышлақ шығанағы Құлалы аралдарының архипелагында
ЕҚТА құрудың табиғи-ғылыми негіздемесін әзірлеу жоспарлануда. Негізгі міндеттер:
Мемлекеттік табиғи-резервтік қордағы экологиялық объектілердің және зерттелетін аумақ
жүйелерінің жай-күйін жан-жақты талдау, тәуекелдер, жою қаупі, оларды қорғау, қалпына
келтіру және қолдану жөніндегі шаралар.
Маңғыстау шығанағында Каспий теңізі аралдарындағы табиғи жүйелер мен биологиялық
ресурстар зерттелмеген. Күтілетін нәтижелер:
1) жобалық аумақтың табиғи ортасын бағалау (Құлалы аралдары, Теңіз, Подгорный, Жаңа
және Балықшы, жалпы ауданы 130 км2);
2) өңірдің әлеуметтік-экономикалық жағдайын талдау және бағалау;
3) аралдар аумағын зерттеу;
4) ЕҚТА-ның аумағын, функционалдық аймақтарын, биологиялық ресурстарын қорғау
және пайдалану режимі ескеріледі;
5) тақырыптық (ландшафтық және экожүйелік) карталар жасау.
Көркем жабайы табиғаттың болуы (экологиялық туризм), Каспий теңізіндегі жағажай
және круиз туризмі, спорттық туризм, экстремалды туризм.
Ең дамыған туристік дестинациялар – Ақтау, Жаңаөзен, Форт-Шевченко қалалары, Шетпе
ауылы. Сәулет ескерткіштерінің, табиғи объектілердің басым бөлігі Түпқараған, Маңғыстау және
Қарақия аудандарының аумағында орналасқан – бұл Үстірт үстірті, Бекет-ата, Шақпақ-ата,
Сұлтан-епе және т.б. қорымдары мен жер асты мешіттері, Шерқала тауы, Торыш алқабы, Саура
шатқалы, Тамшалы, Қарағие ойпаты, Кендірлі шығанағы. Кендірлі, "Tree of Life", "Стигл", "Сая",
"Достар" демалыс базалары жұмыс істейді.
Аумақты дамытудың 2011 - 2015 жылдарға арналған бағдарламасын іске асыру барысында
ұлттық маңызы бар туристік объектіні – Кендірлі курорттық аймағын дамытуда белгілі бір
нәтижелерге қол жеткізілді, оның базасында Маңғыстау және Батыс Қазақстан облыстарының
аумағында туристік саланы дамыту Тұжырымдамасына сәйкес "Батыс Қазақстан" кластерін
қалыптастыру басталды.
Туризм басқармасының веб-сайты құрылды, Каспий маңы аймағында туризмді дамыту
мәселелері бойынша халықаралық форум, қонақ үй бизнесін дамыту мәселелері бойынша
халықаралық форум, халықаралық туроператорлар мен БАҚ өкілдері үшін инфотурлар өткізілді.
Облыстың туристік картасы әзірленді және жетілдірілуде. Маңғыстау геосаябағын құру
жұмыстары басталды. 4 тілде (қазақ, орыс, ағылшын, қытай) "Маңғыстау аңыздары" кітабы
әзірленді және жарияланды.
Аймақтың экологиялық жағдайын жақсарту үшін халыққа экологиялық білім беруге және
тәрбиелеуге ерекше көңіл бөлінеді.
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Жыл сайын облыста дәстүрлі түрде "Табиғатпен үндес мектеп", "Табиғатпен үндес
балабақша", "Жасыл аула", "Бұқаралық ақпарат құралында (БАҚ) экологиялық тақырыптың
үздік жарияланымы" байқаулары және арнайы оқу орындарының студенттері арасында пилоттық
экологиялық жобалар байқаулары өткізіледі.
"Жасыл мекенім - жасыл мектеп" акциясын өткізу соңғы жылдары дәстүрге айналды. 2017
жылы білім беру ұйымдарында 10 жылыжай, 2018 жылы-35 жылыжай болды. Олардың
құрылысы жалғасуда. Бүгінгі таңда білім беру мекемелері елді мекендердің экологиялық
жағдайын жақсартуда жетекші орынға ие.
Ауылдық елді мекендерде адам өмірі мен денсаулығына қолайлы экологиялық жағдай
жасау мақсатында 2017 жылдан бастап "Үлгілі ауыл" облыстық байқауы өткізіледі.
Республикада алғаш рет орта білім беру мекемелері үшін электрондық оқу-әдістемелік
құрал мен "Қоршаған орта экологиясы" оқулығы әзірленді. Барлық білім беру ұйымдары 600 дана
оқулық алды, 158 мұғалім арнайы курстан өтіп, сертификат алды.
Осы конкурстардың жеңімпаздарының озық тәжірибесін халық арасында тарату
мақсатында облыста үш рет "Өлкемізді біз сені көркейтеміз" атты көшпелі семинар-кеңестер
өткізілді. Оған әр түрлі ғылыми-зерттеу мекемелерінің ғалымдары шақырылды.
Маңғыстау облысының білім басқармасы мен Маңғыстау облысының Табиғи ресурстар
және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы "Туристік, өлкетану және экологиялық
жұмыстарды жетілдіру туралы" бірлескен бұйрық шығарды. (2018 жылғы 14 тамыздағы №108нд
және 2018 жылғы 17 тамыздағы №01-04/122). Онда білім беру мекемелерінде туристік, өлкетану
және экологиялық жұмыстарды дамыту жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілді. Балалар мен
жасөспірімдер туризмінің облыстық орталығына осы бірлескен бұйрықты іске асыру жөніндегі
барлық ұйымдастыру шараларын қабылдау; туризм, өлкетану, экология саласын дамыту кезінде
қоршаған ортаны сақтау мен жақсартуға ерекше назар аудару; облыстық, аудандық, қалалық
тақырыптық семинарлар мен тәжірибе алмасу жөніндегі жұмысты ұйымдастыру тапсырылды.
Аудандық, қалалық білім бөлімдері мен кәсіптік білім беру мекемелеріне 2018-2019 оқу
жылының басынан бастап "Білім беру мекемелерінде туристік, өлкетану және экологиялық
жұмыстарды дамыту жөніндегі іс-шаралар жоспарын" толық іске асыруды қамтамасыз ету
тапсырылды.
Облыстың орта білім беру мекемелерінде туристік, өлкетану, экологиялық үйірмелер саны
өткен жылмен салыстырғанда 32-ге артты, келушілер саны екі есеге артты. Облыстың 80
мектебінде қоршаған ортаның экологиясы бойынша оқу-жаттығулар ұйымдастырылды, оған
6031 оқушы қатысты. Алдағы уақытта облыстың барлық білім беру мекемелерінде нақты
мәліметтерді талдап, өңір патриоттарын тәрбиелеу бойынша жұмысты жетілдіру міндеті тұр.
Бұдан басқа, қатты тұрмыстық қалдықтармен жұмыс істеу, оның ішінде қағаз қалдықтарын,
пластик бөтелкелерді бөлек жинау бойынша жұмыстар жолға қойылды. Бірнеше мектепте
арнайы контейнерлер орналастырылған. 2018 жылғы 26 мамырдан бастап "қағаз қалдықтарын
жинау" акциясы облыстың білім беру ұйымдарында жүзеге асырылады.
"Жасыл экономикаға көшу", "Рухани жаңғыру" бағдарламаларын жүзеге асыру шеңберінде
және Мемлекет басшысы Н.Ә. Назарбаевтың "Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру" "Туған жер"
бағдарламасында білім беру саласында ауқымды өлкетану жұмыстарын жүргізуге, экологияны
жақсартуға және елді мекендерді абаттандыруға ерекше назар аударылды.
2.12. Павлодар облысы
Аумағы – 124,8 мың км2. Облыс халқы – 754,8 мың адам (2018 жылғы 1 қаңтардағы деректер
бойынша), қала халқының саны 70,5%, ауыл халқының саны – 29,5% құрайды. 2019 жылғы 1
қаңтарға халық саны – 753,9 мың адам.
Статистика комитетінің деректері бойынша облыс жалпы өнімнің 4,41%-ын және Қазақстан
Республикасының өнеркәсіптік өндірісінің 7,8%--ын қамтамасыз етеді. 2017 жылы жалпы өңірлік
өнім 2369,3 млрд. теңгені құрап, 2016 жылмен салыстырғанда нақты өзгерісте 4,0% артты. 2017
жылы жан басына шаққандағы ЖІӨ 3134,3 мың теңгені құрады, бұл орташа республикалық
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деңгейден 4% жоғары. 2018 жылы облыстың ЖІӨ – 2746,6 млрд. теңгені, жан басына шаққанда
– 3641,2 мың адамды құрады.
Павлодар облысының ЖӨӨ құрылымында ең үлкен үлес салмақты өнеркәсіп алады. 2017
жылдың қорытындысы бойынша оның ЖІӨ-дегі үлесі 40,7%–ды, жалпы көлемі – 1778,4
млрд.теңгені, 2018 жылы-1985 млрд. теңгені құрады.
Павлодар облысы көмір (59,5%), ферроқорытпалар (73,1%), өңделмеген алюминий (99,8%),
алюминий тотығы (99,8%), электр энергиясы (38,0%) өндірісінің республикалық көлемінде
негізгі үлесті алады.
Облыстың 16 жүйе құраушы кәсіпорны өнеркәсіпте жұмыс істейді: ("Богатырь Көмір"
ЖШС (көмір өндіру), "МайкубенВест" ЖШС (көмір және лигнит өндіру), "Еуроазиаттық
энергетикалық корпорация" АҚ (көмір өндіру, электр, жылу энергиясын өндіру), "Қазхром ТҰК"
АҚ филиалы-Ақсу ферроқорытпа зауыты (ферроқорытпалар өндіру), "Қазақстан алюминийі" АҚ
(глинозем, электр энергиясын шығару), "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ (өңделмеген
алюминий өндіру), "Майкаинзолото" АҚ (түсті металл кендерін өндіру және өңдеу) "KSP Steel"
ЖШС (жіксіз құбырлар мен болат өндіру), "Кастинг" ЖШС Павлодар филиалы (болат шығару),
"Ergservice" АҚ Павлодар машина жасау зауыты (крандар мен металл құрылымдарын өндіру),
"Павлодар мұнайхимия зауыты" ЖШС (мұнай өнімдерін өндіру, бумен және сумен жабдықтау),
"Қазэнергокабель" АҚ (өткізгіш өнімдерін шығару), "Павлодарэнерго" АҚ (электр, жылу
энергиясын өндіру), "Екібастұз ГРЭС – 2 станциясы" АҚ (электр, жылу энергиясын өндіру),
"Екібастұз ГРЭС-1" ЖШС (электр, жылу энергиясын өндіру), "Екібастұз ГРЭС-1" (электр
энергиясын өндіру), "KAZ MineralsBozshakol" ЖШС (мыс концентратын, мыс кенін өндіру)
өнеркәсіптік өндірістің барлық көлемінің шамамен 80%-ын қамтамасыз етеді. Осы
кәсіпорындардың өнеркәсіптік өндіріс құрылымында басым болуы өңір экспортының ресурстықшикізат бағытталуына себепші болады186.
Өңдеуші өнеркәсіптің жетекші салалары: металлургия (71,2%), мұнай өңдеу( 7,6%),
машина жасау (6,4%). Салада 800-ге жуық кәсіпорын жұмыс істейді. 2017 жылы жалпы көлемі –
1136,1 млрд. теңге, 2018 жылы – 1264,7 млрд. теңге.
Электр энергетикасы өңір экономикасының базалық салаларының бірі болып табылады.
Облыстың энергетикалық кәсіпорындары республиканың 42% электр энергиясын өндіреді.
Облыстың энергетикалық кешені белгіленген жалпы қуаты 8275 МВт 7 жылу электр станциясын,
оның ішінде: Екібастұз ("Екібастұз ГРЭС-1" ЖШС, "Екібастұз ГРЭС-2 станциясы" АҚ), Ақсу
("ЕЭК" АҚ) қалаларында Республикалық маңызы бар үш блоктық электр станциясы және
Павлодар ("АК" АҚ ЖЭО, "Павлодарэнерго" АҚ ЖЭО-2 және 3-ЖЭО), Екібастұз
("Павлодарэнерго" АҚ Екібастұз ЖЭО) қалаларында төрт жылу электр орталығы бар. Ақсу
қаласын жылумен жабдықтауды "ТНК Казхром" АҚ РОК-2 АЗФ жүзеге асырады.
Облыстың ЖӨӨ-дегі ауыл шаруашылығы өндірісі өнімінің үлесі шамамен 5,0% құрайды.
Облыстың жер қоры 12475,5 мың га құрайды, оның ішінде ауыл шаруашылығы алқаптары –
11167,5 мың га, оның ішінде егістік – 1331,3 мың га.
Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірудің негізгі бағыттары ет, сүт, жұмыртқа, астық,
картоп және көкөніс болып табылады. Ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің құрылымында
мал шаруашылығы өнімдері басым, орташа үлесі 50%-дан астам.
Статистика комитетінің деректері бойынша 2017 жылы ауыл шаруашылығының жалпы
өнімінің көлемі 204,4 млрд.теңгені, ал 2018 жылы – 228,5 млрд. теңгені құрады.
Өсімдік шаруашылығы өнімдерін тұрақты өндіру мақсатында ауыл шаруашылығы
дақылдарын өсірудің ылғал және ресурс үнемдейтін және топырақ қорғау технологияларын
игеру, суармалы егіншілік алаңдарын қалпына келтіру, прогрессивті жаңбырлатқыш техниканы
пайдалану бойынша шаралар қабылдануда. Жыл сайын суармалы егіншілік алаңдары

186 Осы жерде және бұдан әрі Павлодар облысының аумағын дамытудың 2016—2020 жылдарға арналған
бағдарламасы және оны іске асыру жөніндегі 2018 жылғы есеп.
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кеңейтілуде. Соңғы төрт жылда 19,4 мың га қалпына келтірілді, оның 5,4 мың га 2017 жылы
пайдалануға берілді.
Павлодар облысы бойынша ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердегі жайылым алаңы
3317,6 мың га құрайды, оның ішінде суланған жерлер - 1899,6 мың га немесе 57%. 2014 - 2016
жылдары шаруашылықтар шахталық құдықтар мен ұңғымалардың 50 бірлігін салып, қалпына
келтірді. 2017 жылы жоспар 21 болғанда 26 құдық (ұңғыма) салынды.
Электрмен жабдықтау. Облыс Қазақстанның ең энергия құрылымды аумақтарының
қатарына жатады. Облыстың электр станциялары шаруашылық кешені мен облыс халқының
қажеттілігін электр энергиясымен қамтамасыз етеді, электр энергиясының бір бөлігі
республиканың басқа өңірлеріне келеді. Меншікті өңірлік тұтыну өндіріс көлемінің 45% - ын
құрайды.
Электр желілерінің жалпы ұзындығы 17,5 мың км, қосалқы станциялар саны-4 349 бірлік,
оның ішінде: ПС 220-110 кВ – 78, ПС 35-10-0,4 кВ – 128, ТП, КТП-6-10/0,4 кВ – 4 143. Электрмен
жабдықтау бойынша Павлодар өңірінің коммуналдық секторындағы инженерлік жүйелердің
тозу деңгейі нормативтік жағдайда 40% және 60% жөндеуді қажет етеді. Кернеуі 220 - 1150 кВ
электр беру желілері "KEGOC" АҚ-ның балансында тұр, оларды пайдалануды орталығы
Екібастұз қаласында жүйеаралық электр желілерінің Солтүстік филиалы жүзеге асырады. 110
кВ және одан төмен электр желілерін "Павлодар Электржелілік Тарату Компаниясы" АҚ және
"Горэлектросеть" ЖШС және "Экибастузэнерго"ЖШС электржелілік компаниялары
пайдаланады. Жыл сайын облыстың энергия кәсіпорындары қосалқы станциялардың электр
желілері мен электр жабдықтарын қайта жаңарту, жаңғырту, күрделі және ағымдағы жөндеу
бойынша инвестициялық іс-шараларды орындайды. Павлодар қаласында "Усольская" 110/10 кВ
қосалқы станциясының құрылысы аяқталды, бұл Усолка шағын ауданының тұтынушыларын
электрмен жабдықтау сенімділігін арттырды. 2015 жылы жалпы құны 34,9 млн. теңге болатын
"Павлодар облысы Ақсу қаласының Сольветка ауылының 3,958 км электрмен жабдықтау
желілерін қайта жаңарту" жобасы аяқталды. 2017 жылы - жалпы құны 30,9 млн.теңге "Успен
ауданы Таволжан ауылының электр желілерін қайта жаңарту және жаңғырту" жобасы. Осы
объектілерді пайдалануға беру Павлодар, Ақсу қалалары мен Успен ауданының өнеркәсіптік
кәсіпорындарын, ұйымдары мен халқын сапалы және үздіксіз электрмен жабдықтауды
қамтамасыз етті. Жалпы Павлодар облысы ЕАЭО интеграциясына байланысты нарықты кеңейту
бойынша жұмыс жүргізуде.
3 қаланы жылумен жабдықтауды екі кәсіпорын жүзеге асырады: "Павлодар жылу
желілері" ЖШС және "Теплосервис" КМК. Облыстың жылу желілерінің ұзындығы 926,6 км
(магистральдық – 155, тоқсандық – 748,6, ыстық сумен жабдықтау желілері - 23 км: Павлодар
қаласында – 418,6 км, Екібастұз қаласында – 342,3 км, Ақсу қаласында – 79,0 км, аудандарда –
86,7 км. Оның ішінде 452,3 км жеке меншікте. Орташа физикалық тозуы 60%-дан астам жылумен
жабдықтау желілерінің ұзындығы 2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша жалпы ұзындығы
631,8 км немесе 68,2%-ды құрайды, оның ішінде: Павлодар қаласында - 299,7 км (71,6%),
Екібастұз қаласында – 260,4 км (76,1%), Ақсу қаласында – 48,7 км (61,7%), аудандар - 41,9 км
(58,5%). Павлодар және Екібастұз қалаларында жылумен жабдықтау желілерінің тозуы 70% –
дан астам, Ақсу моноқаласында және облыстың аудан орталықтарында – 58 - 62%-ды құрайды.
Жылу, сумен жабдықтау желілері мен жүйелерінің тозу деңгейінің жоғары болуы, негізгі
өндірістік қорлардың тез ескіру қарқыны, сондай-ақ жаңа жылу, сумен жабдықтау жүйелерінің
құрылысына мемлекеттік және жеке инвестициялардың жеткіліксіздігі коммуналдық
шаруашылық саласындағы маңызды проблемалардың бірі болып табылады.
"Нұрлы жол" мемлекеттік бағдарламасы аясында сумен жабдықтау қызметтерін көрсететін
табиғи монополиялар субъектілерін кредиттеу есебінен қала желілерін қайта жаңарту жобалары
жоспарланған. Павлодар және Екібастұз қалаларында тозған жылумен жабдықтау желілерінің
60%-дан астамы жеке меншікте. Меншік иесі кәсіпорын мемлекеттік сараптама ала отырып,
жылумен жабдықтау желілерін жаңғырту және қайта жаңарту бойынша техникалықэкономикалық негіздеме әзірледі. Осы желілерді қайта жаңарту бойынша іс-шараларды іске
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асыру 2016 жылы Еуропалық Қайта Құру және даму банкінің қарыз қаражатын тарта отырып,
"Нұрлы жол" мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде басталды.
Газбен жабдықтау. Павлодар облысында табиғи газ және газ тарату желілері жоқ.
Тұрмыстық және өнеркәсіптік қажеттіліктер үшін "Павлодар мұнай-химия зауыты" ЖШС
өндіретін баллондарда сұйытылған мұнай газы (бұдан әрі-ТМД) пайдаланылады. Халықты
газбен жабдықтау жеке газ баллонды құрылғылармен жүзеге асырылады.
Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру энергия үнемдеу жөніндегі шараларды
іске асыру өнеркәсіпті, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты және көлік секторын
жаңғыртудың негізгі құралдарының бірі болып табылады. Өнеркәсіптік кәсіпорындардың
үлесіне энергетикалық ресурстарды тұтынудың 90,2% келеді. Павлодар облысында энергия
үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саясатын іске асырудың негізгі мәселелері: өнеркәсіп
кәсіпорындарындағы жабдықтардың тозуы, коммуналдық желілердің тозуы, энергия үнемдеу
саласындағы мамандардың біліктілігінің төмен деңгейі. Павлодар облысында энергия үнемдеуді
одан әрі дамыту мақсатында 2018 - 2021 жылдарға арналған энергия үнемдеудің кешенді
жоспары іске асырылуда, онда өнеркәсіптік кәсіпорындардың, инновациялық энергетиканың,
ТКШ, көлік, бюджет секторының, жалпы жарықтандыру мен қоғамның энергия тиімділігін
көздейтін 7 негізгі бағыт көзделген.
Сумен жабдықтау және су тарту. Павлодар облысы жер асты тұщы су ресурстарымен
қамтамасыз етілген. Ең ірі су артериялары Ертіс өзені және Қ.И.Сәтпаев ат. "Ертіс-Қарағанды"
арнасы болып табылады, су ресурстары ауыз су және шаруашылық сумен жабдықтау үшін
кеңінен пайдаланылады. Шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау мақсатында бекітілген қоры
тәулігіне 649,85 мың текше метр 22 учаске пайдаланылады. Шаруашылық-ауыз су мақсатындағы
суды тұтынушылар: тұрақты халық, шаруашылық-ауыз су құбыры желілерінен су тұтынатын
өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы кәсіпорындары. Облыс қалаларында 2018 жылдың соңына
қарай орталықтандырылған сумен жабдықтауға қол жеткізу 92%-ды және су тарту 86,5%-ды
құрайды. Облыс қалаларындағы сумен жабдықтау желілерінің ұзындығы 2018 жылы 2748,3 км
және су бұру желілерінің ұзындығы – 1046,3 км (Статистика комитетінің деректері), оның ішінде
Павлодар қаласында – тиісінше 457,6 км және 345,2 км, Екібастұз қаласында – 521,0 км және
308,5 км, Ақсу қаласында – 272,5 км және 235 км құрайды.
Бюджеттік және бюджеттен тыс қаражат есебінен желілерді қайта жаңарту жөніндегі ісшараларды орындау қорытындылары бойынша орташа-физикалық тозуы 60%-дан астам сумен
жабдықтау және су бұру желілерінің үлесі жыл сайын төмендеуде және 2018 жылғы 1 қаңтардағы
жағдай бойынша: 873,7 км сумен жабдықтау немесе жалпы ұзындығы 69,8%; 529,5 км су тарту
немесе 59,6%, оның ішінде: Павлодар қаласында - 341,1 км (74,5%) және 212,9 км (61,7%),
Екібастұз қаласында – 341,9 км (65,6%) және 182,6 км (59,2%), Ақсу қаласында – 190,7 км (70%)
және 133,9 км (57%) тиісінше. 2018 жылдың соңына ауыстыруды талап ететін сумен жабдықтау
және су тарту желілерінің үлесі тиісінше 1127,1 км және 764,1 км құрады.
Облыста сумен жабдықтау желілері коммуналдық меншікте және жалға беру қызметіне
берілді. Павлодар қаласында су тарту желілері "Павлодар-Водоканал" ЖШС жалға беру
қызметіне берілді, Екібастұз және Ақсу қалаларында желілерге мемлекеттік коммуналдық
кәсіпорындар қызмет көрсетеді.
2011 жылдан бастап 2017 жылдар аралығында 25 АЕМ сумен жабдықтау объектілері
пайдалануға берілді. Орталықтандырылған сумен жабдықтаумен қамтылған ауыл халқының
саны көрсетілген кезеңде 93,5 мыңнан 134,6 мың адамға дейін өсті. 2017 жылдың қорытындысы
бойынша 365 ауылдық елді мекеннің 87 АЕМ немесе 23,8% орталықтандырылған сумен
жабдықталған. 278 АЕМ – де орталықтандырылған сумен жабдықтау жоқ, оның ішінде 268 –
орталықсыздандырылған сумен жабдықталады, 10-тасымалдайтын суды қолданады.
2018 жылы жалпы сомасы 15,3 млрд. теңгеге (республикалық бюджеттен 13,1 млрд. теңге
трансферттер және облыстық бюджет есебінен 2,2 млрд. теңге) ауылдық сумен жабдықтаудың
37 жобасын салу және қайта жаңарту бойынша жұмыстар жүргізілді. 2018 жылдың соңына дейін
21 объект бойынша жұмыстар аяқталды, соның салдарынан АЕМ-нің орталықтандырылған
сумен жабдықтауға қол жеткізу көрсеткіші 23,8% - дан 29,7% - ға дейін артты (қосымша 27,2 мың
адамды сапалы ауыз сумен қамтамасыз ете отырып).
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2019 жылдың басында 353 ауылдан:
- 105 ауыл немесе 29,7% орталықтандырылған сумен жабдықталған;
- 52 АЕМ суды кешенді блок модульдердің суды тазарту қондырғысынан пайдаланады;
- 188 ауылсуды жергілікті көздерден пайдаланады (құбырлы, шахталық құдықтар,
ұңғымалар);
- 8 ауыл тасымалданатын суды пайдаланады.
2019 жылға 13,3 млрд. теңге (РБ-10,7 млрд. теңге, ЖБ - 2,6 млрд. теңге) сомасына 52 жобаны
іске асыру қолдау тапты. 36 АЕМ сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету және орталықтандырылған
сумен жабдықтауға қолжетімділікті 39,9%-ға дейін арттыру жоспарлануда (30,2 мың адамды
сапалы ауыз сумен қамтамасыз ете отырып).
Ауылдық елді мекендерде су тарту бойынша
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 16 қарашадағы №767 қаулысымен
Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы бекітілді. Бағдарламаға
сәйкес "Орталықтандырылған су тартуға қол жеткізу" көрсеткіші "Халықты ағынды суларды
тазартумен қамту" болып өзгертілді.
Әдістемеге сәйкес, халықты ағынды суларды тазартумен қамту көрсеткіші ауылдық елді
мекендердегі халықтың жалпы санынан есептеледі.
Облыста сарқынды суларды тазалау 5 ауылдық елді мекен қамтылған, бұл халық бойынша
5,3% немесе 11,8 мың адамды құрайды (ауыл тұрғындарының жалпы саны 223,8 мың адам):
- Мойылды ауылы, Павлодар қ., салынған жылы 1970 ж., ұзындығы 0,7 км., сүзу алаңы бар;
- Достық ауылы; Ақсу қ., салынған жылы 1979 ж., ұзындығы 35 км., КСС – 1 дана.,
- Қалқаман ауылы, Ақсу қ., салынған жылы 1968 ж., ұзындығы 12 км., КСС – 2 дана.,
- Баянауыл ауданы Майқайың кенті, тоған-жинақтаушы;
- Шарбақты ауданының Шарбақты ауылы, салынған жылы 2014 ж, ұзындығы 8,2 км., КСС
бар.
ҚТҚ бойынша жалпы ақпарат. Павлодар облысының әкімдігі ұсынған мәліметтерге
сәйкес, 2018 жылы 117,3 мың тонна ҚТҚ жиналып, оның 0,12%-ы қайта өңделді. 2017 жылы
жиналған ҚТҚ көлемі 426,6 мың тоннаны құрады, оның ішінде 0,23% қайта өңделген. 2018 жылы
халық саны 760,5 мың адамды құрады, оның 85%-ы ҚТҚ жинау және шығару қызметімен
қамтылды. 336 ҚТҚ орналастыру объектісінің 5-еуі ғана экологиялық және санитарлық талаптар
мен нормаларға сәйкес келеді, бұл 1,5% құрайды.
Үш қалада құрамында сынап бар шамдарды жинауға - 200 дана (Павлодар – 160, Екібастұз
– 30, Ақсу - 10); пластикалық қалдықтарды жинауға – 370 дана (Павлодар – 310, Екібастұз - 40,
Ақсу-20); электрондық қалдықтарды жинауға-20 дана (Павлодар) контейнерлер орнатылды.
Сұрыпталған қалдықтар "ПромТехноРесурсKZ" ЖШС Алматы қаласында қайта өңдеуге
жіберіледі.
МЖӘ шеңберінде жыл соңына дейін қалдықтарды бөлек жинау үшін тереңдетілген
контейнерлер орната отырып, қоқыс алаңдарын жаңғырту жоспарлануда (бүгінгі таңда МЖӘ
шартын жасау бойынша жұмыстар жүргізілуде).
Облыста ҚТҚ кәдеге жарату және қайта өңдеуді жүзеге асыратын 10 кәсіпорын
("Спецмашин"
ЖШС,
Казэкопром,
"Гофротара
зауыты",
"ЭлектроТрансРеелто",
"Полимерпласт", "InterRubberRecycling", "Kazecopvl", "ПИК", "Антон" ЖК, "Жанат" ЖК) бар.
Екібастұз қаласында "Экибастузкоммунсервис" ЖШС қуаттылығы жылына 40 мың тонна
сұрыптау кешені пайдалануға берілді.
Ақсу қаласында "Полигон Виктория" ЖШС өндірістік база алаңында қуаты жылына 15 мың
тонна қоқыс сұрыптау желісі іске қосылды.
Ақсу қаласында "Ақсу полигоны" кәсіпорын қалдықтарды сұрыптайды (қағаз, макулатура
және пластикалық), онда 2019 жылы ҚТҚ полигонына электр беру желілерін салу жоспарлануда
(іске асыру сомасы 25,0 млн.теңге).
Павлодар қаласында "Спецмашина" ЖШС қуаттылығы жылына 100 мың тоннаға дейін
сұрыптау орталығы үшін ауданы 3,5 мың м2 үй-жай сатып алынды.
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Павлодар облысында МЖӘ шеңберінде қалдықтарды бөлек жинау үшін тереңдетілген
контейнерлер орнатумен қоқыс алаңдарын жаңғырту жоспарлануда (бүгінгі таңда МЖӘ шартын
жасау бойынша жұмыстар жүргізілуде).
Қоршаған ортаның жай-күйі.
2017 жылы стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша Павлодар қаласының
атмосфералық ауасының ластану деңгейі төмен болды. ИЗА 2 (төмен деңгей), СИ = 5 (жоғары
деңгей) және НП = 4% (жоғары деңгей) құрайды. Ластаушы заттардыңорташа концентрациясы
ШРК-дан аспауы қаже. Қалқыма бөлшектердің (шаң) бір жолғы максималды концентрациясы
2,0 ШРКм.р, қалқыма бөлшектер РМ2,5 – 2,8 ШРКм.р, қалқыма бөлшектер РМ10 – 3,2 ШРКм.р,
көміртегі оксиді – 3,8 ШРКм.р, азот диоксиді -3,2 ШРКм.р., азот оксиді - 4,8 ШРКм.р., күкіртті
сутегі – 3,8 ШРКм.р, фенол - 2,0 ШРКм.р. құрады, қалған ластаушы заттар ШРК-дан аспады. 2016
жылмен салыстырғанда атмосфералық ауаның ластану деңгейі өзгерген жоқ187.
Павлодар қаласының Солтүстік өнеркәсіптік аймағында эпизодтық бақылау деректері
бойынша этилбензолдың концентрациясы 4,8 ШРК, бензолдың концентрациясы 1,1 ШРК
құрады. Бақылау деректері бойынша қалған ластаушы заттардың концентрациясы рұқсат етілген
норманың шегінде болды.
Екібастұз қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі төмен болып бағаланды.
Иса 3 төмен деңгей), СИ = 4 (жоғары деңгей), НП мәні = 1% (жоғары деңгей). Озонның орташа
концентрациясы (жердегі) 1,1 ШРКс.с. құрады, қалған ластаушы заттар ШРК-дан аспады. Ең
жоғары бір реттік концентрациялар мынадай болды: қалқыма бөлшектер (шаң) – 1,6 ШРКм.р,
қалқыма бөлшектер РМ2,5 - 1,1 ШРКм.р, қалқыма бөлшектер РМ10 - 2,1 ШРКм.р, күкірт
диоксиді – 3,4 ШРКм.р, көміртек оксиді – 4,3 ШРКм.р, азот диоксиді - 2,0 ШРКм.р, күкіртті сутегі
- 3,8 ШРКм.р. құрады, қалған ластаушы заттар ШРК-дан аспады. 2016 жылмен салыстырғанда
атмосфералық ауаның ластану деңгейі өзгерген жоқ.
Ақсу қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі төмен деп бағаланды. ИЗА 1
(төмен деңгей) құрайды. СИ = 4 (жоғары деңгей), НП = 0% (төмен деңгей). Ластаушы
заттардыңорташа концентрациясы ШРК-дан аспауы қаже. Күкіртті сутегінің ең жоғарғы-бір
реттік концентрациясы 3,7 ШРКм.м. құрады, қалған ластаушы заттар ШРК-дан аспады. 2016
жылмен салыстырғанда атмосфералық ауаның ластану деңгейі өзгерген жоқ.
2018 жылы стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша Павлодар қаласының
атмосфералық ауасының ластану деңгейі жоғары болып бағаланды. Иса 5 (жоғары деңгей), СИ =
2 (жоғары деңгей) және НП = 1% (төмен деңгей) құрайды. Қалқыма бөлшектердің (шаң) бір
жолғы максималды концентрациясы 1,4 ШРКм.р., қалқыма бөлшектер РМ2,5 – 1,4 ШРКм.р.,
қалқыма бөлшектер РМ10 – 1,1 ШРКм.р., көміртегі оксиді – 2,3 ШРКм.р., азот диоксиді - 1,7
ШРКм.р., азот оксиді - 1,1 ШРКм.р., озон (жердегі) - 2,4 ШРКм.р., күкіртті сутегі – 1,4 ШРКм.р.,
фенол - 1,8 ШРКм.р. құрады, басқа ластаушы заттардың концентрациясы ШРК-дан аспады.
Павлодар қаласының Солтүстік өнеркәсіптік аймағында эпизодтық бақылау деректері бойынша
этилбензол концентрациясы 2,5 ШРК, бензин - 1,2 ШРК құрады. Бақылау деректері бойынша
қалған ластаушы заттардың шоғырлануы рұқсат етілген норманың шегінде болды188.
Екібастұз қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі жоғары деп бағаланды.
ИЗА 7 (жоғары деңгей), СИ = 6 (жоғары деңгей) және НП = 2% (жоғары деңгей) құрайды.
Қалқыма бөлшектердің (шаң) орташа концентрациясы 1,1 ШРКс.с. құрады, қалған ластаушы
заттар ШРК-дан аспады. Ең жоғары бір реттік концентрациялар мынадай болды: қалқыма
бөлшектер (шаң) - 6,0 ШРКм.р., көміртек оксиді – 1,3 ШРКм.р., сутегі – 1,2 ШРКм.р., қалған
ластаушы заттар ШРК-дан аспады.
Ақсу қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі жоғары деп бағаланды. ИЗА 5
(жоғары деңгей) құрайды. СИ = 3 (жоғары деңгей) және НП = 0% (төмен деңгей). Ең жоғары бір
187 2017 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетень.
188 2018 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетень.
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реттік концентрациялар мынадай болды: көміртегі оксиді - 3,0 ШРКм.р., азот диоксиді – 1,5
ШРКм.р., сутегі-1,0 ШРКм.р., қалған ластаушы заттар ШРК-дан аспады.
2018 жылғы 15 ақпаннан бастап Павлодар қаласының 4 LED-экранында (СәтпаевТорайғыров к-лері, Сәтпаев-Кривенко, Кутузов-Естай және ТЖ вокзалында) және Екібастұз қ.
(М. Жүсіп-М. Әуезов к-сі) 1 LED-экранда (мердігер "Interactive TKR"ЖШС) атмосфералық
ауаның жағдайы туралы ағымдағы жағдайды трансляциялау жүзеге асырылуда.
Қоршаған ортаға ластаушы заттар эмиссиясының жалпы массасынан жылу энергетикасы
кәсіпорындарының үлесі 64%, қара металлургия 16%, түсті металлургия 7% және мұнай өңдеу
4%.
2018 жылдың 12 айында атмосфераға жалпы шығарындылардың көлемі облыс әкімдігінің
деректері бойынша 980,2 мың тонна лимит кезінде 716,2 мың тоннаны құрады (2.12.1-кесте).
2.12.1-кесте. Стационарлық көздерден зиянды заттардың шығарындылары.
Зиянды заттардың шығарындылары, мың тонна
Облыстардың
атауы

2014 ж.
лимит лимит

2015 ж.
дерек
дерек

2016 ж.
лимит дерек

2017 ж.
лимит

дерек

2018 ж.
лимит

дерек

Павлодар

929,0

971,34

965,5

968,511

618,14

980,2

716,2

620,8

568,3

553,1

Оның ішінде 1-санат бойынша облыстың ірі кәсіпорындарының үлесіне 85 - 86% келеді,
қалған II, III, IV санаттағы объектілерге шамамен 14-15% келеді.
2016 жылға дейін шығарындылардың төмендеуі, содан кейін облыстың жылу
энергетикалық кәсіпорындарында электр энергиясын өндірудің артуы себебінен өсу болды,
мысалы:
- "Болат Нұржанов атындағы Екібастұз ГРЭС-1" ЖШС 2018 жылы өткен жылмен
салыстырғанда 29,2%-ға артық электр энергиясын өндірді (14.797 млрд. кВт.сағат және 19,121
млрд.кВт.тиісінше атмосфераға шығарындылар көлемі 56,2 мың тоннаға немесе 37,3%-ға (150,5
мың тоннадан 206,7 мың тоннаға) ұлғайды.);
- "Қазақстан алюминийі" АҚ-да атмосфералық ауаға ластаушы заттардың шығарындылары
33,98 мың тоннаны немесе 60% (56,753 мың тоннадан 90,74 мың тоннаға дейін) құрады. Бұдан
басқа, Сазбалшық өндірісі 28061 тоннаға немесе 1,9% артты (1480991,0 тоннадан 1509051,90
тоннаға дейін).
2018 жылы облыстың ірі өнеркәсіп кәсіпорындарымен табиғат қорғау іс-шараларын
орындауға 9,5 млрд. теңге игерілді, жоспар бойынша 6,3 млрд. теңге, оның ішінде аса
маңыздылары:
- "Богатырь Көмір" ЖШС-не 1,2 млрд. теңге жоспармен "Екібастұз" кен орнында аршу
жыныстарын салу арқылы пайдаланылған учаскелерді қалпына келтіруге 3,4 млрд. теңге
жұмсалды.;
– Ақсу ферроқорытпа зауыты - "Қазхром "ТҰК" АҚ филиалы 2,6 млрд.теңге жоспар
бойынша 2,8 млрд. теңге игерілген, оның ішінде 2,3 млрд. теңге феррохром шлактарын өңдеуге
981802 тонна, ол оны ұсату және металл, қайта өңдеу және өндіріске қайтару үшін өнімдер және
бірнеше фракциялы қиыршық тас алуға негізделген.
Павлодар облысының аумағында жер үсті суларының ластануын бақылау 4 су
объектісінде (Ертіс және Усолка өзендері, Джасыбай, Сабындыкөл көлдері) жүргізілді.
2017 жылы Павлодар облысы аумағындағы су объектілерінің су сапасы былайша
бағаланады: суы "ластанудың орташа деңгейінде" - Ертіс, Усолка өзендері, Жасыбай,
Сабындыкөл көлдері. 2016 жылмен салыстырғанда Ертіс өзені суының сапасы айтарлықтай
өзгерген жоқ189.
189 2017 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетень.
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2018 жылы Павлодар облысы аумағындағы Ертіс, Усолка, Сабындыкөл, Жасыбай,
Торайғыр өзендерінің су сапасы "ластанудың орташа деңгейінде" деп бағаланды. 2017 жылмен
салыстырғанда Ертіс, Усолка өзендерінің, Жасыбай, Сабындыкөл көлдерінің су сапасы
айтарлықтай өзгерген жоқ190.
Ластаушы заттар төгінділерінің нақты көлемі (негізгі кәсіпорындар - Су Арнасы МКК,
Ақсу Су Арнасы МКК, Екібастұз су арнасы МКК) салыстырмалы түрде тұрақты болып қалвп
отыр (2.12.2-кесте).
2.12.2-кесте - Өөнеркәсіптік және шаруашылық-тұрмыстық сарқынды суларды төгудің нақты
көлемі
Төгінділердің нақты көлемі туралы ақпарат
2017 ж.
2018 ж.
Өнеркәсіптік төгінділер Су тарту көлемі, мың м3
1956656,7
1999503,3
Ластаушы заттардың көлемі, мың тонна
ШаруашылықСу тарту көлемі, мың м3
4285,5
4258,7
тұрмыстық
ағынды Ластаушы заттардың көлемі, мың тонна
18,486
сулар
Авариялық және
Су тарту көлемі, мың м3
рұқсат
етілмеген Ластаушы заттардың көлемі, мың тонна
төгінділер
Барлығы
(жоғарыда Су тарту көлемі, мың м3
1960942,2
2003762,0
аталған
барлық
Ластаушы заттардың көлемі, мың тонна
төгінділер)
Ескертпе: 2017 жылы Ертіс өзеніне "ЕЭК" АҚ Ақсу электр станциясының жылу алмасу шартты таза суларын
ағызудың нақты көлемі жылына 1879855,0 мың м3, 2018 жылы – жылына 1918911,0 мың м3 құрады.

Павлодар облысының ірі өнеркәсіп кәсіпорындарынан су тарту төмендегі ағынды суларды
жинағыштарға ағызылады: "Ақсу су арнасы" КМК-Ұзынбұлақ жинағышына, Екібастұз
қаласының "Горводоканал" КМК – Атығай жинағышына; "Павлодар мұнай - химия зауыты" АҚ
– Сарымсақ жинағышына, "Богатырь Көмір" ЖШС - Ақбидайық жинағышына, "Каустик" АҚ
және "Қазэнергокабель" АҚ-Былқылдақ жинағышына.
Облыстың ірі металлургиялық және энергетикалық кәсіпорындары мына күл үйінділеріне
су тартуды жүзеге асырады: "Қазақстан алюминийі "АҚ," Қазақстан электролиз зауыты "АҚ,
"Қазхром" ТҰК "АҚ филиалы - Ақсу ферроқорытпа зауыты," Павлодарэнерго " АҚ су
объектілерінде орналасуын қоспағанда, күл құбырлары желісі бойынша өз өндірістерін арнайы
карталарға бөледі.
Павлодар облысы шегінде Ертіс өзеніне ағынды суларды ағызу екі ұйымдастырылған
шығарылым бойынша жүзеге асырылады:
- "ЕЭК" АҚ Ақсу электр станциясы шартты таза жылу алмастырғыш суларды ағызады;
- "Павлодар-Водоканал" ЖШС облыс орталығының қалалық тазарту құрылыстарынан
кейін тазартылған аралас ағынды суларды ағызады.
"Шартты-таза" санатына жатқызылған шайынды су төгінділері "Ақсу су арнасы" КМК және
"Павлодар-Водник" ЖШС Тереңкөл ауылында ауыз су сапасындағы су дайындайтын екі
станциядан – СҚҚ-да жүргізіледі. Тек көктемгі су тасқыны кезінде ғана Ертіспен қосылатын
Қарамырза және Качирка ағысына төгіледі. Көрсетілген шайынды сулардың көлемі және оларда
ластаушы заттардың құрамы шамалы және ШРК нормативтерінің жобаларында бекітілген.
Павлодар облысының аумағында 49 ағынды суы бар 29 кәсіпорын бар, оның ішінде:
- су объектілеріне (Ертіс өз. Қарамырза, Качирка тармағы) - 4,
- су қоймаларының барлық түрлеріне-22,
- сүзу алаңдары ( буландырғыш өрістерді қоса алғанда) - 16,
- жер бедері (биоплатоны қоса алғанда) -7.
190 2018 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетень.
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ҚР Экологиялық кодексінің 20-бабының 7-тармағына сәйкес облыстың жер қойнауын
пайдалану, қоршаған орта және су ресурстары басқармасы 2015 жылы табиғатты қорғау іс –
шаралары шеңберінде Павлодар облысы бойынша 2015-2024 жылдарға арналған қоршаған орта
сапасының нысаналы көрсеткіштерін әзірледі (Павлодар облыстық мәслихатының 2015
жылғы 10 желтоқсандағы № 403/46 шешімімен бекітілген).
Қабылданған мақсатты көрсеткіштерге қол жеткізу және өңірдің өткір тұрған
проблемаларын шешу мақсатында әкімдік мүдделі органдармен және жұртшылықпен бірлесіп
2019 - 2023 жылдарға арналған Павлодар облысындағы экологиялық жағдайды жақсарту
жөніндегі іс-қимыл жоспарын әзірледі. Осы жоспардың жобасын облыстың экология және
қоршаған ортаны қорғау мәселелері жөніндегі экологиялық кеңесі, облыстық мәслихаттың
экология және қоршаған ортаны қорғау мәселелері жөніндегі комиссиясы, Қазақстанның
экологиялық ұйымдары қауымдастығының және Аймақтық ҮЕҰ қатысуымен өткен отырыс
барысында облыстық қоғамдық кеңесі қарап, мақұлдады.
10 жылдан астам уақыт бойы Павлодар қаласының Солтүстік өнеркәсіптік аймағына
сынапты мониторинг жүргізілуде, ол бүгінгі таңда сынап концентрациясының деңгейін
бақылау үшін негізгі құрал болып табылады. (ауаның, топырақтың, жер үсті және жер асты
суларының сынамаларын іріктеу жүргізіледі, сынамалардың жалпы саны 334). Бұрын әзірленген
сынап мониторингі бағдарламасын өзектендіру үшін басқарма оны түзетуді жүзеге асырды, онда
биологиялық үлгілердің (Солтүстік өнеркәсіптік аймақ ауданында жұмыс істейтін балық, құс
және адамдардың шаштары) сынамаларын қосымша іріктеу, сондай-ақ 500 метр қашықтықта
бұрынғы химия өнеркәсібі аумағының периметрі бойынша жаңа 41 бақылау ұңғымасын
бұрғылау көзделген. Бұл жер асты суларының жай-күйіне баға беруге мүмкіндік береді, өйткені
қолданыстағы 125 ұңғыма судың жай-күйіне тек ластану ошақтарында ғана баға береді.
Былқылдақ су қоймасындағы су халықтың денсаулығына қауіп төндірмейді, бірақ ол
шаруашылық қажеттіліктеріне қарастырылмаған.
Облыстың орман қорының жалпы көлемі - 478,7 мың га, оның ішінде орманмен
қамтылғаны – 261,6 мың га.
Экология жылы аясында орманды қалпына келтіру жұмыстарын ормандар мен жануарлар
дүниесін қорғау жөніндегі мемлекеттік мекемелер жүргізді. 13,67 млн.көшет республикалық
мемлекеттік мекемелердің МОҚ аумағында отырғызылды (БЖНПП – 110,0 га алаңда 273,9 мың
дана, "Ертіс Орманы" - 2,3 мың га алаңда 13,3 млн. дана). 160,0 мың дана орман дақылдары
көктемгі отырғызу барысында басқармаға ведомстволық бағынысты мекемелердің МОҚ
аумағында 35,4 га алқапқа отырғызылды, оның ішінде:
- Павлодар мемлекеттік мекемесінде-Павлодар орманшылығында (Павлодар қаласы
аумағында, Павлодар-Успенка автожолы бойында, Жетекші ауылы, ТЖ кенті маңында) 9,5 га.
Санаты-егістік және топырақ қорғау ормандары (2015 жылғы өртеу);
- Максим Горький ММ-де-Качир орманшылығында 13,0 га алаңда (Качир ауданының
аумағында, Павлодар-Омбы автожолы бойында, Березовка ауылы мен Бобровка ауылы
арасында). Санаты-мемлекеттік қорғаныштық орман жолақтары(2017 жылғы кесу);
- Өрлітөбе ММ-де-Тастинка орманшылығында 12,9 га алаңда (Железин ауданының
аумағында, Церковное ауылына жақын). Санаты-егістік және топырақ қорғау ормандары (2015
жыл өрті).
2018 жылдың күзінде жер қойнауын пайдалану басқармасы "Жас Отан" жастар қанатымен,
облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясымен, Павлодар
орман және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мекемелерімен бірлесіп, Павлодар қаласының
16-шы автожолының бойында пирамидалық теректің 1912 түп көшеті отырғызылды.
Облыстың елді мекендерін абаттандыру бойынша айлық барысында (сәуір-мамыр) қалалар
мен аудандар аумағында 130,3 мың дана жасыл желектер отырғызылды, оның ішінде жасыл
белдеуді құру мақсатында санитарлық-қорғау аймақтарының аумағында өнеркәсіп
кәсіпорындары 13,7 мың дана ағаш отырғызды. Отырғызылатын ағаштардың негізгі түрлері::
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қарағай, шырша, терек, күл, үйеңкі, тал, Қарағаш, қайың, шетен, сирень, шие, бадам, шегіртке,
долана, арша, алма, акация, бадам, шие және т. б.
Бұдан басқа, кәсіпорындар облыстың елді мекендерін көгалдандыруға белсенді қатысты.
Павлодар қаласының 16-шы автожолының бойында "Қазақстан алюминийі" АҚ, "КЭЗ",
"Каустик", "KSP Steel" ЖШС, Кастинг, "ПМХЗ", Мұнайхим ЛТД компаниясы және басқа да
бірқатар кәсіпорындар жасыл желектерді отырғызуды жүзеге асырды.
Экотуризм. Павлодар облысының аумағында: Баянауыл мемлекеттік ұлттық табиғи паркі;
Қазақстан шипажайы - "Мойылды" шипажайы; Маралды көліндегі туристік демалыс аймағы;
Аққулы ауданындағы "Тұзқала" демалыс аймағы, көптеген табиғи, тарихи, археологиялық,
мәдени ескерткіштер бар.
2017 жылдың қорытындысы бойынша келушілерді орналастырумен айналысатын
объектілердің саны 97 бірлікті құрайды, онда 2810 нөмір бар, бұл ретте біржолғы сыйымдылығы
6987 төсек-орынды құрайды. Олар 147485 адамға қызмет көрсетіп, 1852259,7 мың теңгеге қызмет
көрсетті.
2017 жылы ішкі және сыртқы туризм бойынша қызмет көрсетілген келушілердің жалпы
саны орналастыру орындарында – 147485 адамды құрады, бұл 2015 жылмен салыстырғанда
33,5%-ға артық (110456 адам). Ұсынылған төсек-тәулік саны 112,8% немесе 37770 төсек-тәулікке
ұлғайды. Өңірде туризмді 2020 жылға дейін дамыту туризмді дамыту тұжырымдамасы, Павлодар
облысының туристік кластерін құрудың және дамытудың 2020 жылға дейінгі мастер-жоспары
шеңберінде жүзеге асырылатын болады. Өңірдегі туризмді дамыту басымдықтары мыналар:
кластерлік даму моделі, инфрақұрылымды дамыту, маркетингтік шаралардың тиімділігін
арттыру, сектордағы еңбек өнімділігін арттыру, жаңа жұмыс орындарын құру.
2.13. Солтүстік Қазақстан облысы
Облыс республиканың солтүстігінде 98 мың км2 алып жатыр. 2019 жылдың басыда облыс
халқы 554,5 мың адам, ал 2018 жылдың 1 қаңтарына - 558,6 мың адам болды. Дамудың негізгі
бағыттары - ауыл шаруашылығы, тау-кен және қайта өңдеу өнеркәсібі. Солтүстік Қазақстан
облысы ауыл шаруашылығын дамытудың үлкен әлеуеті бар аграрлық-индустриялық аймақ
болып табылады, сондықтан ауыл шаруашылығы саласы аса маңызды сала болып табылады.
Статистика комитетінің деректері бойынша 2017 жылы облыстың ЖӨӨ көлемі 2015
жылмен салыстырғанда номиналды мәнде 33,1%-ға артып, 1114,0 млрд. теңгені құрады. Жан
басына шаққандағы ЖӨӨ - 1985,9 мың теңге, бұл 2015 жылғы деңгейден номиналды мәнде
35,4%-ға артық. 2018 жылы облыстың ЖӨӨ – 1212 млрд. теңге, ал жан басына шаққанда 2177,7
мың теңге191.
Өнеркәсіп өндірісінің көлемі 2017 жылы 240,5 млрд. теңгені және 2018 жылы 243,0 млрд.
теңгені құрады. Өнеркәсіп өндірісінің құрылымында 2017 жылы 171,9 млрд. теңге және 2018
жылы 171,2 млрд. теңге көлемімен өңдеу өнеркәсібі ең үлкен үлесті алады.
Негізгі өнеркәсіптік өндіріс Петропавловск қ. Ғ.Мүсрепов ат. аудандарда, Тайынша және
Қызылжар аудандарында орналасқан. Ақжар, Мамлюк және Жамбыл аудандарында өнеркәсіп аз
дамыған.
Өңдеу өнеркәсібінде 357 кәсіпорын жұмыс істейді, оның ішінде 5 ірі, 18 орта және 334
шағын кәсіпорын бар.
Машина жасау өңір өнеркәсібінің басты салаларының бірі болып табылады және облыстың
аудандарында жұмыс істейтін машиналар мен жабдықтарды жөндеу және орнату бойынша

191 Осы жәрде және бұдан әрі 2016-2020 жылдарға арналған Солтүстік Қазақстан облысының аумағын дамыту
бағдарламасы және оны іске асыру бойынша 2018 жылғы есеп.
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қызмет көрсететін 32 кәсіпорын және 26 кәсіпорыннан тұрады. Облыстың машина жасаудың
негізгі флагмандары – «ПЗТМ» АҚ, «Зиксто» АҚ, «С.М. Киров ат. зауыт» АҚ, «Мұнаймаш» АҚ.
Ауыл шаруашылығы кешені сала ретінде өңірдің экономикасындағы жалпы өңірлік өнім
құрылымында 25,3% және елдің АӨК экономикасында 11%-ды алады. 2017 жылы облыста
500218,0 млрд.теңге жалпы өнім өндірілді. Өндірістің ең көп үлесі өсімдік шаруашылығы өніміне
– 361 264,7 млн.теңге (72%) келеді, ал мал шаруашылығы өнімі 136319,7 млн. теңге көлемімен
27% құрайды.
Статистика комитетінің деректері бойынша 2017 жылы ауыл шаруашылығының жалпы
өнімінің көлемі 498,4 млрд.теңгені, ал 2018 жылы - 514,7 млрд. теңгені құрады.
Ауыл шаруашылығының негізгі капиталына 2018 жылы 84155,2 млн. теңге НКИ 114,3%
инвестиция тартылды.
Өңір республикадағы негізгі астық егетін өңірлердің бірі болып табылады, ол астық
өндірісінің 30%-ға дейін, май тұқымдарының 26%-ға дейін, сүттің 10%-ға дейін, жұмыртқаның
12%-ға дейін қамтамасыз етеді.
Өсімдік шаруашылығында 2018 жылы егіс алқаптарын әртараптандыру шеңберінде майлы
дақылдар алаңы 261 мың гектарға немесе 37%–ға ұлғайтылды және 976 мың гектарға (2017 ж. –
715 мың га), картоп алаңы 9,6 мың гектарға немесе 35%–ға, 37,4 мың гектарға (2017 ж. - 27,8 мың
га), көкөніс 1,6 мың гектарға немесе 32%-ға, 6,6 мың гектарға (2017 ж. - 5,0 мың га) жеткізілді.
2018 жылы дәнді және дәнді-бұршақты дақылдардың жалпы түсімі 18,7 ц/га өнімділікпен
5,2 млн. тоннаны құрады. 9,9 ц/га шығымдылығымен 941,7 мың тонна майлы дақылдар, 157,2
ц/га шығымдылығымен 588 мың тонна картоп және 166,1 ц/га шығымдылығымен 110 мың тонна
көкөніс жиналды.
2017 жылы дәнді дақылдардың жалпы түсімі бастапқы кіріске алынған салмақта 5417,4
млн.тоннаны құрады, бұл 2015 жылғы жинаудан 130,0 мың тоннаға аз (2015 жылы – 5547,0 мың
тонна). 2015 жылға қарағанда (2015 жылы – 17,3 ц/га) астық өнімділігі 0,2 ц/га артып, 2017 жылы
17,5 ц/га құрады. 2017 жылы дәнді дақылдар бойынша ең жоғары өнімділік келесі аудандарда
алынды: М. Жұмабаев ауданы-21,7 ц/га, Аққайың ауданы – 21,2 ц/га, Жамбыл және Қызылжар
аудандары 19,9 ц / га.
Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердегі жайылымдардың көлемі 1770 мың га
құрайды, суланған 691,3 мың га немесе 39%. 2014-2016 жылдары 110 шаруашылық шахталық
құдықтар мен ұңғымалар салды және қалпына келтірді. 2017 жылы 49 құдық (ұңғыма) салынды
- жоспарда 109% болған.
Солтүстік Қазақстан облысының
энергетикалық кешенінде
"СЕВКАЗЭНЕРГО"
компаниялар тобы, "Көкшетау Энерго" ЖШС жұмыс істейді.
"СЕВКАЗЭНЕРГО" АҚ (ЖЭО-2) Петропавл қаласының жылу энергиясының және
Солтүстік Қазақстан облысының сегіз ауданының және Петропавл қаласының электр
энергиясының негізгі көзі болып табылады. Станцияның белгіленген электр қуаты 2018 жылғы
1
қаңтардағы
жағдай
бойынша
541
МВт,
жылу
қуаты
713
Гкал/сағ.
Көмірге жылдық қажеттілік 3,1 млн. тоннаны, мазутқа 3 мың тоннаны құрайды.
Петропавл 2 - ЖЭО электр энергиясын өндіру 2018 жылы 3211 млн. кВт.с, жылу – 1893 мың
кВт.с құрады.
"Солтүстік Қазақстан ТЭК" АҚ Петропавл қаласы және облыстың сегіз солтүстік
аудандары (Аққайың, Есіл, Жамбыл, Қызылжар, Мамлют, М. Жұмабаев, Тимирязев, Шал ақын)
үшін электр энергиясын тасымалдау мен бөлуді жүзеге асырады.
Облыс бойынша "Солтүстік Қазақстан ТЭК" АҚ электр энергиясын беру желілерінің
ұзындығы 13299 км құрайды, қосалқы станциялар саны - 2411 дана. "Солтүстік Қазақстан ТЭК"
АҚ желілеріндегі электр энергиясының шығындары 2018 жылы 8,39% құрады. Нормативтен тыс
шығындар жоқ. Электр желілерінің тозуы 2018 жылы 5%-ға төмендеді және 64,8%-ды құрады
(2016 жылы 69,8%).
2018 жылы инвестициялық бағдарлама аясында "Солтүстік Қазақстан ТЭК" АҚ 1,2 мың
электрмен жабдықтау желісі мен 138 қосалқы станцияға күрделі жөндеу және қайта жаңарту
316

жүргізілді, мұның өзі электрмен жабдықтаудың сенімділігіне, сондай-ақ өткізу қабілетін
арттыруға және электр энергиясының жаңа тұтынушыларын қосуға оң әсер етеді.
"Көкшетау Энерго" ЖШС Солтүстік Қазақстан облысының бес оңтүстік ауданында электр
энергиясын беруді және бөлуді жүзеге асырады (Айыртау, Ақжар, Ғ. Мүсірепов ат., Тайынша,
Уәлиханов). Кәсіпорынның теңгерімінде 10,47 мың км әуе және кабельдік электр беру желілері,
1749 қосалқы станциялар мен трансформаторлық пункттер бар. "Көкшетау Энерго" ЖШС
желілеріндегі электр энергиясының шығындары 2018 жылы 17,79% құрады, бұл 2016 жылғы
деңгейден 0,5%-ға төмен (18,29%). Нормативтен тыс шығындар жоқ. Электр желілерінің тозуы
2018 жылы 4,1 пайыздық пунктке төмендеді және 52,3% құрады (2016 жылы – 56,4%).
Солтүстік Қазақстан облысында баламалы көздерден қуаты 2,26 МВт Сергеев ГЭС бар.
"Қазақтелеком" АҚ облыстың екі ауданында өндірістік объектілерді резервтік электрмен
жабдықтау үшін Ақжар және Уәлиханов аудандарында жиынтық қуаты 9,4 кВт үш жел толқынды
электр кешені орнатты. 2012 жылы Новоникольское ауылында "Зенченко и К" командиттік
серіктестігі өз қаражаты есебінен жалпы қуаты 1,5 МВт (2×750кВт) екі жел электр станциясын
орнатты, сондай-ақ 2015 жылдың 1 тоқсанында қуаттылығы 1 МВт-тан германиялық "NEG
MICON" фирмасының екі жел энергетикалық қондырғысы іске қосылды. 2017 жылы Айыртау
ауданында "Миллениум" және "Магзум" шаруа қожалықтары, "Байшагиров" ЖК және
"Алдонгаров" ФХ өз қажеттіліктері үшін күн батареяларын енгізді.
2018 жылы облыста жаңартылатын энергия көздерін пайдалану бойынша 26 жаңа нысан
енгізілді, оның ішінде сабанмен жұмыс істейтін 22 қазандық және Петропавл қаласында күн
панелімен жұмыс істейтін 4 мобильді құрылғыларды зарядтау станциясы.
Барлығы 2018 жылы жаңартылатын энергия көздерімен электр энергиясын өндіру 20,7 млн.
кВт құрады, бұл 2017 жылға қарағанда 1% - ға артық (20,5 млн. кВт.сағ). Электр энергиясын
өндірудің жалпы көлемінде ЖЭК объектілерімен электр энергиясын өндіру үлесі 0,65% құрады.
2018 жылы жаңартылатын энергия көздері бойынша аукциондық сауда-саттықтың
енгізілген жүйесі шеңберінде Солтүстік Қазақстан облысында жеңімпаздар болып "EnergoTrust"
ЖШС және "Иван Зенченко" ЖШС жобалары анықталды. "Иван Зенченко" ЖШС 2019 жылы
жалпы белгіленген қуаты 2 МВт 2 жел генераторы іске қосты.
Жылумен жабдықтау. "Петропавл Жылу Желілері" ЖШС қызметінің негізгі түрі
Петропавл қаласының тұтынушыларына жылу энергиясын тасымалдау және тарату болып
табылады. "Петропавл Жылу Желілері" ЖШС кәсіпорнының жылу желілерінің жалпы ұзындығы
233,5 км құрайды, оның ішінде магистральдік – 85,3 км, тарату - 148,2 км.
Петропавл қаласында жылу желілерінің тозуы 2018 жылы – 69,9%, оның ішінде
магистральдық – 75,9%, тарату – 59,5% құрады. 2018 жылы кәсіпорын 13,7 км құбырларды
жөндеуге, қайта жаңартуға және жаңғыртуға 1,2 млрд.теңге бағыттады.
Газбен жабдықтау. Солтүстік Қазақстан облысында өндірістік және тұрмыстық
қажеттіліктер үшін тек сұйытылған көмірсутекті газ пайдаланылады.
Солтүстік Қазақстан облысына сұйытылған газдың негізгі жеткізушілері "Рока" ЖШС,
"Горгаз-сервис" ЖШС, "Райгаз" ЖШС, "Алыс газ" ЖШС, "Альнур газ" ЖШС, "Облгаз"ЖШС
аккредиттелген ұйымдары болып табылады. Негізгі газ жеткізуді "CNPC-Ақтөбемұнайгаз" ЖШС
жүзеге асырады. (Ақтөбе қ.), "ПНХЗ" ЖШС (Павлодар қ.)
Солтүстік Қазақстан облысы 2017 жылы 43,2 мың тонна газ тұтынды, 2018 жылы-50 мың
тонна (өсім 15.7%). Сұйытылған газды тұтынудың артуы автокөлік пен тұрғын үйлерді газға
ауыстырумен түсіндіріледі. 2018 жылы газбаллонды жабдықтар 2,7 мың бірлікке орнатылды. Бұл
ретте облыста газ тапшылығына жол берілген жоқ.
ЖӨӨ энергия сыйымдылығын төмендету. 2017 жылы облыстың ЖІӨ энергия
сыйымдылығы 2000 жылғы бағамен 0,3 тнэ мың АҚШ долларын құрады және 2015 жылмен
салыстырғанда 28,6% төмендеді.
Солтүстік Қазақстан облысының 2016 - 2020 жылдарға арналған энергия үнемдеудің
кешенді жоспарын облыс әкімдігі әзірлеп, мәәслихаттың 2016 жылғы 19 сәуірдегі №2/3
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шешімімен бекітілді. 2018 жылы осы кешенді жоспар шеңберінде облыстың кәсіпорындары мен
ұйымдары 11,2 млрд. теңге сомаға іс-шаралар орындады, алынған нәтиже 210 мың тонна шартты
отынды құрады.
Энергетика секторындағы кәсіпорындар автотрансформаторды ауыстыру, ЖЭО-2-де жылу
қуатын беру схемасын қайта жаңарту, оқшауланған құбырды қолдана отырып магистральды
және таратушы жылу желілерін қайта жаңарту, жылу желілері құбырларының оқшаулануын
қалпына келтіру, электрмен жабдықтау желілерінің негізгі және қосалқы жабдықтарын жаңғырту
және қайта жаңарту, оның ішінде СИП маркалы сымға жалаңаш сымдарды ауыстыра отырып
ӘЖ-0,4 кВ қайта жаңарту сияқты ірі іс-шараларды орындады. Осы іс-шараларға шығын сомасы
8,76 млрд. теңгені құрады, 202 мың т.т. үнемделді.
Өнеркәсіптік және көлік кәсіпорындарымен энергия үнемдеу іс-шараларын енгізуге 1,46
млрд. теңге бағытталды. Кәсіпорындарда ескі жабдықты аз энергияға ауыстыру жүргізілді,
қыздыру шамдарын энергия үнемдейтін шамдарға ауыстыру орындалды, үй-жайларды жылыту
бойынша іс-шаралар жүргізілді. Осы іс-шараларды орындаудың экономикалық тиімділігі 5116 м.
т. құрады.
2018 жылы Дүниежүзілік банк есебінен 4 бюджеттік объектіде энергия үнемдеу ісшаралары жүргізілді, БҰҰДБ гранттары есебінен 2 тұрғын үйді жаңғырту жүргізілді.
Облыста 2017 - 2018 жылдары жарықдиодты 3,7 мың шам (Петропавл қаласында – 3,3 мың
дана) ауыстырылды, олар 50% дейін үнемдейді.
Сумен жабдықтау. Солтүстік Қазақстан облысында "Қазсушар" РМК "Есіл су" филиалы
және "Қызылжар су" ЖШС екі ірі сумен жабдықтау кәсіпорны бар. Облыстың әрбір ауданында
қосымша сумен жабдықтау және су тарту қызметтерін көрсететін пайдаланушы кәсіпорындар
бар.
2019 жылдың басында орталықтандырылған сумен жабдықтаумен ауыл халқының саны
253,5 мың адамнан (81,6%) 394 АЕМ (60,7%) қамтамасыз етілді, 57,3 мың адам тұрғындар саны
(18,4%) 255 АЕМ (39,3%) орталықтандырылған сумен жабдықтаумен қамтамасыз етілмеген.
Жалпы облыс халқының орталықтандырылған сумен қамтамасыз етілуі 89,8% (ауылдық – 81,6%)
құрайды. Облыстағы 5 қала орталықтандырылған сумен қамтамасыз етілген.
Су тарту Петропавл, Сергеевка қалаларында және облыстың 5 ауылында (Саумалкөл,
Явленка, Покровка, Бескөл және Новоишимское) жүргізілген, оның ішінде тек Петропавл қ.және
Саумалкөл а. кәріздік тазарту құрылғылары бар.
Жыл сайын сумен жабдықтаудың жаңа объектілерін салу есебінен орталықтандырылған
сумен қамтамасыз етілген ауылдар саны ұлғаюда. Сумен жабдықтау объектілерінің құрылысы
"Өңірлерді 2020 жылға дейін дамыту" мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жүзеге асырылады.
2017 жылы "Өңірлерді 2020 жылға дейін дамыту" бағдарламасы шеңберінде сумен
жабдықтауға 6,9 млрд. теңге бағытталды. 2017 жылдың қорытындысы бойынша 3 ауылға су
берілді, ауылдардың орталықтандырылған сумен жабдықтауға қол жетімділігі 57,5% құрады.
2018 жылы сумен жабдықтау және су тарту объектілерін салуға және реконструкциялауға
барлық көздерден 5,4 млрд. теңге бағытталды. Жүргізілген іс-шаралар нәтижесінде 2018 жылы
су берілді және халық саны 25 мың адам болатын 38 ауылда сумен жабдықтау жақсарды,
орталықтандырылған сумен жабдықтауға қол жеткізу 59,6%–ға жетті (халықтың қол жетімділігі81,4%).
Сумен жабдықтаудың жергілікті объектілерін, тарату желілері мен топтық су құбырларын
қайта жаңарту және салу жүргізілді, облыс аудандарында бұрын жұмыс істеп тұрған сумен
жабдықтау желілерін қалпына келтіру жүзеге асырылды.
2019 жылы сумен жабдықтау және су тарту нысандарын салуға және реконструкциялауға
9,1 млрд.теңге жоспарланған. Осы жобаларды іске асыру 26,5 мың адам және облыс
орталығының 32 мың тұрғыны бар 32 ауылда су беруге және сумен жабдықтауды жақсартуға
мүмкіндік береді. 2019 жылдың соңына қарай ауылдардың орталықтандырылған сумен
жабдықтауға қолжетімділігі 62,4% (ауыл халқының 82%) құрайды деп күтілуде.
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Қоршаған ортаның жай-күйі.
Петропавл қаласының атмосфералық ауасының жағдайын бақылау "Қазгидромет" РМК 4
стационарлық бекетінде жүргізіледі.
2017 жылы стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша, Петропавл қаласының
атмосфералық ауасының ластану деңгейі төмен деп бағаланды. ИЗА - 4 (төмен деңгей) құрайды.
СИ күкіртсутегі бойынша 28 (>10 өте жоғары деңгей) тең (постының №6 ауданында). 2017
жылғы 22, 24 сәуірде №5 бекетте күкіртті сутегі бойынша 11 ДБ (10,3 - 16,5 ШРК) және 1 ЭВЗ
(27,7 ШРК) тіркелді. Озонның орташа концентрациясы (жердегі) 1,4 ШРКс.с. құрады, қалған
ластаушы заттардың шоғырлануы ШРК-дан аспады. Қалқыма бөлшектердің (шаң) максималды
бір жолғы концентрациясы 1,4 ШРКм.р, күкірт диоксиді – 4,0 ШРКм.р, көміртегі оксиді – 1,9
ШРКм.р, азот диоксиді – 1,1 ШРКм.р, озон (жердегі) – 6,1 ШРКм.р, күкіртті сутегі – 27,7
ШРКм.р, фенол – 1,6 ШРКм.р, аммиак – 1,6 ШРКм.р. құрады, басқа ластаушы заттардың
концентрациясы-ШРК-дан аспады. 2016 жылмен салыстырғанда атмосфералық ауаның ластану
деңгейі өзгерген жоқ192.
Тайынша, Саумалкөл және Булаев кенттерінде экспедициялық бақылау деректері
бойынша күкірт диоксидінің ең жоғары концентрациясы байқалды: 1,08 ШРК, 1,3 ШРК, 1,6
ШРК, қалған ластаушы заттардың шоғырлануы рұқсат етілген норманың шегінде болды.
2018 жылы, стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша, Петропавл қаласының
атмосфералық ауасының ластану деңгейі жоғары болып бағаланды, ол ИЗА = 7 (жоғары деңгей),
СИ 6 (жоғары деңгей) және НП = 4% (жоғары деңгей) мәнімен анықталды. Ең жоғары бір реттік
концентрациялар мыналарды құрады: қалқыма бөлшектер РМ2,5 - 1,6 ШРКм.р., қалқыма
бөлшектер РМ10 - 1,0 ШРКм.р., күкірт диоксиді - 1,0 ШРКм.р., көміртегі оксиді - 1,2 ШРКм.р.,
азот диоксиді - 2,1 ШРКм.р., озон - 3,1 ШРКм.р., күкіртті сутегі - 5,6 ШРКм.р., фенол - 2,1
ШРКм.р. құрады , қалған ластаушы заттар ШРК-дан аспады193.
Экспедициялық бақылаулардың деректері бойынша Бескөл ауылында күкірт диоксиді
бойынша ең жоғары концентрациялар 2,44 ШРК құрады.
2018 жылы стационарлық көздерден атмосфералық ауаға ластаушы заттардың
шығарындылары 77881 т құрады. Облыстағы ең ірі ластаушы "Севказэнерго" АҚ болып
табылады, тұрақты көздерден шығатын ластаушы заттардың атмосфераға шығарындылары
37381 т құрады, бұл облыс шығарындыларының жалпы көлемінің 48% құрайды.
СҚО әкімдігінің Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы мен
қоршаған ортаны қорғау департаментінің бірлескен жұмысы нәтижесінде 2016 жылы
атмосфералық ауаға шығарылатын лимиттер 140 мың тоннадан (2017 жылға белгіленген
мақсатты индикатор – 141 мың тонна) 2017 жылы 116 мың тоннаға дейін төмендетілді, төмендеу
көлемі 24 мың тоннаны құрады.
2018 жылға "Севказэнерго" АҚ табиғатты қорғау іс-шаралар жоспарына сәйкес
атмосфералық ауаны қорғау бөлігінде мыналар жоспарланды:
1)
нақты
уақыт
режимінде
өндірістік
экологиялық
мониторингтің
автоматтандырылған станцияларының жұмыс істеуін қамтамасыз ету;
2)
шығарындылар көздерінен шығарылатын газдардағы ластаушы заттарды тиімді
тазартуды, кәдеге жаратуды, бейтараптандыруды, басуды және залалсыздандыруды қамтамасыз
ететін қазандық агрегаттарының қыздыру беттерін қалпына келтіру;
3)
күл ұстағыш қондырғылардың, ауа өткізгіштердің, газ өткізгіштердің тозған
элементтерін жөндеу;
4)
желді ауа райы жағдайында жұмыс істеп тұрған күл үйіндісінде шаңды азайту
бойынша жұмыстарды ұйымдастыру.
Осы іс-шараларға 245731 мың теңге сомасында қаржыландыру жоспарланған, жыл
қорытындысы бойынша барлық жоспарланған қаражат көлемі игерілді, орындалған жұмыстар
пайызы 100% құрады.
192 2017 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетень.
193 2018 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетень.
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Облыста іс-шаралар жоспары әзірленді және қоршаған ортаны қорғау саласындағы
мемлекеттік органдармен бекітілген I, II, III және IV санаттағы объектілер бойынша
эмиссиялардың рұқсат етілген көлемін төмендету бойынша жұмыстар жүргізілуде.
Атмосфералық ауаға шығарындылар бойынша 2018 жылға белгіленген мақсатты индикатор 129
мың тоннаны құрады, шығарындылар бойынша эмиссияларға берілген рұқсаттармен белгіленген
лимит 116,7 мың тонна.
Атмосфералық ауаға шығарындылар бойынша 2019 жылға арналған белгіленген
нысаналы индикатор 126 мың тонна.
Жыл сайын табиғат пайдаланушылар қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсат беру
шарттары бойынша міндеттемелерді орындау шеңберінде "әуе бассейнін қорғау" бөлімі
бойынша іс-шараларды орындайды. Стационарлық және жылжымалы көздерден ластаушы
заттардың шығарылуын болдырмау және төмендету, технологиялық жабдықтар мен
аспирациялық жүйелерден зиянды заттарды ұстауға, залалсыздандыруға арналған шаң-газ
тазартқыш қондырғыларды пайдалануға беру, жөндеу және қайта жаңарту бойынша іс-шаралар
жүргізіледі.
2018 жылдың қорытындысы бойынша 1 санаттағы кәсіпорындар бойынша табиғатты
қорғау іс-шараларын қаржыландыру 14222907,94 мың теңге жоспарланды, 135,3% игерілді,
жоспарланған жұмыстардың 92,4% орындалды.
2 және 3 санаттағы кәсіпорындар бойынша 2018 жылға 77135 мың теңге сомаға табиғат
қорғау іс - шараларын қаржыландыру жоспарланды, 90,56% қаражат игерілді, 85,34% жұмыс
орындалды.
Сондай-ақ, облыста көлікті газ отынына көшіру жұмыстары жүргізілуде. 2019 жылғы 1
қаңтардағы жағдай бойынша газ моторлы отынды пайдаланатын автокөлік саны 10507 бірлікті
құрайды. 2017 жылмен салыстырғанда өсім 34,4% (2017 жылы – 7816 бірлік). Өңірде 114 газ құю
станциясы жұмыс істейді.
Солтүстік Қазақстан облысының аумағында жер үсті суларының ластануын бақылау Есіл
өзенінде және Сергеевское су қоймасында жүргізілді.
2017 жылы Есіл өзенінің және Сергеевское су қоймасының су сапасы "ластанудың
бірқалыпты деңгейінде" деп бағаланды. 2016 жылмен салыстырғанда Есіл өзенінің су сапасы
айтарлықтай өзгерген жоқ, Сергеевское су қоймасында жақсарды194.
2018 жылы Есіл өзенінің және Сергеевское су қоймасының су сапасы "ластанудың
бірқалыпты деңгейінде" деп бағаланды. 2017 жылмен салыстырғанда Есіл өзенінің су сапасы
айтарлықтай өзгерген жоқ, Сергеевское су қоймасында айтарлықтай өзгерген жоқ195.
Су объектілеріне ластаушы заттардың төгінділері бойынша лимиттер 2016 жылы 114 мың
тоннадан (2017 жылға белгіленген нысаналы индикатор – 114 мың тонна), 2017 жылы 96 мың
тоннаға дейін төмендеді, төмендеу көлемі 18 мың тоннаны құрады. Жыл сайын эмиссиялардың
рұқсат етілген көлемін 8-10%-ға төмендетуді қамтамасыз ету іс-шаралар болып табылады.
2018 жылы Солтүстік Қазақстан облысында қатты тұрмыстық қалдықтарды өңдеу үлесі
7,6%, 2017 жылы-2,6% құрады. Халықтың 57%-ы ҚТҚ жинау және шығару бойынша
қызметтермен қамтылған.
2018 жылы 468 ҚТҚ орналастыру объектісінің 14-і ғана экологиялық және санитарлық
талаптар мен нормаларға сәйкес келді, бұл 2,99% құрайды.
СҚО бойынша 2018-2022 жылдарға арналған шағын және орта бизнес субъектілерін
кеңінен тарта отырып, қатты тұрмыстық қалдықтарды қазіргі заманғы кәдеге жарату және қайта
өңдеу жөніндегі шаралар кешені әзірленді және облыс әкімдігінің 2018 жылғы 4 қыркүйектегі
№256 қаулысымен бекітілді.
194 2017 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетень.
195 2018 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетень.
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Петропавл қаласында қоқысты бөлек жинау бойынша инфрақұрылым дамуда:
- пластикті, макулатураны, шыныны, қаңылтыр банкаларын жинау үшін қаланың
контейнерлік алаңдарында 500 контейнер орнатылды, жеке кәсіпорындар мен мемлекеттік
мекемелерде-100 контейнер орнатылды;
- макулатура жинау үшін 8 мектепте жинаушы контейнер орнатылды, басқа мекемелерде
800 экобокс орнатылды.
- пайдаланылған электрондық және электр жабдықтарын жинау үшін 54 контейнер
орнатылды (оның ішінде 40 контейнерлік алаңдарда және 14 сауда орталығына жақын);
- пайдаланылған люминесцентті шамдарды жинау үшін 30 арнайы орын орнатылды.
контейнерлер.
Сондай-ақ қалада екінші шикізатты қабылдаудың 3 стационарлық пункті
ұйымдастырылған және жұмыс істейді.
Айыртау ауданының Саумалкөл ауылында жеке кәсіпкер ЖК Гладких екінші шикізатты
қабылдау пункті, Қызылжар ауданының Бескөл ауылында контейнерлік алаңдарда 16 контейнер
және Ақжар ауданының Талшық ауылында 20 контейнер орнатылды.
"Радуга" ЖШС халық тұтынатын қажетті тауарларды шығара отырып, қайталама
полимерлерді қайта өңдеуді жүзеге асырады.
"Петропак" ЖШС соңғы өнімді (логотипі бар пакеттер) шығара отырып, жылдық көлемі
200-250 тонна қайталама полимерлер өңделеді.
2018 жылдың желтоқсанында Петропавл қаласында "Радуга" ЖШС қайталама
полимерлерді қайта өңдеу қуатын арттырды. Қазіргі заманғы зауыт дайын өнімді құрастырудан,
сұрыптаудан, қайта өңдеуден және дайындаудан бастап пластикті өңдеудің толық циклі бар
Қазақстандағы жалғыз зауыт болып табылады. Сондай-ақ, ылғал майлықтар шығаратын цех
жұмысын бастады. Қайта өңдеуге арналған қайталама шикізат Қазақстанның барлық өңірлерінен
және Ресейдің көршілес облыстарынан жиналады. Пластмассадан тұрмыстық мақсаттағы
бұйымдар өндірісінің көлемі жылына 2000 тоннаға дейін, полиэтилен пленкасы – жылына 3340,8
тонна, жебе пленкасы – жылына 111,28 тонна, полиэтилен құбыры-жылына 1023,12 тонна,
пакеттер – жылына 1722,96 тонна, ылғалды сулықтар – сағатына 55 кг құрайды.
Айыртау, Ақжар, Қызылжар, Мамлюк аудан орталықтарында екінші шикізатты қабылдау
пункттері ұйымдастырылды.
2017 жылы қалдықтармен жұмыс істеу, қалдықтарды бөлек жинауды енгізу саласындағы
мәселелерге халықтың назарын аударуға бағытталған 6 акция және іс-шаралар өткізілді, 2018
жылы 12 іс-шара өткізілді.
Мемлекеттік-жеке меншік серіктестік аясында жылына 70 мың тонна қуаты бар қоқыс
сұрыптау
кешенін
салу
мәселесі
қарастырылуда.
Инвестициялық
ұсыныс
пысықталуда,экономикалық сараптама жүргізілгеннен кейін жекеше әріптесті айқындау
бойынша екі кезеңдік конкурс өткізіледі. Кешен үшін қоқыс сұрыптау желісін жеткізу "Оператор
РОП" ЖШС жоспарланған.
Пестицидтерден ыдыстар пайда болған ауыл шаруашылығы кәсіпорындары осы
қалдықтарды кәдеге жарату жөніндегі мамандандырылған кәсіпорындарға береді (қалдықтарды
кәдеге жаратуды пестицидтерді жеткізуші төлейді). Қалдықтарды жеткізушілермен қалдықтарды
берудің акт-тәсілдеріне қол қоя отырып, ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының қалдықтарды
мамандандырылған ұйымдарға тапсыруын бақылайды.
"Пестицидтерді (улы химикаттарды) залалсыздандыру" бюджеттік бағдарламасы
шеңберінде 2018 жылы 2447,9 мың теңге сомасына 6041 дана пестицидтер (улы химикаттар)
ыдысы кәдеге жаратылды, 2019 жылы осы бағдарлама бойынша 8414 дана ыдысты кәдеге жарату
үшін 4452 мың теңге бөлінді.
Бағдарламаның мақсаты пестицидтерден (улы химикаттардан) ыдысты кәдеге жарату
есебінен адам денсаулығы мен қоршаған ортаға зиянды әсерді болдырмау болып табылады.
2019 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің
қарамағындағы мемлекеттік орман қоры 549616 гектарды құрайды, оның ішінде орманмен
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қамтылған жерлер – 435829 гектар немесе 79%. Облыс аумағының орманды жерлері 5,5%
құрайды.
Негізгі орман құраушы тұқым қайың (87%), көктерек (7%) болып табылады, жалпы
көлемнің шамамен 11%-ы қарағай, қайың, балқарағай, қарағай тұқымдылар, үйеңкі, шаған
жасанды екпелермен қамтылған. Негізгі орман құрайтын ағаштардың жалпы қоры 38 млн. 943
мың текше метрді құрайды.
Қол жеткізу үшін негізгі нысаналы индикаторды орындау қажет, атап айтқанда – орман
екпелерімен қамтылған және әкімдіктің қарамағындағы алаңдар 2020 жылға қарай сақталуы және
ұлғайтылуы тиіс.
Жыл сайын орман шаруашылықтары Облыстың мемлекеттік орман қоры аумағында
орманды молықтыру жөнінде іс-шаралар өткізеді.
2018 жылы жоспар 580 га болғанда 721 гектар алаңда ормандарда отырғызу
жүргізілді,бұдан басқа 680 гектар алаңда орманның табиғи жаңаруына жәрдемдесу шаралары
жүргізілді. Орманның барлық өсімін молайту 1401 гектар алаңда жүргізілді, жоспарлы көрсеткіш
1065 гектар.
2019 жылға арналған орманды молықтыру жөніндегі жоспарлы тапсырма 1185 гектарды
құрайды, оның ішінде орман отырғызу - 700 гектар (көктемгі кезеңде 372 гектар, күзгі кезеңде
328 гектар), орманның табиғи жаңаруына жәрдемдесу шараларын жүргізу – 485 гектар (күзгі
кезеңде).
Облыс ормандарында екпелердің тұрақтылығын сақтау және арттыру, олардың өнімділігін
арттыру, аурулардың инфекциялық аяғын азайту мақсатында санитарлық-сауықтыру ісшаралары жүргізіледі. 2018 жылдың басында облыс бойынша 228 гектар алқапта орман
зиянкестерінің таралу ошақтары жұмыс істеді. Ағымдағы жылдың маусым айында "Бірлік Орман
шаруашылығы" КММ – де 62,2 га алқапта орман зиянкестерінің жаңа ошақтары-көктерек
айдаршөбі табылды. 2018 жылы мемлекеттік орман иеленушілер барлық алаңда жер үсті күрес
шараларын өткізді. Қабылданған шаралар нәтижесінде орман зиянкестерінің таралу алаңының
жыл сайын және едәуір төмендеуі байқалады.
2018 жылы Солтүстік Қазақстан облысының барлық аумағында 2014 - 2018 жылдары мол
жауын-шашынның түсуі салдарынан жер асты суларының көтерілуі орын алды. Нәтижесінде 22
мың 068 га алқапта, соның ішінде ағымдағы жылы 11205 га алқапта пайда болды.
Орман мекемелері шайып кетуді азайту жөнінде қажетті іс-шаралар жүргізеді,ең алдымен
бұл өлген екпелерді санитарлық кесу. 2018 жылы 2481 гектар ағаш шабылды, 240 мың текше
метр көлемінде ағаш халықты отынмен қамтамасыз етуге кірісті.
Орман ресурстары орман пайдаланушыларға орман пайдалану түріне байланысты ұзақ
мерзімді немесе қысқа мерзімді пайдалануға беріледі.
Жыл сайын облыста 450-500 мың текше метр шамасында игеріледі, оның 50%-ын ұзақ
мерзімді орман пайдаланушылар игереді. Қайта өңдеуден қалған сүрек пен отындық сүрек
жергілікті халықты отын ретінде қамтамасыз етуге жұмсалады.
Орманды пайдалану кезеңінде 2004 жылдан бастап 2018 жылға дейін орман
пайдаланушылар бюджетке 950 млн.теңгеден астам сомада орман пайдаланғаны үшін төлем
енгізді, 60 трактор, 74 автомобиль, 3 өрт сөндіру автокөлігі, 3 тиегіш-манипулятор сатып алынды.
Ағаш өңдеу бойынша материалдық-техникалық база құрылды-28 ағаш өңдеу цехы
ұйымдастырылды, 35 ағаштілгіш, технологиялық жоңқа өндіру бойынша 3 желі, 114 ағаш өңдеу
станоктары және 5 ұсақтау қондырғысы орнатылды. Тұрақты негізде 500-ден астам адам
жұмысқа орналастырылды.
Жыл сайын орман пайдаланушылар жергілікті ағаштың 100 мың текше метрін өңдейді және
жыл сайын терең өңдеу көлемі ұлғаюда.
Шығарылатын өнімнің ассортименті 40-қа жуық атауларды құрайды және ассортиментті
кеңейту жұмыстары халықтың сұранысына байланысты үнемі жүргізіледі.
Біздің облыста сүрек дайындау бойынша орман пайдаланушылардың 10 жылдан астам
жұмыс тәжірибесі бойынша белгілі бір нәтиже көрсетті – өндіріс құру, озық технологияларды
енгізу, жаңа өнім шығару, орман саласын дамытуға жеке капитал салу, жұмыс орындарын құру,
халықты жергілікті шикізаттан қолжетімді бағамен тауарлармен қамтамасыз ету.
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"Мемлекеттік орман қоры учаскелерін мәдени-сауықтыру, туристік, спорттық және
рекреациялық мақсаттар үшін ұзақ мерзімді орман пайдалануға беру бойынша тендер өткізу
туралы" Солтүтсік Қазақстан облысы әкімдігінің қаулысы негізінде 2005 жылдан бастап 2018
жылға дейін 14 тендер өткізілді, нәтижесінде 64 ұзақ мерзімді орман пайдалану шарты
жасалды,оның 28 шарты бұзылды.
Тендер туризм және спорт саласындағы қызметтерді дамыту үшін өткізіледі және бірнеше
оң бағыттары бар – жаңа жұмыс орындарын құру, туристік инфрақұрылымды дамыту, қоршаған
ортаны қорғау жөніндегі шараларды күшейту.
2018 жылы ұзақ мерзімді орман пайдаланудың 29 орман пайдаланушы учаскелерін 186,6
гектар алаңда 37 учаскеде және қысқа мерзімді орман пайдаланудың 4 орман пайдаланушы 22,9
гектар алаңда пайдалануды жүзеге асырды.
Халықтың демалуы үшін мемлекеттік орман қоры учаскелерін пайдалануды дамыту
бойынша одан әрі жұмыстар жүргізу жоспарлануда.
Балық, аңшылық шаруашылығын дамыту. Облыстағы су айдындарының жалпы саны
– 2393, оның ішінде балық шаруашылығы тізбесіне енгізілген 461. Жануарлар дүниесінің
пайдалануына 268 су қоймасы берілді.
Солтүстік Қазақстан облысының балық шаруашылығы су айдындарында балық
ресурстарын аулаудың жалпы квотасы 2018 жылғы 15 ақпаннан бастап 2019 жылғы 15 ақпанға
дейін 954,01 тоннаны құрайды. Су айдындарында балықтардың келесі түрлері тіршілік етеді:
мөңке, табан, тұқы, сига, шортан, алабұға, оңғақ, торта, көксерке, нәлім.
Облыс аумағы 47 аңшылық алқаптарға бөлінген, олардың 30-ы жануарлар дүниесіне
пайдалануға берілген.
СҚО бойынша 2018 жылғы 15 ақпаннан 2019 жылғы 15 ақпанға дейін жануарлар дүниесі
объектілерін алып қою квотасы: сібір елігі - 1061, қабан – 213, марал – 7, түлкі – 2052, қарсақ –
206, өзен құндызы – 2, суыр – 320, ондатр – 430, қоян – 9040, борсық – 284, жанат тәрізді ит – 5,
қаз – 6213, үйрек – 42712, қасқалдақ – 7057, балшықшы – 742, құр – 752, шіл – 1017, бөдене –
336, көгершін – 149.
2018 жылы облысқа Австрия, Германия және РФ 10 шетелдік аңшы келді. Олар үшін сібір
елігі мен суда жүзетін жабайы құстарды аулау ұйымдастырылды.
Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша ЕҚТА
жалпы ауданы 601772 га құрайды, оның ішінде:
- "Жаңажол боры"-9 га, "күміс бор" - 83 га, "Қарағайлы бор" - 26 га, "Орлиная гора и
родниковый ключ" шоқысы - 3 га, Имантау көлінің аралы, "Казачий аралы" - 34,4 га, "Обозрение"
шоқысы - 3,9 га, "Котелок" жартасты шөгіндісі - 3,3 га, реликтілік массив - 2,0 га, өткір шоқысы
- 3,0 га, "Екі шоғыр" шоқысы - 3,3 га, "Екі шоғыр" шөгіндісі - жер көлемі - 10 га, "Үңгірлі
сарқырама" - 0,5 га, "Жарылған шоқы" - 2,0 га.
- 6 табиғи қорықша - ауданы 467140 га.
- 4 республикалық маңызы бар қорықша - көлемі 429950 га.
- жергілікті маңызы бар 2 қорықша ауданы 37190 га (Ақсуат (зоологиялық) - 10508 га,
Ақжан (зоологиялық) - 26682 га), оның ішінде республикалық маңызы бар 1 ботаникалық
қорықша ауданы 3450 га.
Мемлекеттік табиғат ескерткіштері аумағындағы ормандарда көп кездесетін тұқым, оның
ішінде Орлиногор ботаникалық қорықшасында реликті қарағай екпелері, мемлекеттік табиғи
қорықша аумағында (зоологиялық) қайың болып табылады. Шаруашылық қызметі шектеулі.
Орман қорғау және өртке қарсы іс-шаралар рұқсат етілген. Табиғат ескерткіштерін пайдалану
рекреациялық мақсаттарда ұсынылады.
2019 жылғы 01 қаңтардағы Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің қарауындағы ерекше
қорғалатын табиғи аумақтар:
- республикалық және жергілікті маңызы бар 6 табиғи қорықша (Согор, Смирнов, Мамлюк,
Ақжар, Ақсуат, Орлиногорский);
323

- 4 мемлекеттік табиғат ескерткіштері (Қарағай боры, Күміс бор, Жаңажол, Қыран тауы
және Бұлақ кілті).
Орман шаруашылығын жүргізудің басты мақсаты орман ресурстарын сақтау және ұтымды
пайдалану және ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жүйесін дамыту болып табылады.
Ормандарда қорғау-қорғау іс-шараларының, сондай-ақ ормандарды молықтыру, олардың
өнімділігін арттыру және орман өсіруді дамыту жөніндегі жұмыстардың тиімділігін арттыру
жөніндегі іс-шаралар жүргізілуде.
2.14. Түркістан (Оңтүстік Қазақстан) облысы
2018 жылдың 19 маусымында Қазақстан Республикасы Президентінің №702 Жарлығымен
Оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан деп аталды, ал оның әкімшілік орталығы Түркістан қаласы
болды. Түркістан облысының аумағы 116,1 мың ш. км. құрайды. Облыс халқы 1963,4 мың
адамды құрайды, халықтың тығыздығы орташа 1 шаршы км аумақта 16,8 адамды құрайды.
Тарихи, статистикалық деректер негізінде Оңтүстік Қазақстан облысының өңірлік жалпы
өнімі келесі көрсеткіштерге ие болды: 2013 жылы ЖІӨ көлемі 2141,4 млрд. теңгені құрады, ал
2017 жылы ЖӨӨ көлемі 3187,7 млрд. теңгеге дейін өсті (2.14.1-кесте.).
Оңтүстік Қазақстан облысындағы жан басына шаққандағы ЖІӨ-нің төмендігі өңір
халқының жоғары санына байланысты болды. 2013-2015 жылдары ол 13%-ға өсіп, 2017 жылы
1097,7 мың теңгені құрады196.
2018 жылы Түркістан облысы бойынша ЖІӨ көлемі 591,2 млрд.теңгені құрады,
өнеркәсіптегі негізгі үлес - 20,4%, ауыл шаруашылығы - 15,0%, өзге де қызметтер - 27%.
2.14.1-кесте. ОҚО бойынша 2014 - 2017 жж. ЖІӨ өзгеру динамикасы, 2018 жыл қаңтарқыркүйек Түркістан облысы бойынша
2014 ж.

2015 ж.

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

Атауы
млрд.
теңге

құрыл
ымы %

млрд.
теңге

құрыл
ымы %

млрд.
теңге

құрылы
мы %

млрд.
теңге

құрыл
ымы %

млрд.
теңге

құрылы
мы %

2398,8

100

2508,4

100

2789,2

100

3187,7

100

1660,0

100

Ауыл
шаруашылығы

207,6

8,7

232,8

9,3

274,7

9,8

302,4

9,5

323,2

19,5

Өнеркәсіп

640,6

26,7

658,2

26,2

696,9

25,0

777,3

24,4

324,4

19,5

Құрылыс

155,9

6,5

156,8

6,3

166

6,0

180,5

5,7

108,2

6,5

Сауда-саттық

282,3

11,8

272,8

10,9

309,9

11,1

348,8

10,9

85,8

5,2

Көлік
және
байланыс

215,7

9,0

237,7

9,5

300,9

10,8

348,0

10,9

202,8

12,2

Басқасы

896,7

37,3

950,1

37,8

1040,7

37,3

1230,7

38,6

615,6

37,1

ЖӨӨ көлемі

Өнеркәсіп өңір экономикасында маңызды рөл атқарады. Оңтүстік Қазақстан облысы
бойынша 2017 жылы осы салада облыстың барлық жұмыспен қамтылған халқының 5,1%-ы
жұмыспен қамтылған, ал ЖІӨ құрылымындағы саланың үлесі 24,4%-ды құрады.
2015 жылы өңдеу өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігі 1 адамға 54,4 мың АҚШ долларын
құрады, 2017 жылы – 43,2 мың АҚШ долларын құрады және 2015 жылға қарай өсу индексі
128,6% (ОҚО бойынша деректер). Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша кәсіпкерлікті қолдау
196 Осы жерде және бұдан әрі 2018 — 2023 жылдарға арналған Түркістан облысының аумағын дамытудың
бағдарламасы және оны іске асыру жөніндегі есеп.
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картасы аясында 2015-2017 жылдары 81,8 млрд. теңге сомасына 60 инвестициялық жоба іске
асырылды (2,5 мың жұмыс орны).
2018 жылы Түркістан облысының өнеркәсіп кәсіпорындары 438,6 млрд.теңгеге өнім
өндірді, оның ішінде өңдеу өнеркәсібі 213,9 млрд. теңгеге (2017 жылы ОҚО – 575,8 млрд. теңге).
Тау-кен өнеркәсібінің дамуы пайдалы қазбаларды, ең алдымен уранды экспортқа
бағдарланған өндіруге байланысты. Бұдан басқа, "Батыс Еуропа-Батыс Қытай" халықаралық
көлік дәлізінің құрылысы және М-39 "Алматы-Ташкент-Термез" халықаралық автомобиль жолы
тау-кен өнеркәсібінің дамуына әсер етті, бұл кенсіз пайдалы қазбаларды өндіруге деген
сұранысты тудырды.
Металл кендерін өндіру Созақ және Отырар ауданында жүзеге асырылады. Ал қалған
аудандар мен қалаларда (Мақтаарал, Жетісай және Шардара аудандарынан басқа) кең таралған
пайдалы қазбалар өндіріледі.
Өңірдің өңдеу өнеркәсібінің негізін тамақ өнімдері өндірісі, металлургия өнеркәсібі, өзге де
металл емес минералдық өнімдер өндірісі және машина жасау құрайды.
2017 жылдың қорытындысы бойынша жалпы өңірлік өнімдегі ауыл шаруашылығының
үлесі 9,5% құрады, 2018 жылдың 1 жартыжылдығында Түркістан облысы бойынша 19,5%
құрады.
2016 жылы 1 қызметкерге еңбек өнімділігі 1430 мың теңгені құрады немесе 42,5% өсті. 2017
жылы орман, ауыл және балық шаруашылығы қызметкерлерінің саны 180,3 мың адамды құрады,
бір қызметкерге шаққанда еңбек өнімділігі 8,5%-ға ұлғайып, 1552 мың теңгені құрады. 2018
жылы Түркістан облысы бойынша орман, ауыл және балық шаруашылығы қызметкерлерінің
саны 172 мың адамды құрады, бір қызметкерге шаққанда еңбек өнімділігі 11,2%-ға ұлғайып, 1726
мың теңгені құрады.
Статистика комитетінің мәліметі бойынша 2017 жылы ауыл шаруашылығы өнімінің көлемі
505,3 млрд.теңгені құрады, өткен жылмен салыстырғанда 102%–ға, ал 2018 жылы - 548,7 млрд.
теңгеге артты.
01.01.2018 жылғы жағдай бойынша облыстың жер қоры 11725,8 мың га құрады. Ауыл
шаруашылығы алқаптарының көлемі 10123,0 мың га құрады.
2018 жылы Түркістан облысының жер қоры 11609,5 мың га құрады. Облыстың жер
қорының жалпы құрылымында ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер 4068,4 мың га, елді
мекендердің жерлері – 777,4 мың га, өнеркәсіп, көлік және байланыс, қорғаныс және өзге де ауыл
шаруашылығы мақсатындағы емес жерлер – 98,1 мың га, ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың
жерлері – 430,9 мың га, орман қорының жерлері – 3010,3 мың га, су қорының жерлері – 133,2
мың га, босалқы жерлер – 3091,0 мың га құрайды.
2017 жылы аудан, қала әкімдіктері ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге түгендеу
жұмыстарын жүргізді: жалпы алаңы 68,3 мың га 281 жер пайдаланушылардың
пайдаланылмайтын жер учаскелері анықталды (оның ішінде егістік - 18,4 мың га, жайылым-49,9
мың га).
Оның ішінде қазіргі уақытта пайдаланылмай жатқан жер учаскелері бойынша келесі
шаралар қабылданды:
- жер пайдаланушылардың 15,4 мың га жер телімі (оның ішінде егістік 1,0 мың га, жайылым
14,4 мың га) мемлекеттік меншікке қайтарылды;
- 1,5 мың га алаңда әрекет ету шараларын қабылдағаннан кейін (оның ішінде 0,4 мың га
егістік, 1,1 мың га жайылым) жер пайдаланушылар өз жерлерін пайдалануға кірісті;
- 0,3 мың га жер иесіз мүлік ретінде тіркелді;
- мемлекеттік меншікке қайтаруға жататын 3,4 мың га жер материалдары (оның ішінде
егістік 1,4 мың га, жайылым 2,0 мың га) аудандардың, қалалардың жер қатынастары жөніндегі
уәкілетті органдарының жұмысында;
Аудандар мен қалалар бөлінісінде қалған қалған 47,7 мың га (оның ішінде егістік 15,4 мың
га, жайылым 32,3 мың га) жер учаскелері бойынша облыстық жер инспекциясы басқармасы
заңнамаға сәйкес жерді мемлекеттік меншікке қайтару бойынша іс-шаралар жүргізуде.
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2014 - 2016 жылдары жайылымдарды суландыру үшін шаруашылықтармен 343 бірлік
шахталық құдықтар мен ұңғымалар салынды және қалпына келтірілді. 2017 жылы 263 құдық
(ұңғыма) салынды немесе жоспарда 235%.
Облыста 2018 жылдың 9 айында 72,8 мың ауыл шаруашылығы құрылымдары тіркелді
(құрылымдық бірліктерді есепке алмағанда), оның ішінде 4,2 ауыл шаруашылығы
кәсіпорындары, 68,5 мың шаруа қожалықтары және 250,0 мың халық шаруашылығы.
Өсімдік шаруашылығында құрылымдық және технологиялық әртараптандыруды жүзеге
асыру, басым ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс алқаптарын кеңейту бойынша жұмыс
жалғасуда. Мал шаруашылығын дамыту мақсатында мал азықтық дақылдар алқаптарын
ұлғайтуға артықшылық беріледі. Мәселен, 2012 жылдан бастап 2017 жылға дейінгі кезеңде ОҚО
бойынша ауыл шаруашылығы дақылдарының егістік көлемі 84,1 мың гектарға артып, 826,3 мың
га құрады (елдің жалпы егіс алқабының көлеміндегі аймақтың үлесі – 3,7% құрайды), бұл 2013
жылмен салыстырғанда 52 мың га артық.
Түркістан облысы бойынша тамшылатып суару жалпы алаңы 64,4 мың га (республикадағы
облыстың үлесі – 72%) енгізілді. Жылыжайлар жалпы алаңы 1286 га (республикадағы облыстың
үлесі – 80%) салынған. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру көлемін арттыру үшін соңғы
жылдары өсімдік шаруашылығында қазіргі заманғы ылғал және ресурс үнемдеуші
технологияларды енгізу және прогрессивті инновациялық әдістерге көшу бойынша жұмыстар
белсенді жүргізілуде. 2017 жылы 100,9 мың га алқапта терең қопсыту енгізілді, бұл 2014 жылмен
салыстырғанда 2,0 мың га артық және 2012 жылмен салыстырғанда 52 есе артық (2012 ж. – 2 мың
га).
2017 жылы 3022 бірлік шағын бордақылау алаңдары құрылды, барлығы 12,2 мың бірлік,
793 бірлік отбасылық сүт фермалары, барлығы 2,7 мың бірлік, 18 бірлік отбасылық құс
фермалары, барлығы 38 бірлік. Сондай-ақ 655 ауыл шаруашылығы кооперативтері құрылып,
жұмыс істеді. Мембағдарламаға сәйкес 75 кооператив құру көзделді, нақты 158 бірлік құрылды
немесе көрсеткіш 2,1 есеге асыра орындалды.
Электрмен жабдықтау. 2017 жылы ОҚО-да электр энергиясын өндіру 613,3 млн.квт
құрады. ал 2018 жылы Түркістан облысы бойынша-393,7 млн.квт.сағ. Электр энергиясын
өндіруді мынадай электр станциялары жүзеге асырады: "Шардара ГЭС" АҚ," 3-Энергоорталық "
АҚ, "Кентау Сервис" МКК, "Келесгидрострой" ЖШС, "Ақсуэнерго" ЖШС, "Салем консалтинг"
ЖШС. Аталған станциялардың жиынтық қуаты 268,74 МВт құрайды.
Түркістан облысы электр энергиясы бойынша тапшы аймақ болып табылады. Қысқы
кезеңде облыс бойынша электр энергиясын орташа тәуліктік тұтыну 250 - 300 МВт, жаз
мезгілінде 200 - 250 МВт құрайды. Тапшылық солтүстік өңірлер мен Жамбыл МАЭС-тен электр
энергиясын тасымалдаумен өтеледі. Негізгі тұтынушы тұрғындар болып табылады, олар барлық
тұтынылған энергияның 70% құрайды.
Облыс бойынша электр энергиясын бөлумен "Оңтүстік Жарық Транзит" ЖШС аймақтық
электржелілік компаниясы айналысады. Облыс бойынша әуе желілерінің жалпы ұзындығы 23
245,5 км, аралық станциялар мен трансформаторлар саны 5743 бірлікті құрайды. "Оңтүстік
Жарық Транзит" ЖШС теңгерімінде жалпы есеп бойынша жабдықтардың 90,8% электр желілері
(21120,5 км электр желілері және 4909 бірлік) бар. Электр желілері мен жабдықтардың тозуы
1.10.2018 жылы 56% құрайды. Облыс бойынша 844 елді мекеннің 828 - і орталықтандырылған
электрмен жабдықтау желілерімен қамтамасыз етілген, ал 16 елді мекен мал шаруашылығы
отарлары болып табылады және автономды электр станцияларынан (бензин, дизель, жел электр
станциялары) электрлендірілген.
"Оңтүстік Жарық Транзит" ЖШС саласында өз қаражаты есебінен АСКУЭ жүйесін енгізу
бойынша жұмыстар жүргізуде, осы бағытта 01.01.2018 ж. 19648 электр энергиясын есептегіш
орнатылды (жеке тұлғалар-18777 есептегіш, заңды тұлғалар тұлға - 531 есептегіш, техникалық
есеп - 340 есептегіш).
2017 жылы 4,9 млрд.теңгеге 704,5 км электр желілері жаңғыртылды, 128 жабдықты қайта
жаңарту жұмыстары жүргізілді. Нәтижесінде электр желілерінің тозуы 55%-дан 53%-ға дейін
төмендеді. 59 электрмен жабдықтау нысанын салу үшін бюджеттен - 13,9 млрд. теңге бөлінді.
Нәтижесінде, сапасыз электрмен жабдықтаумен қамтамасыз етілген елді мекендердің саны 198326

ден 113-ке дейін төмендеді. 85 елді мекен немесе 87100 тұрғын сапалы электр энергиясымен
қамтамасыз етілді. Бұл көрсеткіш 2016 жылмен салыстырғанда 11 есе жоғары (2016 ж.-9 елді
мекен).
2017 жылы Бозарық 220/110/10 кВ және 110 кВ "Астана-1,2" қосалқы станцияларында
құрылыс жұмыстары жүргізілді. 2018 жылы олар пайдалануға берілді. Нәтижесінде, 430 мың
адам және әлеуметтік нысандар мен орта, шағын бизнес нысандары сапалы электрмен
қамтамасыз етіледі. Сондай–ақ, 2017 жылы Сарыағаш ауданында 220/100/10 кВ "Қызыләскер"
қосалқы станциясының құрылыс жұмыстары басталды (жалпы сметалық құны-7 млрд.761 млн.
теңге). Нысанды 2020 жылға пайдалануға беру жоспарлануда. Нәтижесінде Мақтарал ауданының
(305 мың адам), Шардара ауданының (80 мың адам) және Сарыағаш ауданының (320 мың адам)
тұтынушыларында электр энергиясына тапшылық жойылады, осы аудандардың экономикасы
сапалы және тұрақты электр энергиясымен қамтамасыз етіледі.
2018 жылы электрмен жабдықтау нысандарының құрылысына 3,9 млрд теңге
қарастырылған: РБ - 2,3 млрд теңге, ОБ - 1,6 млрд теңге), 22 нысанда құрылыс жұмыстары
жүргізілді. 8 нысанның құрылысы аяқталды. Нәтижесінде 21 мың тұрғын сапалы, тұрақты электр
энергиясымен қамтамасыз етілген. Қалған 14 нысан 2019 жылға ауысады.
Мақтарал, Жетісай, Келес, Сарыағаш және Шардара аудандарының тұтынушыларын
үздіксіз, сапалы электр энергиясымен қамтамасыз етуді толық шешу мақсатында, 2018 жылы
Сарыағаш ауданында 220/110/10 кВ "Қызыләскер" қосалқы станциясының құрылысы басталды.
Құрылыстың аяқталу мерзімі 2020 ж. Жалпы сметалық құны 7,76 млрд. теңгені құрайды. Сондайақ, 220 кВ (Түркістан қ. және Ордабасы ауданында) 2 подстанция және 110 кВ (Шымкент қ.) 3
подстанция салу жоспарлануда. (Түркістан қ. және Жетісай ауданы).
Облыста жаңартылатын энергия көздерінен жалпы қуаты 6,8 МВт болатын 4 шағын су
электр станциясы, жалпы қуаты 3,2 МВт болатын 4 күн электр станциясы жұмыс істейді. Қытай
мен Түркиядан келген инвесторлар күн электр станцияларын салуға (150, 200 және 250 Мвт)
өзара түсіністік пен ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды.
Сарыағаш ауданында "ЕсоРгоТесһ-Astana" ЖШС қуаты 20 МВт күн электр станциясының
құрылысын бастады. Сондай-ақ, Мақтарал ауданындағы "Компания KaDi" ЖШС қуаты 4,8 МВт
күн электр станциясының құрылысын бастады. 2019 жылдан бастап Сарыағаш ауданында қуаты
2,5 МВт шағын су электр станциясының құрылысы жоспарлануда. Сондай-ақ, Арыс қаласының
Мақтарал, Төлеби, Отырар аудандарында қуаты 5, 10, 35 және 14 МВт болатын 4 күн электр
станциясының құрылысы жоспарлануда.
Облыс үлкен жел энергетикалық әлеуетке ие. БҰҰДБ халықаралық ұйымының деректері
бойынша Бәйдібек, Түлкібас және Қазығұрт аудандарының аумағында қуаты 250 МВт жел электр
станциясын салу мүмкіндігі бар.
Бәйдібек ауданында Жүзімдік елді мекенінде "Ветропарк-Жүзімдік" ЖШС компаниясы
қуаты 40 МВт жел электр станциясын салу үшін техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеуде,
100 метр діңгек орнатылды. Жобаны жүзеге асыру 2019 - 2022 жылдарға жоспарланып отыр.
2017 жылы Орталық Азияда қуаты 0,5 МВт кәріз қалдықтарын қайта өңдеу бойынша
бірінші "Биогаз қондырғысы" іске қосылды. Төлеби, Сарыағаш аудандарында қуаты 7,5 МВт
болатын 3 шағын су электр станциясының құрылысы жүргізілуде. 2019 жылы іске қосу
жоспарлануда.
Жылумен жабдықтау. Оңтүстік Қазақстан облысында жылумен жабдықтау 7
орталықтандырылған жылу көзінен жүзеге асырылды: ЖЭО-3 және Шымкент қаласындағы "160
Гкал" қазандығы, Кентау қаласындағы ЖЭО-5, Түркістан, Арыс, Леңгір, Сарыағаш
қалаларындағы орталық қазандықтар. Жылу желілерінің жалпы ұзындығы 610,1 км құрайды,
оның ішінде: Шымкент - 421,7 км, Кентау - 155 км, Түркістан - 17,5 км, Арыс - 9,9 км, Ленгер 2,8 км, Сарыағаш - 3,2 км. 2392 көп қабатты тұрғын үй орталықтандырылған жылумен
қамтамасыз етіледі.
2017 жылы 1487,9 мың тонна өндірілді. ОҚО бойынша жылу энергиясының Гкал және 2018
жылы- Түркістан облысы бойынша 339,7 мың. Гкал. Жылу энергиясын босату 892,0 мың Гкалды
құрады, оның ішінде халыққа 494,8 мың Гкал, кәсіпорындардың коммуналдық мұқтаждарына
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129,5 мың Гкал, кәсіпорындардың өндірістік мұқтаждары 48,9 мың. Гкал құрады. Жылу
энергиясының шығыны 218,8 мың Гкал құрады. 1000 тұрғынға орташа тәуліктік жіберу 0,5 Гкал
құрайды.
Жалпы жылумен жабдықтаудың орталықтандырылған және жергілікті көздерінің саны
1126 құрады, оның ішінде қуаты 100 Гкал/сағ - 3 бірлік, 20 - дан 100 Гкал/сағ - 1 бірлік, 3-тен 20
Гкал/сағ - 14 бірлік, 3 Гкал/сағ - 1108 бірлік.
Қазіргі уақытта Түркістан облысын жылумен жабдықтау 5 орталықтандырылған жылу
көзінен жүзеге асырылады: Кентау қаласындағы №5 ЖЭО, Түркістан, Арыс қалаларындағы
орталық қазандықтар, Төлеби ауданының Ленгір қаласындағы, Сарыағаш ауданы Сарыағаш
қаласындағы. Түркістан облысы бойынша жылу желілерінің жалпы ұзындығы 188,4 км, оның
ішінде: Кентау - 155 км, Түркістан - 17,5 км, Арыс - 7,9 км, Леңгір - 4,8 км, Сарыағаш - 3,2 км.
544 көп қабатты тұрғын үй жылумен қамтамасыз етіледі. Облыста жылумен жабдықтаудың 1032
шағын көзі бар, оның ішінде қуаты 3 Гкал/сағ - 885 бірлік, 3 – тен 10 Гкал/сағ - 147 бірлік.
Газбен жабдықтау. 01.01.2018 жылға облыс бойынша 844 елді мекеннің 344 елді мекені
(40,8%) немесе 1819681 (64,0%) тұрғындары табиғи газбен қамтылған. 2017 - 2020 жылдар
кезеңінде облыстың елді мекендерін газдандыру бойынша кешенді іс-шаралар жоспары әзірленді
Жоспарға сәйкес, 2021 жылға қосымша 383 елді мекенді газдандыру жоспарланған (960195
тұрғын). Нәтижесінде 01.01.2021 жылға табиғи газбен қамтамасыз ету 683 м.т. (80,9%) немесе
2715501 тұрғынға (95,6%) жетеді.
Осы мақсатта 2018 жылы облыстық бюджеттен 66 елді мекенді газдандыруға 16,1
млрд.теңге бөлінді. Жыл қорытындысы бойынша 42 елді мекенде (94656 тұрғын) газдандыру
жұмыстары аяқталады.
Бұдан басқа, 2050 жылға дейін облыс экономикасының барлық секторларын табиғи газбен
қамтамасыз ету бойынша стратегиялық шешім үшін 15 автоматты газ тарату станциясының
(АГТС) құрылысы жоспарланған.
Соның ішінде, 01.01.2018 жылы 7 АГРС (Түркістан, Иқан, Сайрам, Бәйдібек, Кентау,
Ордабасы, Отырар) пайдалануға берілді. Ағымдағы жылы 2 АГРС (Шардара, Қазығұрт)
аяқталып, тапсырылады. 2018 жылы 6 АГТС (Шымкент-1, Мақтарал-3, Сарыағаш-2) құрылысын
және 6 АГТС (Шымкент-1, Мақтарал-3, Сарыағаш-2) және 54 елді мекенде жобалық-сметалық
құжаттаманы әзірлеу жұмыстарын аяқтау жоспарлануда.
Облыстың газбен қамтамасыз ету жөніндегі кешенді жоспар-іс-шараларын іске асыра
отырып, аудандар мен қалалардың барлық тұрғындары және облыстың 8 ауданындағы 900
мыңнан астам тұрғын ешқашан көгілдір отын болмаған жағдайда табиғи газбен толық
қамтамасыз етілетін болады.
Түркістан облысы Өзбекстан Республикасының "Газли-Шымкент" магистральдық газ
құбырынан және отандық "Бейнеу-Бозай-Шымкент"газ құбырынан табиғи газбен қамтамасыз
етіледі. Облыстың табиғи газға жылдық қажеттілігі 1,0 млрд. м3 құрайды.
Энергия үнемдеу. "Шардара СЭС" АҚ, "Оңтүстік Жарық Транзит" ЖШС энергетикалық
ұйымдарында орнатылған негізгі техникалық жабдықтарды өз инвестициялары есебінен
жаңғырту бойынша жұмыстар жүргізілуде.
Бюджеттік ұйымдарда энергия үнемдеу бойынша өткізілген іс-шаралар:
- барлық бюджеттік мекемелерде қыздыру шамдары энерготиімді шамдарға (85,7%)
ауыстыру;
- 46002,9 шаршы метрде пластикалық терезе орнатылды, 48 жылу қазандығы
жаңғыртылды;
- жалпы 39682-ден астам көше жарығының 21449-нан астам лампасы энергия үнемдейтін
шамдарға ауыстырылды (54%);
- "Энергия үнемдеу 2020" бағдарламасы бойынша құрамында сынап бар шамдар кәдеге
жаратылады және оның орнына жарықдиодты энергия үнемдейтін шамдар орнатылады;
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- Түркістан облысында 544 көпқабатты үйлер орталықтандырылған жылумен қамтамасыз
етілген, оның ішінде 300 көп қабатты үйлерде жылу есептегіштері орнатылған, ал қалған 244 үйге
нормативтік талаптарға сай емес;
- "Өңірлерді дамыту 2020 жылға дейін" бағдарламасының тұрғын үй қорын жаңғырту
тетігіне сәйкес ЖАО 2014 жылдан бастап алдағы уақытта жөндеу жұмыстары жүргізілетін
үйлерде энергетикалық аудит жүргізуге трансферттер бөледі. 2011 - 2017 жылдар кезеңінде
облыс бойынша 1739,0 млн. теңгеге 157 көп қабатты тұрғын үйге жөндеу жүргізілді.
Облыстың аудандары мен қалаларында энергия үнемдеуді насихаттай отырып, 34 баннер
ілінген.
2018 жылы 117 мекеменің 108-і энергоаудит өткізді.
Сумен жабдықтау. Облыста елді мекендерді сумен жабдықтауды 45 кәсіпорын және
олардың бөлімшелері жүзеге асырады. Облыстағы су құбыры құрылыстарының саны 300 бірлікті
құрайды, жекелеген су құбыры желілері – 110 бірлік облыстың су құбыры желілерінің жалпы
ұзындығы 12911,2 км құрайды, оның ішінде 2019,5 км – су құбырлары, 9545,2 км – көше желісі,
1346,5 км – орамішілік және ішкі су желісі. Көшедегі су таратқыштардың (будкалар, колонкалар,
крандар) саны - 295 бірлік. Желіге берілген су көлемі 122709,7 мың текше метрді құрады, бұл
ретте судың 47,5%-ы тазарту құрылыстары арқылы өткізілген.
2017 - 2020 жылдарға арналған облыстың елді мекендерін орталықтандырылған сумен
жабдықтау бойынша іс-шаралар жоспары әзірленді.
Жоспарға сәйкес, 2020 жылы 84 елді мекенді (198429 халықты) ауыз сумен қамтамасыз ету
жоспарлануда. Нәтижесінде 2021 жылға дейін 702 м.к. (83,2%) немесе облыстың 2769360 халқы
(95,5%) орталықтандырылған ауыз сумен қамтамасыз етілетін болады.
Бұдан басқа, Өзбекстан Республикасының келісімі бойынша Өгем өзенінің суын пайдалану
туралы шешім қабылданды. Бүгінгі таңда Қазығұрт, Сарыағаш және Мақтарал аудандарының
700 мың тұрғыны бар ауыз сумен қамтамасыз ету мақсатында қажетті құжаттар әзірленуде.
Су тарту. 2017 жылы кәріз желілерінің жалпы ұзындығы 918,3 км құрады. Оның ішінде:
Шымкент қаласында-525,3 км., Арыс қаласында – 24,5 км., Түркістан қаласында – 130,8 км.,
Кентау қаласында – 86,0 км., Мақтарал ауданында – 21,5 км., Отырар ауданында – 19,3 км.,
Сайрам ауданында – 8,8 км., Сарыағаш ауданында - 11,0 км., Созақ ауданында – 19,3 км., Төлеби
ауданында – 8,9 км., Түлкібас ауданында – 31,05 км., Шардара ауданында – 31,9 км. Барлық
желілер қаланың коммуналдық меншігінде болды. Жалпы ұзындығы 525,3 км қаланың кәріз
жүйелері "Су ресурстары - Маркетинг" ЖШС сенімгерлік басқаруға берілді.
Оның ішінде Арыс қаласында – 17,8 км, Кентау қаласында – 109,0 км, Түркістан қаласында
– 127,5 км, Мақтарал ауданында – 9,5 км, Сайрам ауданында – 28,2 км, Созақ ауданында – 61,4
км, Төлеби ауданында – 36,0 км, Шардара ауданында – 31,5 км (Статистика комитетінің
деректері). Барлық желілер қалалар мен аудандардың коммуналдық меншігінде.
Қоршаған ортаның жай-күйі.
2017 жылы Түркістан қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі төмен деп
бағаланды. ИА 2 (төмен деңгей), СИ 2 (жоғары деңгей) және НП = 0% (төмен деңгей) тең.
Ластаушы заттардыңорташа концентрациясы ШРК-дан аспауы қаже. Қалқыма бөлшектердің
(шаң) бір жолғы максималды концентрациясы 3,3 ШРКм.р., көміртегі оксиді - 3,4 ШРКм.р.
құрады, ластаушы заттардың қалған концентрациясы нормадан аспады. 2016 жылмен
салыстырғанда атмосфералық ауаның ластану деңгейі өзгерген жоқ197.
Кентау қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі төмен деп бағаланды. ИЗА 3
(төмен деңгей), СИ = 10 (жоғары деңгей) және НП = 3% (жоғары деңгей) құрайды. Озонның
орташа концентрациясы (жердегі) 1,2 ШРКс.с. құрады. Көміртегі оксидінің бір жолғы

197 2017 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетень.
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максималды концентрациясы 9,5 ШРКм.р. құрады, қалған ластаушы заттар ШРК-дан аспады.
2016 жылмен салыстырғанда атмосфералық ауаның ластану деңгейі өзгерген жоқ.
Тассай кентіндегі экспедициялық бақылау деректері бойынша 2-нүктедегі көміртегі
оксидінің концентрациясы 1,2 ШРК құрады, Састөбе кентіндегі №1 азот диоксиді
концентрациясы (тұрғын алабы) 4,5 ШРК құрады, №2 формальдегид концентрациясы
(санитарлық-қорғау аймағы) 5,4 ШРК құрады.
2018 жылы Түркістан қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі жоғары
бағаланды, ол ИЗА = 5 (жоғары деңгей), СИ = 4 (жоғары деңгей) және күкіртсутегі бойынша НП
= 7% (жоғары деңгей) деп анықталады. Күкіртті сутегінің максималды бір жолғы
концентрациясы 4,4 ШРКм.р., қалқыма бөлшектер (шаң) – 1,98 ШРКм.р., күкірт диоксиді – 1,5
ШРКм.р., көміртегі оксиді – 2,9 ШРКм.р., азот диоксиді – 1,1 ШРКм.р. құрады, қалған ластаушы
заттардың концентрациясы ШРК-дан аспады198.
Кентау қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі жоғары деп бағаланды, ол
ИЗА = 5 (жоғары деңгей), СИ = 4 (жоғары деңгей), көміртегі оксиді бойынша НП = 5% (жоғары
деңгей) мәндерімен анықталды. Озонның (жердегі) орташа концентрациясы 1,5 ШРКс.с.,
көміртегі оксидінің максималды бір жолғы концентрациясы 3,9 ШРКм.р., азот диоксиді – 3,8
ШРКм.р., азот оксиді –1,7 ШРКм.р., аммиак 2,8 ШРКм.р., озон (жердегі) – 1,6 ШРКм.р. құрады.
Састөбе ауылындағы экспедициялық бақылау деректері бойынша тұрғын массивтегі
көміртек оксидінің және қалқыма бөлшектердің ең жоғарғы-бір реттік концентрациясы 1,2
ШРКм.р. құрады.
Оңтүстік Қазақстан облысында жыл сайын қоршаған ортаға эмиссияларды жүзеге
асыратын кәсіпорындардың өсуі байқалды. Мәселен, 2014 жылы осындай кәсіпорындардың саны
2392 болса, 2015 жылы - 2590 болса, 2016 жылы олардың саны 2759-ға жетті (13,7% - ға өсті).
2017 жылға атмосфералық ауаға нормативтік шығарындылардың нысаналы индикаторлары
0,136 млн.тоннаны (жоспарланған 0,153 млн. тонна 88,8%), төгінділер лимиттері 0,159 млн.
тоннаны (жоспарланған 0,193 млн. тонна 82,4%) құрады.
2017 жылы табиғат қорғау іс-шаралар жоспарын орындауға жұмсалған ағымдағы
шығындар 4,3 млрд. теңгеден асты, оның ішінде "Петроқазақстанойл Продактс" ЖШС
Технологиялық жабдықтарды жаңғыртуға 2,7 млрд. теңге жұмсалды. Электр сүзгілерін жеңдік
сүзгілерге ауыстыруға байланысты "Шымкентцемент" АҚ нормативтік шығарындыларды 14-тен
8 мың тоннаға дейін төмендетті.
Елді мекендердің ластануын қысқарту үшін соңғы 8 жылда 203 елді мекен қосымша
газдандырылды, нәтижесінде 844 елді мекеннің 300 (35,5%) немесе 1755307 (61,8%) тұрғыны
газдандырылды.
Жоспарға сәйкес 2022 жылға қарай қосымша 383 м.к. (960 195 мың тұрғын)
газдандырылады және газдандырылған елді мекендердің саны 683 (80,9%) немесе 2715501
(95,65%) тұрғынға жетеді.
Оңтүстік Қазақстан облысында өңіраралық жолаушылар маршруттарында жұмыс істейтін
автобустар мен шағын автобустар саны 2750 құрады. Оның ішінде газға ауыстырылғандары: 2015
жылы - 397 (14,5%), 2016 жылы - 463 (17%), 2017 жылы-630 (23%).
Оңтүстік Қазақстан облысының аумағында жер үсті суларының ластануын бақылау 7 су
объектілерінде (Сырдария, Келес, Бадам, Арыс, Бөген, Катта-Бөген және Шардара су қоймасы)
жүргізілді.
2017 жылы Оңтүстік Қазақстан облысы аумағындағы су объектілерінің су сапасы
төмендегідей бағаланды: суы "нормативті таза" - Катта-Бөген өзені; суы "ластанудың орташа
деңгейінде" - Сырдария, Бадам, Арыс, Бөген өзендері, Шардара су қоймасы; суы "ластанудың
жоғары деңгейінде" - Келес өзені. 2016 жылмен салыстырғанда Сырдария, Бадам, Арыс, Бөген,
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Катта–Бөген өзендерінің және Шардара су қоймасының суының сапасы айтарлықтай өзгерген
жоқ, Келес өзені нашарлады199.
2018 жылы Түркістан облысы аумағындағы су объектілерінің сапасы төмендегідей
бағаланды: суы "нормативті таза" -Катта-Бөген өзені; суы "ластанудың орташа деңгейінде" Сырдария, Келес, Бадам, Арыс, Ақсу, Бөген өзендері, Шардара су қоймасы. 2017 жылмен
салыстырғанда Сырдария, Бадам, Арыс, Бөген, Катта-Бөген өзендері және Шардара су қоймасы
өзендерінің су сапасы айтарлықтай өзгерген жоқ; Келес өзені - жақсарды200
Су объектілерін ластанудан және сарқылудан қорғау мақсатында облыс әкімдігі облыстың
су объектілерінде су қорғау аймақтары мен белдеулерін және оларды шаруашылық пайдалану
режимін белгілеу бойынша жұмыстарды жалғастыруда. 2005 жылдан бастап ұзындығы 3991 км
122 өзенде, 35 су қоймасы мен Арал-Сырдария бассейнінде орналасқан 2 табиғи көлде су қорғау
аймақтары мен белдеулері орнатылды.
2015 жылы Көксарай су реттегішінде су қорғау белдеулері мен аймақтары орнатылды.
Сондай-ақ су қорғау аймақтары мен су объектілерінің белдеулерінде жер учаскелерін бөлуді
болдырмау үшін жер кадастрының электрондық базасына барлық су қорғау аймақтары мен
белдеулерінің координаттары енгізілді.
2017 жылы Шу-Талас бассейнінің Созақ ауданында орналасқан 23 өзенде су қорғау
аймақтары мен белдеулері орнатылды.
ҚТҚ бойынша жалпы ақпарат. Түркістан облысы әкімдігі ұсынған мәліметтерге сәйкес,
2018 жылы 137,6 мың тонна ҚТҚ құрылды, оның 7,17%-ы қайта өңделді. Есепті кезеңде
халықтың 81,24%-ы ҚТҚ жинау және шығару бойынша қызметтермен қамтылды. 159 ҚТҚ
орналастыру нысанының 144-і экологиялық және санитарлық талаптар мен нормаларға сәйкес
келеді, бұл 91% құрайды. 2017 жылы Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша қатты тұрмыстық
қалдықтар көлемі 328,4 мың тоннаны құрады, оның ішінде 6% қайта өңделген. Тұрғындардың
55% ҚТҚ жинау және шығару бойынша қызметтермен қамтылды.
Түркістан қаласында ЖК Акметов халықтан, полигон аумағынан түрлі полиэтилен және
қағаз-картон қалдықтарын жинаумен және өңдеумен, сондай-ақ пластикалық құбырларға
арналған шикізат өндірумен айналысады.
Кентау қ. ҚТҚ полигоны аумағында ЖК Булегенов қалдықтарды (пластмасса, пластик,
полиэтилен қалдықтары және қағаз өнімдері) сұрыптап, кейіннен "Статус Эверест" ЖШС
зауытына қайта өңдеуге, пластикалық түйіршіктер, яғни пластикалық құбырлар үшін шикізат
өндіреді.
Облыс бойынша сұрыптаумен және бөлек жинаумен келесі кәсіпорындар айналысады: ЖК
"Шаяхмет Сәрсен", ЖК "Сахова", ЖК "Дарбишев", ЖШС "Автомелиос", ЖШС "Big Dale", ЖШС
" KazPromVtor", ЖШС "Ынтымақ-2016", ЖШС "Қызмет-Сервис-Арыс", ЖШС "FERRUM-LTD",
ЖШС "DELTA-MET".
Ордабасы ауданының Бадам индустриялық аймағында ҚТҚ кәдеге жарату мақсатында
"GREEN Technology Industries" ЖШС түйіршіктер мен штапельді талшықтар өндіретін ПЭТ
қалдықтарды қайта өңдеу зауытының құрылысы жүргізілуде. 2018 жылдың шілде айында ПЭТ
қалдықтарын жуу, ұсақтау және ПЭТ-қалдықтардан Флекс өндіру зауытының I кезеңі іске
қосылды. 2019 жылдың қараша-желтоқсан айларында зауыттың II-кезеңін іске қосу
жоспарлануда (химиялық талшықтар өндірісі). Зауыт үшін қажетті шикізат (ПЭТ қалдықтар)
облыс аумағынан тасымалданады және жиналады. "GREEN Technology Industries" (ПЭТ-флекс)
ЖШС өндірген өнім Қазақстанда тұтынылады және Ресейге экспортталады.
Сонымен қатар, Түркістан қаласының әкімдігі инвесторлармен Түркістан қаласындағы
ҚТҚ полигоны аумағында сұрыптау желісін орнату жөнінде келіссөздер жүргізуде.
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2017 жылдың 1 қаңтарына орман қорының есебі бойынша, яғни 2016 жылдың
қорытындысы бойынша облыстың мемлекеттік орман қоры аумағында орманмен қамтылған
алқап – 1579,9 мың га құрады.
2017 жылы орман алқабына 9,4 мың га берілді. Нәтижесінде 2017 жылы бекітілген жоспар
артығымен орындалды. 2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша орманмен қамтылған алқап
1589,3 мың га құрады (жоспар 1568,0 мың га).
2016 жылы 6,76 га алқапты қамтумен 2 орман өрті тіркелді және бір орман өртінің орташа
алаңы 0,003 мың га құрады (жоспар 0,002 мың га), яғни көрсеткіш 15% құрады.
2017 жылы 21,5 га қамтыған 2 орман өрті тіркелді. Нәтижесінде 1 орман өртінің орташа
алаңы 0,011 мың га құрады (жоспар 0,013 га), бұл көрсеткіш 85% құрады.
Түркістан облысында республикалық маңызы бар 3 ерекше қорғалатын табиғи аумақ
орналасқан:
1. Ақсу-Жабағлы қорығы – Оңтүстік Қазақстан облысының Түлкібас және Төлеби
әкімшілік аудандарының және Жамбыл облысының Жуалы ауданының шегінде-Талас Алатауы
жотасында теңіз деңгейінен 1300 - ден 4238 м биіктікте. Қорықтың аумағы 132 мың гектарды
құрайды. Қазақстан мен Орта Азияның ең көне қорығы 1926 ж. ұйымдастырылды.
2. Қаратау қорығы – Кентау қаласындағы кеңсесі бар Сырдария Қаратау жотасында.
Қорықтың ең жоғарғы нүктесі-теңіз деңгейінен 2176 м Бессаз тауы. 2004 жылы құрылған.
3. Сайрам-Өгем ұлттық паркі-Өгем, Қаржантау, Қазығұрт және Боралдай жоталарында.
Теңіз деңгейінен 1700 - 4200 м биіктікте орналасқан. Саябақтың жалпы аумағы 149 мың гектарды
құрайды. 2006 жылы құрылған.
Облыста 1278 тарихи және мәдениет ескерткіштері орналасқан. Облыс аумағында Қожа
Ахмет Яссауи кесенесі, Арыстан баб, Домалақ Ана кесенесі, сондай-ақ ежелгі "Отырар",
"Сауран" қалашығы және басқа да тарихи нысандар орналасқан. Сондай-ақ, өңірде "АқсуЖабағылы", "Сайрам-су", "Өгем", "Бүргелік", "Қырыққыз" шатқалдары бар.
Сондай-ақ, облыста бірегей табиғи (Бәйдібек ауданындағы Ақ мешіт үңгірі, Түлкібас
ауданындағы жылауық үңгір, Төле би ауданындағы бұрғылық шатқалы және т.б.) және тарихи
объектілер (Қазығұрт ауданындағы "Кеме қалған" ескерткіші, Бәйдібек ауданындағы Бәйдібек
ата және Домалақ ана кесенелері, Қарашаш ана және Ибрагим ата және т. б.) орналасқан.
Облыстағы туристік қызметтің басым бағыттары:
- Түркістан қаласы мен Отырар ауданындағы орталықтары бар қажылық туризмі;
- "Ақсу-Жабағылы" және "Қаратау" қорықтарында, "Сайрам-Өгем" МҰТП
орталықтарымен экологиялық туризм;
- Сарыағаш ауданындағы орталығы бар емдеу-сауықтыру туризмі.
2017 жылдың қорытындысы бойынша облыста туризм нысандарынан 44 шипажай, 17 қонақ
үй, 224 орналастыру орны, сондай-ақ 104 туристік ұйым тіркелген.
2017 жылы Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша қызметтердің ең көп көлемі Шымкент
қаласында (72,2%), Түлкібас ауданында (8,45%), Түркістан қаласында (4,3%) және Төлеби
ауданында (4,17%) көрсетілген.
2018 жылдың І тоқсанының қорытындысы бойынша Түркістан облысына келген туристер
саны 24876 адамды құрап, 2017 жылдың осы кезеңімен салыстырғанда (23322 адам) 10,7%-ға
өсті, оның ішінде ішкі туризм бойынша туристер саны 23948 адам, өткен жылмен салыстырғанда
өсім (21901 адам) 9,3%-ды құрайды.
2018 жылдың І тоқсанында орналастыру орындарының мәліметтері бойынша Түркістан
қаласына келушілер саны 5648 адамды, Отырар ауданына 7166 адамды, Сарыағаш ауданына 2733
адамды құрады.
Облыста әр ауданның 1, 2 және 3 күндік туристік бағыттары әзірленді. Туристік
маршруттарға тарихи және табиғи бағыттағы 84 нысан енгізілді. Өз кезегінде туристерге
жайлылық жасау мақсатында қажетті инфрақұрылым (кірме жолдар, көрсеткіштер,
дәретханалар) бойынша талдау жүргізілді.
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"TURKISTAN" АЭА-ның қызметі туризм инфрақұрылымын белсенді дамытуға, сондай-ақ
Түркістан қаласының жаңа әкімшілік орталығының инфрақұрылымын жедел дамытуға
бағытталған.
АЭА басым бағыттары:
туризм;
құрылыс;
өнеркәсіп.
Осы бағыттарды дамыту қажеттілігі Түркістан қаласын халықаралық туризм және тәуап ету
объектісі ретінде ілгерілетудің, жаңа әкімшілік орталықты дамытудың, сондай-ақ құрылыс
материалдары өндірісін дамытудың бірінші кезектегі міндеттеріне негізделген.
2.15. Нұр-Сұлтан қаласы (Астана).
Нұр-Сұлтан қаласы (2019 жылға дейін – Астана) - Қазақстан Республикасының астанасыбүкіл Еуразиялық кеңістіктегі ең жылдам дамып келе жатқан мегаполистердің бірі.
Статистика комитетінің деректері бойынша, Астана қаласының жалпы өңірлік өнімінің
көлемі 2018 жылы 6706,0 млрд.теңгені немесе 2017 жылдың сәйкес кезеңіне 117% құрады.
Еліміздің ІЖӨ-дегі қаланың үлес салмағы-10,85%. Жан басына шаққандағы ЖӨӨ көлемі 6359,6
мың теңгені құрады201.
Статистика комитетінің мәліметі бойынша өнеркәсіп кәсіпорындары 2018 жылы 646,7
млрд.теңгенің өнімін өндірді, ал 2017 жылы – 573,9 млрд. теңгенің өнімін өндірді, оның ішінде
өңдеу өнеркәсібі 2018 жылы – 566,9 млрд. теңге, 2017 жылы – 484,9 млрд. теңге.
Индустрияландыру картасы шеңберінде 2010 жылдан бастап 2018 жылға дейінгі кезеңде
234,2 млрд. теңге сомасына инвестициялар көлемі және жұмыс орындарының саны - 3,5 мың
адам болатын 25 жоба іске асырылды. 2018 жылғы қаңтар-желтоқсанда Индустрияландыру
картасы шеңберінде өндірілген өнім көлемі 2858,8 млрд.теңгені құрады. Өңдеу өнеркәсібінің
жалпы көлемінен өнім өндіру көлемінің үлесі 50,4% құрайды. 2018 жылы №1 Индустриялық парк
аумағында 730 жұмыс орнын құрылып, жалпы сомасы 10,6 млрд.теңгеге 7 жоба пайдалануға
берілді.
Энергиямен жабдықтау. ЖЭО-1-де ыстық судың қолданыстағы қуаты 710 Гкал/сағ
құрайды. Электр энергиясының қолданыстағы қуаты-15,6 МВт. ЖЭО-2-де ыстық судың
қолданыстағы қуаты 1800 Гкал/сағ құрайды. Электр энергиясының қолданыстағы қуаты-460
МВт. Энергия көздерінде, жылу және электрмен жабдықтау желілерінде, I және II дәрежелі істен
шығу тіркелген жоқ, электрмен жабдықтау желілерінде 2018 жылы 453 авария тіркелді.
ЭКСПО-2017 халықаралық көрмесіне дайындық аясында Астана әкімдігі қала бюджетіне
жүктемесіз жаңартылатын энергия көздерінің (ЖЭК) шағын нысандарын орнату бойынша
жобаны жүзеге асырды. Бұл жоба қала аумағында әртүрлі инновациялық өнертабыстар орнатуды
қамтиды.
Осы жобаны іске асыру мақсатында қала жағдайында ЖЭК шағын нысандарын орнату
бойынша үздік әлемдік тәжірибені (БАӘ, АҚШ, Қытай, Шығыс Еуропа елдері) зерделеу
бойынша жұмыс жүргізілді. Осы жоба үшін инвесторларды тартуға бағытталған іс-шаралар
өткізілді. Жоба 2018 жылғы маусым айында. Өндірілген электр энергиясы көше және саябақ
жарығына жіберіледі, бұл қалалық желілер мен бюджетке түсетін жүктемені азайтуға мүмкіндік
берді.
Сондай-ақ жаяу жүргіншілер жүретін жерді жарықтандырумен 5 жаяу жүргіншілер жолы
орнатылды, бұл қауіпсіздікті арттыруға және жаяу жүргіншілердің қатысуымен болған ЖКО
санын азайтуға мүмкіндік берді.

201 2018-2023 жылдарға арналған Нұр-Сұлтан қаласының аумағын дамыту бағдарламасы.
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5 жабық аялдаманы электрмен жабдықтау автономды, олардың төбесінде күн панельдерін
орнату арқылы ауыстырылды. Күн панельдері электр қуатымен жабдықтауды қамтамасыз етуге
және тоқтауды жарықтандыруға мүмкіндік берді.
Электр энергиясын үнемдеуді қамтамасыз ету үшін саябақтар мен скверлер аумақтарында
күн панельдері мен жел генераторлары бар шамдар орнатылды. Жарықдиодты шамдар CREE
LED чипі бар жарықдиодты шамдармен жабдықталған, бұл жарықдиодты шамдар жоғары
қызмет ұзақтығын және электр энергиясын үнемдеуді қамтамасыз етеді.
Халықаралық әуежайдан шыға берісінде күн сәулесін жинау және оны қалалық желіге беру
үшін электр энергиясын өндіру үшін "гүл" орнатылған. Қаланың орталық циркінің жанында
қалалық цирк ғимаратының тақырыбын қолдау үшін өздерін электр қуатымен қамтамасыз ететін
тіректерде "НЛО" түріндегі сәндік шамдар орнатылды.
Негізгі демалыс орындарында жел генераторлары бар "ағаштар", қазақстандық өндірістің
"күн гүлдері" орнатылған. Бұл қондырғылар заманауи дизайнға ие және ЭКСПО-2017 көрмесінің
барлық атмосферасын жеткізуге мүмкіндік берді.
Сондай-ақ, Рысқұлов және Ұлы Дала көшелеріндегі ЖЭК жарықтандыру жұмыстары
жүргізілді.
Әуежай сақинасының ауданында Болотов құрылғысы қарастырылған, жел генераторлары
бар, олар жел әлсіз болғанда да жеткілікті мөлшерде электр энергиясын өндіреді.
ЖЭК тұрғын үй кешендерін салу кезінде белсенді қолданылады. 2019 жылы қала бойынша
ЖЭК жалпы өндірісі 700 кВт/сағ. құрайды. Бұл электр энергиясына жұмсалатын шығындарды
жылына 20 млн. теңгеден астам үнемдеуге мүмкіндік береді.
Энергия үнемдеу саласындағы саясаттың орындалуын тиімді мониторингілеу және
бақылау үшін Астана әкімдігі 2017 - 2020 жылдарға арналған энергия үнемдеу және энергия
тиімділігін арттырудың кешенді жоспарын әзірледі, онда елорданың барлық салалық
секторларының іс-шаралары біріктірілді. Кешенді жоспар бәсекеге қабілеттілікті, қаржылық
тұрақтылықты, энергетикалық және экологиялық қауіпсіздікті арттыруды, сондай-ақ энергия
үнемдеу әлеуетін іске асыру және энергетикалық ресурстарды жаңғырту, технологиялық дамыту
және ұтымды және экологиялық жауапты пайдалануға көшу негізінде энергетикалық тиімділікті
арттыру есебінен халықтың өмір сүру деңгейі мен сапасының өсуін қамтамасыз етуге
бағытталған. Аталған жоспар энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру бойынша 189
іс-шарадан тұрады, оның ішінде 80%-дан астамы іске асырылған. Қалған 20%-ы 2020 жылдың
соңына дейін аяқтау жоспарланып отыр.
Атап айтқанда, 2019 жылы "Нұр-Сұлтан қаласында ақылды көше жарығын құру және
пайдалану" мемлекеттік-жеке меншік әріптестік жобасын іске асыруды бастау жоспарлануда.
30877 дана көше жарығының шамдарын, 329 дана жарықтандыруды басқару шкафтарын
ауыстыру, сондай-ақ диспетчерлік пункт құру жоспарлануда. Жобаны іске асыру электр
энергиясының шығындарын жылына 30%-ға немесе 300 млн. теңгеге қысқартуға мүмкіндік
береді.
"Сиеменс" (Германия), "WavysCoLtd" (Корея), Planora (Финляндия) үш халықаралық
компаниясымен меморандумға қол қойылды. Осы жобаларды іске асыру жылу және электрмен
жабдықтау шығынын 20 - 25%-ға төмендетуге мүмкіндік береді.
2011 жылдан бастап 2018 жылға дейін "Өркен қала" ЖШС 63 көп пәтерлі тұрғын үйді
жаңғырту жұмыстарын жүргізді. Бұл жалпы энергия тұтынудан 15 - 20% жылу энергиясын
үнемдеуге мүмкіндік береді.
2017 жылы БҰҰДБ мен Астана қаласының әкімдігі арасында ынтымақтастық туралы тағы
бір меморандумға қол қойылды, оған сәйкес Астана қаласы "Төмен көміртекті дамуға арналған
тұрақты қалалар" жобасы бойынша пилоттық қалалардың бірі болып табылады. 2018 жылы
БҰҰДБ қызметкерлері қалалық тұрғын үй кварталын жаңғыртудың Мастер-жоспарын әзірледі
(Пушкин - Жұбанов көшесінің бұрышында 5 ғимарат). Жыл сайынғы жылу энергиясын үнемдеу
кварталдың барлық бес ғимараты бойынша - 2238 Гкал құрайды. Жыл сайынғы электр
энергиясын тұрғын кварталдың барлық бес ғимаратынан үнемдеу - 9318 кВт . Ақша қаражатын
үнемдеу немесе энергияны үнемдеу - бұрынғы деңгейден 40% астам. Қала атмосферасына
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парниктік газдардың (СО2) алдын ала эмиссиясы, тоқсан бойынша жылына 1000 тоннаны
құрайды.
2018 жылы жеке инвестор есебінен "Траспортауэрс" ғимаратында жарықдиодты
жарықтандыруды ауыстыру бойынша бірінші энергосервистік МЖӘ жобасын іске асыру
аяқталды. Жарықтандыруды ауыстыруға тартылған инвестициялардың жалпы сомасы 34,5 млн.
теңгені құрады. Осы жобаны іске асыру барысында осы ғимараттың барлық қабаттарында
жарықдиодты шамдарға ауыстырылды, қозғалыс датчиктері орнатылды. Жобаны іске асыру
нәтижесінде осы ғимараттың энергия тұтынуын бастапқы (жобадан кейінгі) деңгейден 52%
мөлшерінде үнемдеуге қол жеткізілді. Жыл қорытындысы бойынша энергия үшін төлемді
күтілетін үнемдеу шамамен 10 млн. теңгені құрайды.
Энергия үнемдеу бойынша іс-шаралар нәтижесінде 2017 жылы жұмсалған электр
энергиясының бір киловатт-сағатқа есептегенде 1681,5 мың теңге ЖӨӨ өндірілді, бұл 2013
жылға қарағанда 1,3 есе артық.
Сумен жабдықтау және су тарту. Сапалы сумен қамтамасыз ету және ағынды суларды
уақтылы тарту мен тазарту мәселесі елорда үшін өзекті болып табылады.
Сумен жабдықтау желілерінің ұзындығы 1332 км, су тарту желілерінің ұзындығы - 814 км.
Сумен жабдықтау жүйелерінің тозуының орташа дәрежесі - 44%, су тарту жүйелері-40%.
Орталықтандырылған сумен жабдықтауға халықтың 99,8%-ы қол жеткізе алады,оның ішінде
5,3%-ы су тарату колонкалары арқылы ауыз суды пайдаланады. Орталықтандырылмаған сумен
жабдықтау (ұңғымалар, құдықтар) халықтың 0,2% (немесе 1286 адам) пайдаланады. Барлығы 216
колонка, оларды жою жоспары бар, 2020 жылға қарай 110 колонка жойылады.
Халықтың 92%-ы орталықтандырылған су тартумен қамтамасыз етілген.
Қоршаған ортаның жай-күйі.
2017 жылы стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша Астана қаласының
атмосфералық ауасының ластану деңгейі жоғары болып бағаланды. ИЗА 6 (көтеріңкі деңгей)
құрайды. СИ = 9 (жоғары деңгей), НП = 27% (жоғары деңгей). Қалқыма бөлшектердің орташа
шоғырлануы (шаң) 2,0 ШРКс.с. құрады, азот диоксиді-1,9 ШРКс.с., қалған ластаушы заттардың
шоғырлануы ШРК-дан аспады. Қалқыма бөлшектердің (шаң) максималды бір жолғы
концентрациясы 8,8 ШРКм.р., қалқыма бөлшектер РМ2,5 – 4,1 ШРКм.р., өалқыма бөлшектер
РМ10 – 2,6 ШРКм.р., күкірт диоксиді – 1,9 ШРКм.р., көміртегі оксиді – 2,0 ШРКм.р., азот
диоксиді – 8,7 ШРКм.р, фторлы сутегі – 5,1 ШРКм.р. құрады, басқа ластаушы заттардың
концентрациясы ШРК-дан аспады. Атмосфералық ауаның жоғары ластану және экстремалды
жоғары ластану жағдайлары анықталған жоқ. Астана қаласында ауаның ластануына эпизодтық
бақылау 8 нүктеде жүргізілді. ЭКСПО ауданында бақылау нүктесінде көміртек оксидінің ең
жоғары концентрациясы 1,1 ШРКм.р. құрады, бақылау деректері бойынша қалған ластаушы
заттардың шоғырлануы рұқсат етілген норма шегінде болды. Атмосфералық ауаның ластану
деңгейі 2016 жылмен салыстырғанда "жоғары" - дан "көтеріңкіге" төмендеді202.
2018 жылы стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша атмосфералық ауаның
ластану деңгейі жоғары деп бағаланды, ол ИЗА = 7 (жоғары деңгей) мәнімен анықталды. Ci = 17
(өте жоғары деңгей <10). 2018 жылдың 23 қаңтарында № 1 автоматты пост деректері бойынша 1
ВЗ жағдайы тіркелді (фторлы сутегі бойынша 17,2 ШРК). 2018 жылғы 23 мамырда № 2 автоматты
пост деректері бойынша 1 ВЗ жағдайы тіркелді (қалқыма бөлшектер (шаң) бойынша 12,6 ШРК) .
Қалқыма бөлшектердің (шаң) орташа айлық концентрациясы 2,7 ШРКс.с. құрады, азот диоксиді
– 2,3 ШРКс.с., қалған ластаушы заттардың шоғырлануы ШРК-дан аспады. Фторлы сутегінің
максималды бір жолғы концентрациясы 17,15 ШРКм.р., қалқыма бөлшектер (шаң)– 12,6
ШРКм.р., азот диоксиді – 8,40 ШРКм.р., қалқыма бөлшектер РМ2,5 – 5,50 ШРКм.р., қалқыма
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бөлшектер РМ10 – 3,26 ШРКм.р., көміртегі оксиді – 2,58 ШРКм.р., күкірт диоксиді – 2,31
ШРКм.р., азот оксиді – 1,65 ШРКм.р. құрады203
2013 - 2017 жылдар аралығында Астана қаласы бойынша жалпы өңірлік өнім (ЖӨӨ) 1,6
есеге өсті. Осы кезеңде атмосфералық ауаның ластану индексі белгіленген деңгейден аспады,
яғни 5 бірлікті және 2017 жылы 4,95 бірлікті құрады.
Ластану көздері бойынша ластаушы заттар шығарындыларының көлемдеріне жыл
сайынғы мониторинг тек стационарлық көздер бойынша жүргізіледі. Автокөліктен және жеке
тұрғын үйлерден шығарылу көлемі есептелмейді және олар бойынша статистикалық деректер
жиналмайды. Атмосфералық ауадағы ингредиенттерді жанама талдау ластанудың жоғары
деңгейі автожолдардың қалалық көлікпен жүктелуімен және өнеркәсіп кәсіпорындарынан
эмиссиялардың таралуымен байланысты екенін көрсетеді. 2018 жылы елорданың атмосфералық
ауасын ластаудың негізгі көздері стационарлық (41,2%), сондай-ақ ластанудың жылжымалы
көздері (54,2%) болып табылады, олардың жалпы үлесіне ластаушы заттардың жалпы
шығарындылары көлемінің 95,4% келеді. Тұрақты көздерден атмосфераға шығарылған
ластаушы заттар көлемінің серпіні атмосфераға шығарындылардың 2013 жылғы 60,5 мың
тоннадан 2017 жылы 59,2 мың тоннаға дейін азайғанын көрсетеді.
Қалада парниктік газдар шығарындыларының ең ірі көзі қолданыстағы ЖЭО-1 және ЖЭО2 болып табылады, олардың үлесіне шығарындылардың 60%-дан астамы келеді. Жеке сектор
жағатын отын үлесіне 5 - 6% келеді.
Қаланың әуе бассейнінің жай-күйін сауықтыру және халықтың өмір сүруіне қолайлы
жағдайларды қамтамасыз ету үшін 2018 жылы қалада ЖЭО-1, 2 және 3 су жылыту
қазандықтарын, қазандықтарды, өнеркәсіптік кәсіпорындарды, коммуналдық инфрақұрылым
объектілерін табиғи газға көшіруді көздейтін газдандыру бойынша 5 жылдық бағдарлама
қабылданды.
ҚР-ның "жасыл экономикаға" көшуі жөніндегі тұжырымдаманы іске асыру аясында көлік
секторында "Нұр-Сұлтан қаласының 2018 - 2020 жылдарға арналған қоршаған ортаны сауықтыру
жөніндегі кешенді іс-шаралар жоспары" бекітілді. Коммуналдық кәсіпорындардың 854 автокөлік
құралы газға ауыстырылды,Еуро-5 және Еуро-6 класты 738 автобус сатып алынды, жеке такси
парктерін газ моторлы отынға ауыстыру бойынша жұмыстар жүргізілуде, оның 161-і газға
ауыстырылды, қалған 339-і 2018 жылдың соңына дейін ауыстырылады. Сонымен қатар, тағы да
158 ЭкоТакси жұмыс істейді. Барлық газбаллонды жабдық заңды және жеке тұлғалардың 16
мыңнан астам автокөлік құралдарына орнатылды;
Экологиялық таза көлік түрі үшін инфрақұрылымды кеңейту мақсатында "Астана
қаласындағы велосипед көлігі мен инфрақұрылымының бірінші кезегі (1-кезең)" (ұзындығы 44
км) объектісі бойынша ЖСҚ әзірленді, "Нұр-сұлтан қаласындағы велосипед көлігі мен
инфрақұрылымының екінші кезегі (1-кезең)"объектісі бойынша ЖСҚ әзірлеу басталды. Сонымен
қатар, Нұр-Сұлтан қаласында электромобильдер енгізіле бастады, қазірдің өзінде 50 электр
зарядталатын станция орнатылды.
2018 жылы Астананың бір тұрғынына есептегенде жасыл желектер алаңы 2017 жылдың
деңгейімен салыстырғанда 5,3% - ға өсті (2017 жылы 15,2 м2/адамнан 2018 жылы 16,0 м2/адамға
дейін), бұл елордада жыл сайын отырғызылатын ағаштар мен бұталар санының тұрақты өсуіне,
сондай-ақ жаңа саябақтар мен гүлзарлар салуға байланысты.
Елордаға эстетикалық түр беру, қала тұрғындарының өмір сүруі үшін экологиялық қолайлы
жағдай жасау, бұзылған авариялық-тозған үйлердің жанындағы жеке үйлердің жанында
отбасылық бос уақытын өткізу мәселелерін шешу үшін келесі нысандардың құрылысы аяқталды:
- Республика даңғылы мен Ы.Дүкенұлы көшесінің қиылысындағы сквер - 0,28 га;
– Біржан Сал көшесіндегі №5 үй ауданындағы сквер - 0,27 га;
– Сарыарқа даңғылы, №27 үй ауданындағы сквер - 0,23 га;
- Пушкин көшесіндегі сквер, №15Б үй ауданында – 0,26 га;
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- "№1 қалалық аурухана" объектісіндегі сквер, Рақымжан Қошқарбаев көшесі, 66 - 3,17 га;
- Кенесары көшесіндегі бульвар, Егемен Қазақстан газеті көшесінен Б. Бейсекбаев көшесіне
дейінгі учаскеде - 0,45 га;
- Абай даңғылы бойындағы бульвар, Сембинов көшесінен Егемен Қазақстан газеті
көшесіне дейінгі учаскеде - 1,19 га;
Бұл нысандардың жалпы аумағы 5,85 га құрайды және жобаға сәйкес, толығымен
абаттандырылған, көгалдандырылған, жарықтандыру, спорттық және балалар ойын алаңдары,
МАФ-тар орнатылды.
Судың ластануының кешенді индексі (КИЗВ) 2016 жылғы 2,86 бірліктен 2018 жылғы
ұқсас кезеңде 2,65 бірлікке дейін төмендеді. .Қарастырылып отырған кезеңде КИЗВ 3 бірліктен
аспады, бұл - "Қазгидромет" РМК градациясы бойынша "судың орташа ластану деңгейі"
сыныбына сәйкес келеді.
Қатты тұрмыстық қалдықтар. Нұр-Сұлтан қаласындағы қалдықтарды басқару жүйесі
полигонда қалдықтарды жинауды, тасымалдауды, қайта өңдеуді, кәдеге жаратуды және көмуді
қамтиды. Күн сайын қала аумағынан 1000 - 1200 тонна қалдық шығарылады. Қала әкімдігі
ұсынған мәліметтерге сәйкес, 2018 жылы 307,6 мың тонна ҚТҚ құрылды, оның 12,25%-ы қайта
өңделді. 2017 жылы құрылған ҚТҚ көлемі 345,4 мың тоннаны құрады, оның 8,33%-ы қайта
өңделді. Тұрғындардың 100% ҚТҚ жинау және шығару бойынша қызметтермен қамтылды. Қала
аумағында пайда болған барлық қалдықтар 2012 жылы салынған қуаты жылына 300 мың тонна
қоқыс өңдеу кешеніне шығарылады. Кешенде қалдықтарды сұрыптау, өңдеу және брикеттеу
жүзеге асырылады. Жылына 5 мың тоннаға дейін пластмасса қалдықтарын және 2 мың тоннаға
дейін қағазды өңдеу жүзеге асырылуда. Қайта өңделмеген қалдықтар полигонға көмуге
жіберіледі.
Нұр-Сұлтан қаласының аумағында Қазақстан заңнамасының талаптарына сәйкес келетін 1
ҚТҚ полигоны бар. 5 сәуір 2018 ж. Полигон 2 ұяшықтан тұрады. 2018 жылы тамыз айында 2006
жылдан бастап пайдаланылатын бірінші ұяшық консервацияланған. Қазіргі уақытта "ҚТҚ көмуге
арналған қалалық полигонның 1-ші ұяшығын қалпына келтіру" ТЭН әзірленді. 2018 жылдың
сәуір айында полигонның екінші ұяшығы пайдалануға берілді (алаңы - 15,1 га, қуаты - 2 млн.
тонна), ол "Эко-полигон Нұр-Сұлтан" ЖШС сенімгерлік басқаруына 15 жыл мерзімге берілді.
Қаланың қоқыс өңдеу саласын жаңғырту аясында 2018 жылдан бастап қалдықтарды бөлек
жинау және өңдеу жобасы іске асырылуда. Құрамында сынап бар шамдарды кәдеге жарату үшін
қаланың барлық аудандарында шамдарды жинауға арналған арнайы контейнерлер орнатылды.
Көмірмен жылытылатын жеке тұрғын үй аудандарында күл жинауға арналған контейнерлер
орнатылған. Қалдықтарды шығаруды қала 5 жылдық келісім-шарт жасасқан жеке ұйым жүзеге
асырады. Нұр-сұлтан қаласының аумағында қайталама шикізатты (полиэтилен, пластика, картон,
шыны ыдыстар, макулатура, алюминий банкалар) қабылдаудың 16 пункті орнатылды.
Елбасы астананы дамыту жөніндегі кеңесте қала әкімдігіне 2019 жылдың 1 желтоқсанына
дейін ҚТҚ өңдеу деңгейін 75% - ға жеткізуді тапсырды.
Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі ҚР Энергетика министрлігімен және "Оператор РОП"
ЖШС-мен келісе отырып, қатты тұрмыстық қалдықтарды бөлек жинауды, ҚТҚ органикалық
(тамақ) фракциясын қайта өңдеуді және кәдеге жаратуды ұйымдастыру жөніндегі пилоттық
жобаны Нұр-Сұлтан қаласында іске асыру жөніндегі жол картасын бекітті. Жол картасы
пункттерін орындау үшін "Clean City NC" ЖШС-і 25 дана қоқыс таситын және Нұр-Сұлтан
қаласының ("Алматы" ауданы – 1935, "Байқоңыр" ауданы – 1016, "Есіл" ауданы – 1812,
"Сарыарқа" ауданы-1512) контейнерлік алаңдарында орнатылған ҚТҚ бөлек жинау үшін сары
түсті 6275 контейнерді сатып алды.
"Құрғақ "фракция қуаты жылына 300 мың тонна "KazRecycleService" ЖШС қоқыс өңдеу
кешеніне (сұрыптау, өңдеу және брикеттеу) шығарылады. МПК-да қалдықтар сұрыптауға, қайта
өңдеуге және брикеттеуге жатады. 2018 жылдың қорытындысы бойынша қалдықтарды өңдеу
тереңдігі 15% құрады. Алынатын өнім полимерлі түйіршіктер, полиэтилен флекстер және
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эковаттар. 2018 жылы қоқыс өңдеу кешенімен 44,1 мың тонна ҚТҚ сұрыпталды және қайта
өңделді.
Сондай-ақ, жол картасын іске асыру шеңберінде ЭКСПО-2017 Халықаралық
мамандандырылған көрмесінің қатысушысы болып табылатын "Сиктом" қалдықтарды басқару
жөніндегі Француз агенттігінің ұсынымдары бойынша техникалық компост ала отырып, ҚТҚ
органикалық (тамақ) фракциясын қайта өңдеу және кәдеге жарату бойынша технологияны енгізу
жоспарлануда. Қалдықтарды қайта өңдеу бойынша осы инновациялық технологияларды енгізу
қайта өңдеу тереңдігіне 75% дейін мүмкіндік береді.
1997 жылдан бастап елордада қала айналасында "Жасыл белдеуді" құру және қала аумағын
көгалдандыру бойынша ауқымды жұмыстар жүргізілуде. Жасыл белдеу алаңы 78 мың гектардан
асты. "Жасыл белдеуді" дамытуды 2030 жылға дейін 6 кезеңде кезекпен жалғастыру
жоспарланып отыр. Орман алқаптарын қайта жаңарту, жаңа орман дақылдарын отырғызу, жасыл
белдеуді ағымдағы күтіп ұстау жөніндегі шаралар кешеніне 2,3 млрд. теңге мөлшерінде
шығындар жоспарланған.
Қала аумағын көгалдандыру оң динамикада. Жалпы мақсаттағы жасыл желектердің
жиынтық ауданы соңғы 4 жылда шамамен 35% - ға өсті (2015 жылы 12853 мың шаршы метрден
2018 жылы 17347 мың шаршы метрге дейін), алайда жан басына шаққандағы тиісті көрсеткіш
тек 1 шаршы метрге (15-тен 16-ға дейін) өсті. 2017 жылы көгалдандыру шығындары 5,34
млрд.теңгені құрады. Бюджет шығыстарының жартысынан астамы көгалға күтім жасауға және
бір жылдық гүлзарларды отырғызуға бағытталған: Сәйкесінше бюджеттің 26% және 25%.
Ағаштарды, бұталарды және жасыл қоршауларды отырғызуға тек 14% ғана жұмсалған.
Туризм. Астана (қазіргі Нұр-Сұлтан) (ағылш. Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions
— индустрия іскерлік туризм, байланысты ұйымдастыруға және өткізуге, әр түрлі корпоративтік
іс-шаралар), еуразия кеңістігінде, атап айтқанда, жақында "BusinessTraveller" бизнес саяхат
саласындағы жетекші әлемдік басылымнан "ТМД елдерінің Ресейдегі іскерлік және оқиғалы
туризмнің Үздік қаласы және "Іскерлік туризм үшін Жылдың үздік дестинациясы"ретінде
марапаттар алып, іскерлік немесе MICE іс-шаралар орталығы ретінде өзін көрсете білді.
2018 жылы 40-қа жуық ірі халықаралық іс-шаралар өткізілді, оның ішінде: "CREW-2018
коммерциялық жылжымайтын мүлік апталығы", Ұлттық студенттік кәсіпкерлік кубогы және
ENACTUS Kazakhstan EXPO-2018 стартаптары, "Сауда әлемі" халықаралық ритейлерлер
конвенті, 25-ші Дүниежүзілік тау конгресі, ТМД және Балтық елдерінің 15-ші облигациялық
конгресі C-bonds және басқалар.
Нұр-Сұлтан конгрестер мен конференциялардың халықаралық қауымдастығының (ICCA –
International Congress and Convention Association) елдегі жалғыз мүшесі болып табылады, бұл ірі
халықаралық іс-шараларды (бидддинг) өткізуге өтінім конкурстарына қатысуға мүмкіндік
береді.
Сондай–ақ, Астана БҰҰ Дүниежүзілік туристік ұйымының (UNWTO-United Nations World
Tourism Organization) үлестес болуына ие болды, бұл UNWTO жүргізілген зерттеулер
нәтижелеріне қол жеткізуге, оларға қатысуға және тәжірибе алмасуға мүмкіндік береді.
Нұр-Сұлтан үшін іскерлік туризм саласындағы соңғы жетістіктердің бірі елорданы қалалық
туризм бойынша UNWTO 8-ші Бүкіләлемдік саммитін өткізу орны ретінде таңдау болып
табылады (бұған дейін форум мына қалаларда өткен болатын: Стамбул, Мәскеу, Барселона,
Марракеш, Люксор, Куала-Лумпур, Сеул).
Медициналық туризм туризмнің салыстырмалы жаңа түрі, сонымен қатар ерекше
сипаттамалардың үлкен спектріне ие. Астана бүгінгі таңда Орталық Азия елдері арасында
медициналық туризмді дамыту бөлігінде ең перспективалы дестинациялардың бірі болып
саналады. Медициналық сипаттағы қызметтерге сұраныстың өсуін және өңірлерде жергілікті
қызмет алудың мүмкін еместігін ескере отырып, осы туристік өнімді Нұр-Сұлтанда дамыту
хабардар болуды арттыруға, жаңа өнім жасауға және өңірде туризм саласында берік орын алуға
мүмкіндік береді.
338

2.16. Алматы қаласы
2018 жылдың басында халық саны 1882,0 мың адамды, ал 2019 жылдың басында – 1854,7
мың адамды құрады.
Алматы Статистика комитетінің мәліметтері бойынша ЖӨӨ көлемі бойынша елде 1-ші
орында тұр және шағын және орта бизнесті дамыту орталығы болып табылады. 2017 жылы ЖІӨ
11893,2 млрд. теңгені, ал қала халқының жан басына шаққанда - 6694,2 мың теңгені, сәйкесінше
– 12132,7 млрд. теңгені және 6636,1 мың теңгені құрады. 2017 жылы қаланың ЖӨӨ-дегі үлес
салмағы 21,9% құрады. 2015 - 2017 жылдары қаланың ЖІӨ номиналды өсімінің орташа жылдық
қарқыны 12,4% құрады. Сауда және қызметтер экономиканың дамуын айқындайтын негізгі
факторлар болып табылады204.
Алматыда қызмет көрсету саласындағы еңбек өнімділігі 35 мың АҚШ долларына жетеді,
Мәскеуден 15% - ға басып озды, бірақ Варшавадан 42%-ға артта қалды.
2017 жылы Алматы қаласының өнеркәсібінде 1520 кәсіпорын жұмыс істейді, оның 8,3%ы ірі және орта санатқа жатады. Олар өнеркәсіп өнімі көлемінің 76,4%-ын өндіре отырып, қала
индустриясының негізін құрайды. Өнеркәсіп өндірісінің көлемі Статистика комитетінің
деректері бойынша 2017 жылы 902,5 млрд. теңгеге жетті, 2015 жылы 663 млрд.теңгеден ұлғайып,
2018 жылы – 917,9 млрд. теңгені құрады.
2015 - 2017 жылдар кезеңінде өңдеу өнеркәсібі өнімінің нақты көлемі индексінің 504,5
млрд. теңгеден 691,9 млрд. теңгеге дейін және 695,9 млрд. теңгеге дейін өсуі байқалды. 2017
жылдың нәтижелері бойынша қала өңдеу өнеркәсібіндегі өнімділік көрсеткішіне 23,8 мың АҚШ
долларына қол жеткізді.
Электр энергетикасы. Алматы қаласы бойынша электр энергиясы нарығы "АлЭС" АҚ
энергия көздерінен электр энергиясын жеткізуден және Мойнақ ГЭС, Жамбыл МАЭС және
Павлодар-Екібастұз энергия торабынан (шамамен 40%) электр энергиясын сатып алу есебінен
қалыптастырылады. 2017 жылы қаланы орталықтандырылған электрмен жабдықтау
қызметтерімен қамтамасыз ету деңгейі 100% құрайды. Электр энергиясын тұтыну құрылымы
тұтынудың негізгі үлесі өнеркәсіптік кәсіпорындарға – 33%, халыққа – 29%, өзгелері – 25%,
бюджеттік ұйымдарға – 13% тиесілі екенін көрсетеді.
Қолданыстағы электрмен жабдықтау жүйесі тозу мен ысыраптың жоғары деңгейімен
сипатталады. Республикалық құрылымда Алматыдағы электр желілерінің тозу көрсеткіші тек
Алматы және Павлодар облыстарына ғана жол бере отырып, ең жоғары көрсеткіш болып
табылады.
Күрделі жөндеуден өткен желілердің үлесі 2015 - 2017 жылдары айтарлықтай артты. 512,79
км электр желілері қайта жаңартылды (5,7%). Бұл инфрақұрылымның жоғары тозуына (2015 2016 жылдары 66,6 - 67% және 2017 жылы 66%) қарамастан, электр желілері ысырабының
деңгейін айтарлықтай төмендетуге әкелді (2015 жылы 14,3%-дан 2016 жылы 13,4%-ға дейін және
2017 жылы 11,24%-ға дейін).
Технологиялық жабдықтың техникалық жай-күйін талдау ЖЭО-1 және ЖЭО-3
жабдықтары саябақ ресурсын өндіруге жақын және жаңғыртуды қажет ететінін көрсетті,
сонымен қатар техникалық жай-күйін қолдау бойынша барлық шаралар барынша қабылдануда:
-1960 - 72 жылдары пайдалануға берілген ЖЭО - 1 3 турбинасының 6 қазандығы мен 2-уі
275 мың сағаттан астам жұмыс істеді;
- 1980 - 82 жылдары пайдалануға берілген 6 ЖЭО-2 турбинасының 3-уі де 200 мыңнан астам
сағат жұмыс істеді;
-ЖЭО - 3 барлық 6 қазандығы мен 4 турбинасы 1962 - 1965 жж. пайдалануға берілді және
234 мың сағаттан астам жұмыс істеді.;
- 2016 жылы ЖЭО-2 №8 қазандық агрегаты іске қосылды.
204 Осы жерде және бұдан әрі Алматы қаласының аумағын дамытудың 2016 — 2020 жылдарға арналған
бағдарламасы және оны іске асыру жөніндегі 2018 жылғы есеп.
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Қазіргі уақытта "Газтурбиналық технологиялар негізінде жаңа энергия көздерін орната
отырып, "АлЭС" АҚ ЖЭО-1 кеңейту" жобасы әзірленуде.
Сонымен қатар, ЖЭО-2 газға ауыстыру жұмыстары жүргізілуде. Технологиялық орналасу
ерекшеліктеріне және заңнамалық шектеулердің болуына байланысты жобаның 4 нұсқасы
ұсынылады:
1. Қазіргі ЖЭО-2 газға көшіру (шамамен құны – 25 млрд. теңге).
2. Табиғи газдағы жаңа ЖЭО құрылысы (құны - 560 млрд. теңге), шығарындылар – 2 мың
тонна 0,7%, көмір қажеттілігі – жоқ, газ қажеттілігі – жылына 821 млн. м3 құрайды. Қосымша
жер телімі қажет – 8 - 12 га. 30 жылға ЖЭО-2 консервациялау шамамен 40 млрд. теңгені құрайды.
3. ЖЭО-2 кеңейту, ыстық сумен жабдықтауды қамтамасыз ету үшін бу-газ турбиналық
қондырғыларды салумен, көмір бөлігін сақтай отырып (құны – 105 млрд. теңге), шығарындылар
– 18,5 мың тонна 6,6%, көмір қажеттілігі-жылына 1,5 млн. тонна, газ қажеттілігі-жылына 508
млн. м3 құрайды.
4.Барлық қолданыстағы қазандықтарды (№1 - 8) газ тазарту жабдықтарын ауыстыра
отырып қайта жаңарту (құны - 99 млрд.теңге, әрбір сүзгінің құны – 12 млн. евро), шығарындылар
– 5,6 мың тонна 2%, Көмір қажеттілігі – 1,85 млн. тонна/жыл, газ қажеттілігі – жоқ.
Бүгінгі күні "Самұрық-Қазына "ҰӘҚ" АҚ, "Самұрық-Энерго" АҚ, "Қазнипиэнергопром"
АҚ Алматы қаласының әкімдігімен бірлесіп ЖЭО-2 табиғи газға көшіру бойынша жұмыстар
жүргізілуде, ТЭН әзірлеу бойынша Жол картасын дайындау іс-шаралары жүргізілуде.
Жаңартылған энергия көздерін салу бойынша да жұмыстар жүргізілуде. Мысалы, Кіші
Алматы өзенінде Wello (Финляндия) компаниясының "толқын мен судан электр энергиясының
генераторлары" жобасына ұқсас шағын су электр станциясының құрылысы бойынша жоба іске
асырылуда. Кіші Алматы өзеніндегі қуаттылығы аз су электр станциясын іске қосқаннан кейін
қондырғылардың әрқайсысы жылына 4,5 Мвт-қа дейін өндіретін болады. 2019 жылы аяқталады.
Сондай-ақ, Doranova компаниясының жабдықтарын пайдалана отырып, "Алматы Су" МКК
кәріздік-тазарту құрылыстарында биогаз қондырғыларын салу бойынша жобаны іске асыру
басталды. Алматы қаласында жыл сайын шамамен 1,7 млн. м3 өлшенген тұнба (шикі және артық
тұнба) бөлінеді, оның ішінде өз кезегінде 4 - 4,5 МВт/сағ электр энергиясын алуға болады.
Инвестиция сомасы - 8,1 млрд. теңгені құрайды. 2020 жылдың І жартыжылдығында аяқтау және
пайдалануға беру жоспарлануда.
"Алматеплокомунэнерго" ЖШС коммуналдық кәсіпорны Polarsol (Финляндия)
компанияларының технологияларын енгізудің экономикалық тиімділігін есептеуді жүргізеді,
оның негізінде шығатын газдардың жылуы (тастанды жылуды) пайдаланылады. Орындаудың
болжамды мерзімі 2019 жыл.
Жылумен жабдықтау. Алматы қаласының жылумен жабдықтау жүйесі қаланың
инженерлік инфрақұрылымының ең күрделі жүйелерінің бірі болып табылады. Қалада жылу
өндірісінің негізгі көзі көмір болып табылады. Сонымен, ЖЭО-2 және ЖЭО-3–тегі көмір үлесі99,4%. 2017 жылдан бастап ЖЭО-1 толығымен табиғи газ бен мазутты жағуға ауыстырылды.
Жалпы, 2017 жылғы мәліметтер бойынша қатты және сұйық отын өндірісі 70%-ды құрайды.
"Алматыжылукоммунэнерго" ЖШС балансында 78 қазандық бар: Оның 75-і
газдандырылған, 1 қазандық көмірмен (Шелехова), 1 электрмен (Медеу), 1 қазандық мазутпен
(Алатау шипажайы) жұмыс істейді. Бұл қазандықтарды газға ауыстыру 2019 жылы орындалады.
Қаладағы қосылған кенттерді есепке ала отырып, білім беру және денсаулық сақтау
объектілерінің 93 дербес қазандықтары (30 денсаулық сақтау және 63 қосылған аумақтардың
білім беру объектілерін қамтиды), олардың 52% қатты және сұйық отын есебінен жылытылады.
Қаланың барлық қазандықтарын газбен жылытуға көшіруді жоспарлы түрде жүргізеді.
Бүгінгі күні Алматы қаласы бойынша жылу желілерінің жалпы ұзындығы 1192,7 км
құрайды. 2015 жылдан бастап 2017 жылға дейін 51,36 км жылу желілері қайта жаңартылды.
Күрделі жөнделген желілердің үлесі төмен деңгейде, бұл жылу желілерінің тозуын арттыруға
әкеледі. Жылу желілерінің рұқсат етілген тозу деңгейін ұстау үшін магистральдық желілерге
басымдықты бере отырып, ұзақтығы жылына 14 км кем емес магистральдық жылу желілерін,
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ұзақтығы жылына 23 км кем емес тарату жылу желілерін қайта орналастыруды жүзеге асыру
қажет.
Қаланың орталық жылу жүйесімен қамтамасыз етілуі біртіндеп артып келеді (2015 жылы
88%, 2016 - 2017 жылдары 92,5%). Жылу желілеріндегі апаттар мен шығындар саны төмендейді.
Егер 2015 жылы жылу желілерінде 2070 - ке жуық зақымдану жағдайы тіркелген болса, 2017
жылы-1937. Зақымданулардың көп саны жылу желілерінің тозу шамасына байланысты (62%).
Жылу желілеріндегі шығындар-22,01% құрайды (2017 жылдың қорытындысы бойынша).
Газбен жабдықтау. Қалада газ таратумен айналысатын 4 кәсіпорын бар, олардың ішіндегі
ең ірісі "ҚазТрансГаз - Аймақ"АҚ АПФ. 2017 жылы қала халқының газды тұтынуы 495,3
млн.текше метрді немесе қаладағы газды тұтынудың жалпы көлемінің 34%-ын құрады, өндірістік
қажеттіліктерге 944,9 млн. текше метр (66%) пайдаланылды.
Алматыда газбен қамтамасыз ету деңгейі жоғары. Газбен қамтамасыз ету көрсеткіші 2015
жылы 93% - дан, 2016 жылы 95% - дан және 2017 жылы 97% - ға дейін өсті.
Табиғи газдан басқа қала тұтынушылары сұйытылған газды пайдаланады. 2017 жылы
халыққа Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі бөлген 50,4 мың тонна сұйытылған
газдың 10,8 мың тоннасы берілді. Халықтың сұйытылған газды төмен тұтынуы тұтынушылардың
табиғи газға көшуіне және сұйытылған газды тұтынатын үйлер санының азаюына байланысты.
2017 жылы көппәтерлі үйлер сұйытылған газдан табиғи газға ауыстырылды.
2014 жылдан бастап газ құбырларының ұзындығы 138 км-ге артты. 01.01.2018 жылғы
жағдай бойынша ұзындығы 5095 км құрайды. Ұлғайту негізінен келесі аудандар бойынша болды
- Алатау, Түрксіб, Наурызбай және Медеу. 2017 жылы инженерлік-коммуникациялық газ
инфрақұрылымының тозу деңгейі 37% - ды құрады, бұл өткен кезеңнің ұқсас көрсеткішінен 1%ға төмен. 2017 жылы табиғи газдың ысырабы 53,8 млн. текше метрді (берілген газға 3,9%)
құрады.
2016 жылы 3,1 км газ желілері қайта жаңартылды. 2017 жылы 18,7 км газ желілері қайта
жаңартылды.
Алматы қаласының газ тасымалдау жүйесінің қуатын арттыру мақсатында айналма газ
құбырын салумен ГТС-2 қуаттарын шығару аяқталды. Осы жобаның аяқталуымен қаланың
айналасында газ сақинасы құрылды, ол өз кезегінде табиғи газды пайдалана отырып, тұрғын
және тұрғын емес объектілерді жылумен қамтамасыз етуге байланысты мәселелерді шешуге
мүмкіндік береді.
2018 жылдың 1 қаңтарына газдандыруға 6100 астам үй қажет болды. 2018 жылы 3883 үй
газбен жабдықтау желілеріне қосылды, 2217 үй бойынша "ҚазТрансГаз Аймақ" инвестициялық
бағдарламасын іске асыру аясында жұмыстар жүргізілуде. Толық газдандыру 2019 жылдың
соңына дейін аяқталады.
Тұтастай алғанда, экономиканың өсуі энергетикалық ресурстарды және ішкі өңірлік өнімді
тұтынудың өсу қарқынының серпініне оң әсер етеді,өйткені экономикалық өсу өнім өндірісінің
және ресурстарды тұтынудың ұлғаюымен сүйемелденеді. Осылайша, энергия үнемдеу Алматы
қаласының өзекті міндеттерінің бірі болып табылады.
Энергия үнемдеу жөніндегі шараларды іске асыру қазіргі уақытта өнеркәсіпті, тұрғын үйкоммуналдық шаруашылықты және көлік секторын жаңғыртудың негізгі құралдарының бірі
болып табылады. Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі шараларды
табысты іске асыру энергетикалық және экологиялық қауіпсіздікті, сондай-ақ Алматы қаласы
экономикасының бәсекеге қабілеттілігін арттыруды қамтамасыз етеді.
2019 - 2026 жылдар аралығында "Алматы қаласын сыртқы жарықтандыруды жаңғырту"
мемлекеттік-жеке меншік әріптестік жобасын іске асыру жоспарлануда. Бүгінгі күні "Алматы
қаласын сыртқы жарықтандыруды жаңғырту" МЖӘ жобасы бойынша конкурс өткізілді. Жоба
шеңберінде:
- 2019 жылы 9 мыңға жуық шамды энергия үнемдеу және жарықдиодты жарықтандыруға
ауыстыру жоспарлануда;
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- 2019 - 2026 жж. бастап 1375 км желі немесе 45829 шам, 42052 жарықшам, яғни 100%
жаңғырту жоспарлануда.;
- тротуарлық аймақты жарықтандыру үшін 1253 дана қосымша шамдар орнату
қарастырылған.
Сумен жабдықтау және су тарту. Алматы қаласы 4 негізгі көздерден тұратын сумен
қамтамасыз етіледі: үлкен және Кіші Алматы өзендері (Сүзгіш станцияларда тазартылғаннан
кейін) және Алматы және Талғар кен орындарының жер асты (ұңғымалық) су тартқыштарынан.
Қалада су құбырымен қамтамасыз ету деңгейі әлемдік деңгейге сәйкес келеді және 2016 - 2017
жылдары 95-96% құрады. Алайда бұл деректер қосылған Наурызбай ауданын қамтымайды, онда
су құбырымен қамтамасыз ету деңгейі небәрі 15% құрайды. Ауданда бар сумен жабдықтау
жүйесі ауыз су қажеттілігі үшін кіші өзендердің (Қарғалы, Ақсай және олардың салалары) шикі
суларын, сондай-ақ жер асты суы бар терең емес ұңғымаларды пайдаланады, су құбырларының
бір бөлігі тұрғындардың жер учаскелері бойынша салынған (бұл оларға қызмет көрсетуді
қиындатады) және таяз салынған (бұл қысқы уақытта жиі қатып қалуға әкеледі). Судың сапасы
ГОСТ талаптарына әрдайым сәйкес келмейді. Ауданда бар таратушы су құбыры желісін
тұрғындар ҚНжЕ талаптарын сақтамай өз бетінше салды.
Күрделі жөндеулердің ұлғаюы авариялар санының, сумен жабдықтау инфрақұрылымының
тозуы мен ысырабының қысқаруына ықпал етеді. Алайда, Наурызбай, Алатау және Түркісіб
аудандарының қосылған кенттері желілерінің коммуналдық меншікке берілуіне байланысты
қалалық су құбыры желілерінің жалпы ұзындығы 2015 жылғы 2699,5 км-ден 2017 жылғы 31
желтоқсанға 3002,8 км-ге дейін артты. Берілетін желілердің едәуір тозуына байланысты
реконструкцияланатын желілердің пайызы 2015 жылғы 1,16% салыстырғанда, 2017 жылы 0,8%
құрады.
Желілерді қайта құру және күрделі жөндеу бойынша жұмыстарды орындау есебінен
авариялар саны жыл сайын 5%-ға дейін қысқарады. 2015 жылы тозу деңгейі 66,5%-ды, ал сумен
жабдықтау бойынша шығындар 22%-ды құрады. Бұл көрсеткіштер 2017 жылға қарай 63,01%-ға
және 19,5%-ға төмендеді, бірақ әлі де маңызды. Сондай-ақ, шығынның негізгі көздері абоненттік
желілердегі шығындар (40%), иесіз желілердегі шығындар (20%) және судың жетіспеуі (20-40%)
болып табылатынын көрсетеді.
Желілерді ауыстырудың ағымдағы қадамын (1,1%) сақтай отырып, желілердің тозу және
шығындар проблемасы келесі 60 жыл бойы сақталатын болады және нысаналы деңгей (тозу 50%)
тек 2030 жылға қарай қол жеткізілетін болады. Тозудың төмендеуі кәсіпорынның теңгеріміне
жаңадан салынған желілерді қабылдау есебінен ғана қол жеткізіледі, 2018 жылдың бірінші
жартыжылдығында 120 километрге жуық су құбыры желілерін беру дайындалуда.
2016 жылы суды тұтыну 132,38 млн. текше м., 2017 жылы - 134,97 млн. текше м. құрады.
Экономикалық қызмет түрлері бойынша ең ірі тұтынушылар тұрғын үй қоры (61,14 млн. текше
м), халыққа қызмет көрсету саласын және өнеркәсіпті ұсынатын кәсіпорындар (26,26 млн. текше
м), электрмен жабдықтауға маманданған жылумен жабдықтаушы ұйымдар мен кәсіпорындар
(44,97 млн. текше м) болып табылады. Сонымен қатар, есептегіштерді орнату бойынша белсенді
жұмыс жүргізілуде, бұл суды үнемді тұтынуға әкеледі. Үйге ортақ суды есептеу құралдарымен
жабдықтау 100% немесе қажетті 9094 бірліктен 9094 бірлікті құрайды. Жеке есептеу
құралдарымен жабдықтау 87,48% құрады. Қосымша 69,15 мың құралды орнату қажет.
Жалпы қалалық кәріз қаладан, оған іргелес демалыс аймақтарынан, бірқатар кенттер мен
Талғар және Қаскелен қалаларынан ағынды суларды қабылдауды, бұруды және тазартуды жүзеге
асырады. Су бұрғыштармен қамтамасыз ету деңгейі жылдам қарқынмен өсуде: жыл сайын 7%ға.
Коммуналдық меншіктегі кәріз желілерінің ұзындығы 1591,09 км құрады. Алматыдағы
күрделі жөнделген су тарту желілерінің үлесі салыстырмалы түрде басқа қалалар деңгейінен
төмен. 2016 жылы ол 0,9% құрады және 2017 жылы 0,3% дейін төмендеді. Бұл ретте күрделі
жөнделген су тарту желілерінің үлесі желілердің тозуының өсуін жаппайды. Жаңа құрылысқа
байланысты су тартудың тозуы 2%-ға азайды. Алматыда бұл деңгей 2016 жылы 65%-ға тең болды
және 2017 жылы 63%-ға төмендеді. Жалпы алғанда тозу деңгейі салыстырмалы қалалардағы
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көрсеткіштен 3 есе артық. Жоғарыда айтылғандардың ішінен күрделі жөндеуден өткен су тарту
желілерінің үлесі жеткіліксіз деп айтуға болады.
Күрделі жөндеудің ағымдағы үлесі сақталған кезде 20 жылдан кейін тозу деңгейі 90%-дан
асады, бұл су тарту желілерінің көпшілігінің істен шығуына әкеледі. Бұл жағдай болашақта
жоғары апаттылыққа және су тарту желілерінің едәуір көлемінің істен шығуына әкелуі мүмкін.
Статистикалық деректер бойынша 2017 жылдың басында өткізілген судың жалпы
көлемінен 98,5% сарқынды суларды толық биологиялық тазарту жолымен тазартылды, бұл 124
млн. текше метрді құрайды.
Қоршаған ортаның жай-күйі.
Алматы көптеген жылдар бойы ауаның ластану деңгейі жоғары Қазақстан қалаларына
жатады. Ластанудың жоғары деңгейі жергілікті жердің табиғи және климаттық ерекшеліктеріне
де, қоршаған ортаға антропогендік әсерге де байланысты.
Атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау 16 стационарлық бекеттерде жүргізілді.
2017 жылы стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша атмосфералық ауаның
ластану деңгейі жоғары болып бағаланды. ИЗА 6 (көтеріңкі деңгей) құрайды. СИ = 4 (көтеріңкі
деңгей), НП = 37% (жоғары деңгей). Қалқыма бөлшектердің (шаң) орташа концентрациясы 1,1
ШРКс.с., күкірт диоксиді – 1,1 ШРКс.с., азот диоксиді – 1,8 ШРКс.с., формальдегид – 1,2
ШРКс.с. құрады, ауыр металдар мен басқа да ластаушы заттардың құрамы ШРК-дан аспады.
Қалқыма бөлшектердің (шаң) максималды бір жолғы концентрациясы 1,4 ШРКм.р., қалқыма
бөлшектер РМ2,5 – 4,4 ШРКм.р., қалқыма бөлшектер РМ10 – 3,5 ШРКм.р., күкірт диоксиді – 3,5
ШРКм.р., көміртегі оксиді – 4,1 ШРКм.р., азот диоксиді – 2,5 ШРКм.р., азот оксиді – 1,8 ШРКм.р.,
фенол – 1,4 ШРКм.р. құрады, қалған ластаушы заттар ШРК-дан аспады. Атмосфералық ауаның
ластану деңгейі 2016 жылмен салыстырғанда "жоғары" деңгейден "көтеріңкіге" төмендеді205.
2018 жылы стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша атмосфералық ауаның
ластану деңгейі жоғары болып бағаланды. АЛИ 7 (жоғары деңгей). СИ 9 (жоғары деңгей) және
НП = 29% тең. Ластаушы заттардың орташа шоғырлануы мынадай болды: азот диоксиді 1,5
ШРКс.с., формальдегид - 1,2 ШРКс.с, ауыр металдардың және қалған ластаушы заттардың
құрамы ШРК-дан аспады. Ластаушы заттардың максималды бір жолғы концентрациясы: азот
диоксиді - 9,1 ШРКм.р, қалқыма бөлшектер РМ2,5 - 5,2 ШРКм.р, азот оксиді 4,0 ШРКм.р, күкірт
диоксиді - 4,0 ШРм.р, қалқыма бөлшектер РМ10 – 3,4 ШРКм.р, көміртегі оіксиді - 2,5 ШРКм.р,
қалқыма бөлшектер (шаң) - 2,0 ШРКм.р, фенол және формальдегид - 1,0 ШРКм.р. құрады.
Атмосфералық ауаның жоғары ластануы (ВЗ) және экстремалды жоғары ластануы (ЭВЗ)
жағдайлары анықталған жоқ206.
Атмосфералық ауаның ластану мониторингінің ағымдағы деңгейі Алматы қаласындағы
атмосфераның ластану деңгейі мен көздері бойынша нақты жағдайды көрсету үшін жеткілікті
болып табылмайды.
Алматы қаласы статистика департаментінің деректері бойынша 2017 жылы стационарлық
ластану көздерінен атмосфералық ауаға зиянды заттардың нақты шығарындылары 41,1 мың
тоннаны құрады (2017 жылға рұқсат етілген көлемі 66,011 тонна) және олардың деңгейі 2016
жылмен салыстырғанда 5,9%-ға өсті. Тұрақты көздердің тазарту имараттары келіп түскен
ластаушы заттардың барлық көлемінің 95,7%-ныазалалсыздандырды. Ерекше ластаушы
заттардың негізгі түрлері шығарындыларының ең көп көлемі күкіртті ангидридке – 19,1 мың
тонна, көміртегі тотығына – 4,3 мың тонна және азот тотығына – 8,6 мың тонна келеді.
Атмосфералық ауаға ластаушы заттардың негізгі шығарындыларын өнеркәсіптік кәсіпорындар
жүзеге асырды, олардың үлесі барлық шығарындылардың 93,2%-ын құрайды.
2017 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық
бюллетень.
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2018 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық
бюллетень.
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2018 жылы Алматы қаласы кәсіпорындарының стационарлық көздері атмосфералық ауаға
43 мың тонна ластаушы заттар шығарды, бұл 2017 жылмен салыстырғанда 4,5%-ға артық.
Тұрақты көздердің тазарту имараттары келіп түскен ластаушы заттардың барлық көлемінің
95,7%-ын залалсыздандырды. Атмосфералық ауаға шығарылған ластаушы заттардың жалпы
көлемінің 85,5%-ы газ тәрізді және сұйық заттарды, 14,5%-ы қатты заттарды құрады.
2018 жылы қоршаған ортаны қорғауға бағытталған шаруашылық субъектілерінің
шығындары 2017 жылғы 4444,3 млн. теңгемен салыстырғанда 4984,6 млн. теңгені құрады.
Табиғат қорғау шығындарының едәуір үлесі (95,4%) негізінен Алатау және Жетісу
аудандарының кәсіпорындары есебінен өнеркәсіптік кәсіпорындармен жүзеге асырылады.
Алматы қаласында атмосфераны ластаудың негізгі көзі автокөлік болып табылады.
Көліктен ластану көлемі оның санының жыл сайын өсуімен және қала автопаркінің біртіндеп
ескіруімен байланысты (пайдаланылғанына 7 жылдан астам машиналардың үлесі шамамен 75%
немесе 400 мың бірлікті құрайды). Сонымен қатар, Еуро-5 класына сәйкес келетін қазіргі заманғы
талаптарға сәйкес келетін автомобильдер саны өсуде (2.16.1-кесте.). 2016ж. 01.12. жағдай
бойынша Алматы қаласында 529295 бірлік (2017 жылы – 518 мың бірлік), маятникті көлікті
есепке алғанда 710-ға жуық 794 мың бірлік тіркелді.
2.16.1-кесте. Автомобильдердің экологиялық стандарттарға сәйкестігі
АТС сыныбының сәйкестігі
Еуро 0
Еуро 4
Еуро 5

2009
38 - 40%
15%
0%

2017
10 - 13%
17%
25%

Атмосфераның ластануының жалпы деңгейін төмендету қаланың басым міндеттерінің
бірі болып табылады. 2017 жылға қарай келесі жобалар іске асырылды:
- ЖЭО-1 және "Алматыжылукоммунэнерго" АҚ қазандықтарының шамамен 90%-ы табиғи газбен
маусымдық немесе жыл бойы жұмыс істеуге қайта жабдықталды;
- ЖЭО-2-де (шығарындылар жылына 31,5 мың т. астам құрайды) 99,5% тазарту дәрежесі бар жаңа
буынды эмульгатормен және азот тотықтарын басуға арналған жаңғыртылған жанарғылармен №8 жаңа
қазандық агрегаты пайдалануға берілді;
- АГРС-дан Батыс жылу кешеніне газ құбырын тарту жобасының 2-ші кезегінің құрылысы
аяқталды;
- Жеке секторды газдандыру бағдарламасын іске асыру жалғасуда, жеке тұрғын үй секторы табиғи
газбен 98% қамтамасыз етілген. Қала маңы аймағында орналасқан кенттер мен бау-бақша қоғамдарын
одан әрі газдандыру мәселесі тұр;
- 6 көлік жол айрығының құрылысы және тесу/жаңа жолдардың құрылысы аяқталды;
- Экологиялық таза отын негізіндегі қоғамдық-жолаушылар көлігінің үлесі 50-ге дейін жеткізілді%;
- Автокөлік құралдарының пайдаланылған газдардың уыттылығы мен түтінінің нормаларына
сәйкестігін тексеру үшін 13 экологиялық бекет ұйымдастырылды. 2017 жылы 33464 (2016 ж. - 33556)
жүргізуші автокөліктердің пайдаланылған газдарының уыттылығы мен түтіндік нормаларын асыра
пайдаланғаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды, 160,6 млн. теңгеден астам (2016 ж. - 165 млн.
теңге) әкімшілік айыппұл салынды.
- Метрополитеннің 1-ші желісінің бөлігі пайдалануға берілді;
- Қала шегінде АЖҚС-да сатылатын автомоторлық отын сапасына тұрақты мониторинг жүргізіледі;
- Қаланың жасыл қорын сақтау жұмыстары жалғасуда: 2017 жылы қала аумағында 28 мыңнан астам
ағаш отырғызылды.

Бұл ретте алдыңғы бағдарламалар шеңберінде жоспарланған, бірақ іске асырылмаған
немесе ішінара ғана іске асырылған бірқатар бастамалар бар:
- Метрополитеннің 2-ші желісін іске қосу;
- Өнеркәсіп кәсіпорындарын қаладан тыс жерлерге шығару;
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- БАКАД автожолын салуды аяқтау (бұл мәселені шешу Алматы қаласы әкімдігінің өкілеттігінен
тыс және ҚР Үкіметі деңгейінде қарастырылуы тиіс);
- Коммуналдық көліктің 60% газға көшіру.

Алматы қаласында қоғамдық жолаушылар көлігі жаңартылуда: қалада пайдаланылатын
1609 бірліктен 850 бірлік жаңартылды (55% - дан астам). Табиғи газбен жүретін автобустар саны
137 бірлікке (600-ден 737-ге дейін) өсті. "GreenBusCompany" ЖШС компаниясы КПГ жұмыс
істейтін отандық Daewoo, 297 бірлік маркалы автобустар сатып алып, пайдалануға берілді. ЖБ
қаражаты есебінен сатып алынған және халыққа қызмет көрсету үшін жеке тасымалдаушыларға
берілген 400 дана такси компримирленген табиғи газға ауыстырылды. Бұдан басқа, КПГ-да 33
коммуналдық арнайы техника жұмыс істейді.
Коммуналдық кәсіпорындардың 138 бірлігі газ отынына ауыстырылды.
Автокөлікті "Алматы ӘКК "ҰК" АҚ газға көшірудің ынталандырушы шарасы ретінде
халықаралық деңгейдегі коммерциялық банктермен бірлесіп жеңілдікті банктік кредиттеу
тұжырымдамасы әзірленді. Инвестицияның болжамды көлемі-700 млн. теңге.
Халықаралық тәжірибені ескере отырып, ЖБ қаражаты есебінен жаңа технологиялар
бойынша электромобильдерді зарядтау үшін 30 электр зарядтау станциялары орнатылды.
Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау мақсатында, Алматы қаласы әкімдігінің
№2/122 қаулысымен газ отынымен жұмыс істейтін такси мен шағын автобустарда "МедеуШымбұлақ" автобус және жеңіл бағыты ұйымдастырылды.
2019 жылы Алматыда алғашқы 10 электравтобус жолға шығарылмақ. Бұл туралы қала әкімі
Бауыржан Байбек мәлімдеді деп хабарлайды Kazakhstan Today. Екі жыл ішінде Алматының
автобус паркі 80%-ға жаңартылды. Қала экологиясын жақсарту үшін электр көлігін енгізетін
боламыз. Қазақстан-Германия-Гонконг III буын электравтобустарын құрастыру зауыты ашылды.
"Made in Almaty "алғашқы 10 автобусы жақында маршруттарға шығады", - деп жазды Байбек
Twitter-де.
Ол сондай-ақ ЕҚДБ-мен бірге қалада жеңіл рельсті трамвай жобасы бойынша МЖӘ
байқауының бірінші кезеңі аяқталатынын хабарлады. Оған жапон, түрік, француз, испан және
қытай консорциумдары қатысады. Олардың ішіндегі ең үздік бағасы мен сапасы бойынша
қаланың 20 жылға арналған ұзақ мерзімді серіктесі болады", - деп атап өтті әкім.
https://www.kt.kz/rus/ecology/v_almaty_gotovyatsya_vypustit_na_marshruty_pervye_10_137788447
5.html ).
"Allur Auto" РОП операторымен бірлесіп электромобильдерге (ЭЗС) арналған электр-май
құю станциясын орнату бойынша жоба іске асырылуда. Алматыда электр-май құю станциясының
19 нүктесі орнатылған. 2019 жылдың соңына дейін ЭЗС 47 нүктесін орнату жоспарлануда.
Алматы қаласында ЭЗС орнатудың алдын ала тізіміне төмендегілер енді: "Шымбұлақ" тау
шаңғысы курорты, "Медеу" спорт кешені, Тұңғыш Президент саябағы, 28 панфиловшылар паркі,
ЕсентайМолл СОО, Мега, Достық Плаза, АДК, Атакент Молл, Спутник, Магнум дүкендер желісі
және т. б.
Алматы аумағында жер үсті суларының ластануын бақылау 4 су объектілерінде
жүргізілді (Кіші Алматы, Есентай, Үлкен Алматы).
2017 жылы Кіші Алматы, Есентай, Үлкен Алматы өзендерінің жер үсті суларының сапасы
Үлкен Алматы "ластанудың орташа деңгейі" ретінде бағаланады. 2016 жылмен салыстырғанда
су сапасы айтарлықтай өзгерген жоқ 207.
2018 жылы Кіші Алматы, Есентай, Үлкен Алматы өзендерінің жер үсті суларының сапасы
Үлкен Алматы "ластанудың орташа деңгейі" ретінде бағаланады. 2017 жылмен салыстырғанда
су сапасы айтарлықтай өзгерген жоқ 208.

207 2017 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетень.
208 2018 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетень.
345

2017 - 2018 жылдары ұзындығы 30 км арық желілерін қайта жаңарту, сондай-ақ өзен
арналарының жекелеген учаскелерін қайта жаңарту және Есентай өзендерінің су қорғау
белдеулерін абаттандыру бойынша жоспарлы кешенді жұмыстар жүргізілді. 2017 жылдың
қыркүйек айында Қарғалы өзеніне авариялық-қалпына келтіру жұмыстары аяқталды. Жергілікті
бюджеттен ұзындығы 3,5 км Үлкен Алматы өзенінің арнасын тұрақтандыруға ЖСҚ әзірлеу үшін
136 млн. теңге сомасында қаржы бөлінді.
Қала шегінде су қорғау белдеулері мен өзен арналарының жекелеген учаскелерін қайта
жаңарту жүргізілуде. Үлкен Қарасу өзені бойынша барлығы 2,0 км және Кіші Қарасу - 2,5 км
жұмыстар аяқталды. Кереңқұлақ және Ерменсай өзендерінің қимасын бекітумен арналарды
тұрақтандыру бойынша жұмыстар жүргізілді – жалпы 2,9 км. Сондай-ақ, Есентай өзені
арнасының ұзындығы 1,8 км жеке учаскелерін қайта жаңарту жұмыстары жүргізілді.
Су объектілеріндегі жұмыстардың мониторингі бойынша: табиғи сипаттағы төтенше
жағдайды жою және Бұқтырма к–сі бойынша 700 м жуық орналасқан авариялық - қалпына
келтіру гидротехникалық құрылыстары – Кіші Алматы өзенінің арнасын тұрақтандыру және 150
м.шығыс жағынан әуежай көлінде дамбаны нығайту жұмыстары жүргізілді.
"2017 - 2020 жылдарға арналған су тасқыны қатерінің алдын алу және жою бойынша
шаралар кешені" Жол картасына сәйкес Есентай өзеніндегі 6 көпірге күрделі жөндеу жүргізілді.
Департамент пен Қазселденқорғау бірлесіп жүргізген тексерулердің нәтижесінде қалада
көшкін қаупі бар учаскелер анықталды. Аталған фактілер бойынша Департамент аудандық
әкімдерге ұсыныстар мен қолдаухаттар, МСҚБ және ЖҚБ жіберілді, қалалық прокуратураға
ақпарат берілді.
Комитеттің қолдауымен ақшалай қаражат трансферті тәсілімен қала әкімінің аппараты
ГЭС-1-БАО және "Медеу-Шымбұлақ" автожолдарының жартас еңістерін нығайту бойынша
жұмыстар жүргізді.
Мұздақ көлдерді тазарту және тереңдету арқылы табиғи ағызу арналары арқылы босату
бойынша алдын алу жұмыстары жүргізілді. Сонымен қатар диаметрі 315 мм сифонды құбырлар,
өнімділігі жоғары бес сорғы бойынша суды сору жүзеге асырылды.
Жүргізілген жұмыстар нәтижесінде 4 көл толығымен босатылып, қалған көлдерде су
деңгейі 2-ден 9 метрге дейін төмендеді. Барлық көлдердің алғашқы жиынтық көлемі 1,5
млн.текше метр болғанда барлығы 7,7 млн. текше метрден астам су төгілді.
Көлдердің жай-күйін бағалау үшін сел қаупі бар кезеңнің басынан бастап ҚР ІІМ ТЖК және
қала әкімдігінің авиациясын тарту арқылы 28 аэровизуалды ұшу жүргізілді.
"Цифрлық Қазақстан" мемлекеттік бағдарламасын іске асыру және "Smart-city" Ақылды
қаласын құру шеңберінде сел қаупінің автоматтандырылған мониторингін жасау бойынша
жұмыс жүргізілді.
География институтымен бірлесіп "Кіші және Үлкен Алматы, Қарғалы және Ақсай
өзендерінің бассейндерінде сел қаупінің автоматтандырылған мониторингін ұйымдастыру және
жұмыс істеу әдістемесі" әзірленді. Цифрлық мониторингті енгізуді үш кезеңде жүзеге асыру
жоспарланып отыр.
Қаладағы МТҚ саны-35. Барлық ГТҚ жағдайы қанағаттанарлық.
ҚазҚСҒЗИ сейсмикалық қауіптілігі бойынша қала объектілерін жалпы паспорттау үшін
7027 нысан тексерілді. 3D форматтағы барлық нысандар қаланың гискартасына салынған,бұл
одан әрі "Smart-city" жүйесіне интеграцияланатын болады.
Сейсмология институты "Еурокод 8 халықаралық стандарттары шеңберінде
микросейсмозондауды (сейсмикалық аудандастыруды) ескере отырып, Алматы қаласын салу"
ҚР жаңа құрылыс нормалары мен ережелерін одан әрі әзірлеу және бекіту үшін ғылымиәдістемелік негіз болып табылатын Алматы қаласының аумағын сейсмикалық ықшамдау
картасын әзірледі.
Алматы қаласы әкімдігі ұсынған мәліметтерге сәйкес, 2018 жылы 477 мың тонна ҚТҚ
құрылды, оның 10,1%-ы қайта өңделді. 2017 жылы жиналған ҚТҚ көлемі 467 мың тоннаны
құрады. оның ішінде 10,01% қайта өңделді. Тұрғындардың 100% ҚТҚ жинау және шығару
бойынша қызметтермен қамтылған. Алматы қаласының аумағында ҚТҚ полигондары жоқ.
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2018 жылы Алматы қаласында МЖӘ шеңберінде қуаты жылына 550 мың тонна қоқыс
сұрыптау кешенінің құрылысы бойынша жоба іске асырылды, мұның өзі полигонға көму үшін
тек қауіпсіз инертті және биологиялық ыдырайтын материалдарды жіберуге мүмкіндік береді.
"Green Recycle" ЖШС жеке серіктесімен сұрыпталған ҚТҚ көлемі 8 қайта өңдеушіге
("Kazakhstan Waste Recycling" ЖШС - макулатура; "Recycle Ecology" ЖШС, "Атамекен 4 плюс"
ЖШС, "Kazvtorplast" ЖШС - пластикалық қалдықтар; "Машат"ЖК-металл, "Мурат"ЖКәйнеклобой, "KWGE" ЖШС - металл және ПЭТ) шарттар бойынша беріледі.
Кәсіпорында 50 мың тоннаға дейін қайталама шикізат шығарылады: картон, целлофан,
шыны, пластик және металл, одан әрі өңдеуге арналған. Кейіннен кешен аумағында қайталама
шикізатты терең өңдеу үшін қосымша қуаттар құру жоспарлануда. Осының бәрі қалдықтарды
басқарудың кешенді жүйесін енгізумен бірге қаланың қоршаған ортасына экологиялық
жүктемені төмендетуге мүмкіндік береді.
Бұл қоқыс сұрыптау кешені ЭКСПО-2017 мұрасының көрнекі үлгісі болып табылады және
мемлекеттік-жеке меншік әріптестік қағидаты бойынша іске асырылды. Ұзақ мерзімді
келісімшарт жасалған инвестор 5,4 млрд.теңге салды. Өз кезегінде қаладан жер беріліп, барлық
инженерлік коммуникациялар жүргізілді.
Итальяндық озық жабдықтары бар кәсіпорынды енгізу 530 тұрақты жұмыс орнын құруға
мүмкіндік берді. Қала әкімшілігі мен жеке инвесторлар консорциумының арасында ұзақ мерзімді
келісімшарт жасасу кәсіпорын жұмысының тиімді үлгісін құруға мүмкіндік береді. Оның
тармақтарының бірі автопаркті үнемі жаңарту және процестерді автоматтандыру болып
табылады. 30 жаңа машина сатып алынып, маршруттарды диспетчерлендіру жүйесі енгізілді.
"Kazakhstan Wаste Recycling" ЖШС Алматы қаласы әкімдігінің және РОП операторының
көмегімен екінші шикізатты (макулатура және пластикалық қалдықтар) қабылдау бойынша 21
пункт орнатылды.
Сондай-ақ," Ecworld " ЖШС пластикалық қалдықтарды жинауға арналған 200 торлы
контейнер орнатты (әкімдік пен аталған ұйым арасында ҚТҚ бөлек жинауды енгізу бойынша
меморандум жасалған); "Промтехноресурс" ЖШС РОП операторымен бірлесіп экологиялық
ағарту және тәрбиелеу бойынша әлеуметтік жоба аясында білім беру мекемелерінде электр
қалдықтарын жинауға арналған 100 арнайы контейнерлер орнатылды.
2019 жылы әкімдік коммуналдық қалдықтарды "ылғал" және "құрғақ" екі түрі бойынша
бөлек жинауды енгізу бойынша пилоттық жобаны іске асыруды жоспарлап отыр.
Қаланың жасыл қорын сақтау жұмыстары жалғасуда. Жалпы пайдаланудағы жасыл
желектердің ауданы 3,07 шаршы метрді құрайды, бұл қала үшін қосымша аймақтық көрсеткіш.
Есепті кезеңде кепілдік өтемдік міндеттемелер есебіне 29 мыңға жуық көшет отырғызылды.
Айнабұлақ-2 шағын ауданындағы 2 нысан, "Южный" саябағы қайта жаңартылды және
абаттандырылды. Инвестордың қаражаты есебінен "Алтын-Тараз" ЖШС - орталық мәдениет
және демалыс саябағының аумағын абаттандыру.
Жалпы, гүлзарлар алаңы 83626 м2, оның ішінде шам – 16,8 мың м2, раушан астында – 4,5
мың м2, біржылдық - 49,8 мың м2, көп жылдық - 3,24 мың м2 құрады. 3000 м2 гүлзарлар
отырғызылды (күтім жұмыстарымен).
Алматы туристік индустрия орталығы болып табылады, бұл ретте осы секторды одан әрі
дамыту үшін қаланың әлеуеті бар. Бұл қаланың географиялық, аумақтық және тарихи
орналасуына, сондай-ақ жеткілікті дамыған сервистік инфрақұрылымның болуына байланысты.
2017 жылы барлығы 969861 адамға (ішкі және сыртқы келушілер) орналастыру
орындарына қызмет көрсетілді, бұл республикалық көрсеткіштің бестен бір бөлігі – 5279406 адам
(18,3%).
Әрбір екінші шетелдік турист Алматы қаласына барады (ҚР бойынша барлығы сыртқы
туристерді орналастыру орындары – 891911 адам, оның ішінде 353626 адам Алматыға 39,6%).
Келуші және ішкі туристердің пайыздық арақатынасы 2015 жылы 41,8%/58,2%-дан 2017
жылы 36,5%/63,5%-ға өзгерді. Келуші туристердің басым бөлігі іскерлік туризм желісі бойынша
келеді.
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Орналастыру орындары көрсеткен қызметтердің көлемі бойынша (мейрамханалардың
қызметтерін есепке алмағанда) 2015 - 2016 жылдары 18,6 млрд.теңгеден 19,7 млрд. теңгеге дейін
артқанын көрсетті. 2017 жылы бұл көрсеткіш 22,5 млрд.теңгені құрады (ҚР көлемі – 108,4 млрд.
теңге), орналастыру орындары көрсеткен қызметтердің республикалық көлемінің бестен бір
бөлігі (20,7%).
Туристік индустрияны дамыту үшін Алматы қаласын алға бастырудың
жалпы
маркетингтік стратегиясы әзірленді . Visitalmaty.kz Facebook, Instagram, Wechat, Twitter
әлеуметтік желілеріндегі беттер іске қосылды.
2016 - 2017 жылдары Алматыны ВВС (Би-Би-Си) телеарнасында жылжыту бойынша науқан
жүргізілді, 4 бейнеролик ротация жүргізілді.
Сонымен қатар, 2017 жылы Қытай, Польша, Түркия, Ресей, Үндістан, Әзірбайжан, Украина,
Сингапур және Өзбекстан сияқты 9 елден жетекші шетелдік туроператорлар үшін ақпараттық тур
өткізілді.
Euronews телекомпаниясымен жұмыс жүргізілді,онда "Almaty – the city of thousand colors"
және "Metropolitans", "Focus" және "Cult" бағдарламалары үшін "Star of Asia" фестивалі
көрсетілді.
Туристік индустрияны дамытудың негізгі көрсеткіштерін талдау оң динамиканың болуын
көрсетеді және Алматы қаласында туристік орталық ретінде өсудің жақсы перспективалары
туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді.
2.17. Шымкент қаласы
Шымкент қаласының аумағы 116280 га құрайды, қала халқы - 1009,2 мың адам.
Агломерацияның құрамына Арыс қаласы, Бәйдібек, Түлкібас, Қазығұрт, Төлеби, Ордабасы,
Сайрам және Сарыағаш аудандары кіреді. Қазіргі уақытта агломерациялық аймақтың саны
шамамен 1,6 млн.адамды құрайды.
Қала экономикасында өнеркәсіп секторы маңызды мәнге ие. Қаланың жұмыс істейтін
халқының ішінен осы салада жұмыс істейтіндердің үлесі 7,3% құрайды, жалпы өнімдегі үлесі –
20,0%.
Статистика комитетінің деректері бойынша 2018 жылы өнеркәсіп өндірісінің көлемі 492,3
млрд. теңгені құрады. Шымкент қаласының өнеркәсібінде негізгі үлесті өңдеу өнеркәсібі алады,
2018 жылы – 422,3 млрд. теңге.
Қалада 63 ірі және орта кәсіпорын жұмыс істейді. Оның ішінде 21 кәсіпорын экспортқа өнім
шығарады209.
2015 - 2017 жылдары 119,5 млрд. теңге сомасына 25 жоба іске асырылды, 1925 жұмыс орны
құрылды.
Статистика комитетінің деректері бойынша ауыл шаруашылығы өнімінің жалпы көлемі
2018 жылы 25,7 млрд. теңгені құрады. Ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеумен 42
өнеркәсіптік кәсіпорын айналысады.
Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер 63 мың га немесе жалпы жер қорының 54%
құрайды. Алдағы уақытта қала құрылысының жылдам қарқыны жалпы ауыл шаруашылығы
мақсатындағы жерлердің азаюына әкеледі. Бұл жағдайда қала үшін ауыл шаруашылығы
өнімдерін қайта өңдеуді дамыту және импорт алмастыру қолайлы және тиімді болады.
Қалада 10 мың гектар суармалы жер бар. 2018 жылы 95% суармалы жерлер (9,5 мың га)
игерілді. 2018 жылы орташа алғанда 11,9 мың тонна дәнді дақылдар, 40 мың тонна көкөніс, 1,5
мың тонна бақша дақылдары, 9,0 мың тонна картоп жиналды. 2018 жылы 115 га қарқынды бақтар
отырғызылды ("Алма бау бақшалары" АӨК – 50,0 га, "Оңтүстік бау бақшалары" АӨК – 50,0 га,
"Керемет-Сапа" ЖШС – 15,0 га). Тамшылатып суару қосымша 300 га пайдалануға берілді, жалпы
көлемі 1680 га құрады. Жылыжайлар қосымша 9 га салынды, жалпы ауданы 168 га құрады. Осы
209 Осы жерде және одан әрі Шымкент қаласын дамытудың 2018-2022 жылдарға арналған бағдарламасы және оны
іске асыру жөніндегі 2018 жылға арналған есеп.
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жылыжайлар есебінен 15 мың тонна көкөніс жиналды. Сонымен қатар, соңғы үш жылда жерді
жаңа технологиялармен пайдалану жұмыстары жүргізілуде. 2018 жылы 4,5 мың га терең қопсыту
технологиясы енгізілді.
2018 жылы қосымша 47 шағын бордақылау алаңы және 37 отбасылық сүт фермасы
құрылды. "Сыбаға" бағдарламасы бойынша 123 бас аналық мал сатып алынды, тұқымдық
түрлендіруге 1292 бас аналық ІҚМ, жалпы санындағы аналық мал басының үлесі 3,7% құрады.
"Алтын асық" бағдарламасы бойынша 518 бас ұсақ мал сатып алынды, тұқымдық түрлендіруге
2,5 мың бас қатысады, жалпы сандағы аналық мал басының үлесі 2,3% құрады. "Құлан"
бағдарламасы аясында 110 бас жылқы сатып алынды. 2019 жылдың 1 қаңтарына 58 жаңа
кооператив құрылды.
Электрмен жабдықтау. Сапалы электрмен жабдықтауды қамтамасыз ету мақсатында 2018
жылы 10 жобаның құрылысы жүргізілді, 6 нысан аяқталды. Нәтижесінде қамту деңгейі 91,2%
құрады.
Электр энергиясының 58,3%-ы қалада "3 - Энергоорталық" АҚ арқылы, ал қалған 41,7%ы басқа көздерден өндіріледі немесе сыртқы көздерден тәуелді. Бұл, өз кезегінде, электр
энергиясын жеткізудің жоғары құнына әсер етеді,яғни тарифтік саясатқа теріс әсер етеді.
Талдау көрсеткендей, қысқы уақытта Шымкент қаласында электр энергиясын тұтынудың
күнделікті деңгейі 196 МВт/сағатты құрайды. Оның ішінде, халықтың тұтыну деңгейі 63,3%,
кәсіпорындар - 36,7%. Жазғы кезеңде электр энергиясын тұтыну деңгейі 146 МВт/сағ құрайды,
оның ішінде халықтың тұтыну деңгейі 61,7%, кәсіпорындар – 38,3%.
Қалада қуаты әртүрлі 36 қосалқы станция бар, олардың ішінде "КЕГОК" балансында - 2
қосалқы станция, "Оңтүстік Жарық Транзит" балансында - 30 қосалқы станция, жеке иелікте – 4
қосалқы станция.
Электр желілерінің ұзындығы - 3914 км, оның ішінде "Оңтүстік Жарық Транзит"
балансында - 1795,1 км немесе 46%, коммуналдық меншікте - 823,6 км немесе 21%, жеке
меншікте – 1295,4 км немесе 33%. Электр желілерінің тозу деңгейі - 53,8% немесе 2105,0 км.
Қазіргі уақытта жеке трансформаторлар мен электр жүйелері мемлекеттік стандарттарға
сәйкес келмейді. Сонымен қатар, қолайсыз ауа райы жағдайында апаттық жағдайлар жиілеп,
электр энергиясының сапасы төмен. 26 шағын аудан (788,6 мың адам - халықтың 88,3%–ы) тиісті
мемлекеттік стандарттарға сәйкес келетін электр желілерімен, ал қалған 55 шағын аудан (107,5
мың адам-халықтың 11,7%-ы) мемлекеттік стандарттарға сәйкес келетін электр желілерімен
қамтамасыз етілген.
2019 жылы 11 жобаны іске асыру нәтижесінде 6 мыңға жуық тұрғын үй сапалы электр
энергиясымен қамтамасыз етіледі, қамту деңгейі 92,3% - ға немесе 946 мың адамға жетеді.
Жаңартылатын көздер. Биогаз қондырғысы орнатылды. электр энергиясын өндіру 400
кВт.сағ. құрайды. Өзін-өзі ақтауы-7 жыл.
Геотермалды жылу сорғылары орнатылған. Ақбай-Қарасу су тарту құрылысындағы электр
энергиясының пайдалану шығыны - 500 кВт.сағ. Бұл сорғыларды орнатқаннан кейін электр
энергиясының шығыны 100 кВт дейін төмендеді. сағ. Өзін-өзі ақтауы-7 жыл.
Күн электр станциясы (күн батареялары) "су ресурстары-Маркетинг" ЖШС бас
ғимаратында және Ақбай-Қарасу су тоғанында электр энергиясын өндіретін күн электр
батареялары орнатылған. Өзін - өзі ақтауы-5 жыл. Электр энергиясының жалпы өндірілуі - 200
кВт.сағ.
Кәріздік тазарту құрылыстарында (КОС) кіші ГЭС орнатылған. Электр энергиясын өндіру
- 200 кВт.сағ. Өзін-өзі ақтауы - 7 жыл.
Бұдан басқа, қаланың энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы тоғыспалы
тұрғын үй массивінің тұрғындарын кәріз жүйесімен қамтамасыз ету және Бадам өзенінің осы
аумақтағы ластануын болдырмау мақсатында қуаты тәулігіне 500 м3 ағынды сулардың
биожетімділігі бойынша құрылыс орнатылатын болады.
Жылумен жабдықтау. 373 қаланың бюджеттік мекемелері және 1848 көп қабатты тұрғын
үйлер жылумен қамтамасыз етілген. Кестеге сәйкес 203 шағын қазандыққа (сағатына 100 Гкал
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дейін) күрделі және ағымдағы жөндеу жүргізілді. Қаланың 33,8 км жылу желілеріне ағымдағы
жөндеу жүргізілді.
Қала халқы 7 жылу қазандығынан жылумен қамтамасыз етіледі. Қаланың көп қабатты
тұрғын үйлерінің 89%-ы "3 – Энергоорталық" АҚ арқылы жылытылады, қалған 11,0 пайызыжеке қазандық арқылы жылытылады.
Қалада 346 әлеуметтік нысанның 53,2%-ы орталықтандырылған жылумен, қалған 46,8%-ы
шағын қазандықтармен жабдықталған. Шағын қазандықтар сұйық отынмен немесе көмірмен
жұмыс істейді.
2019 жылы 6 жобаның құрылысын аяқтау нәтижесінде жылу желілерінің тозу көрсеткіші
42,7%-дан 37%-ға дейін төмендейді, атап айтқанда, Гоголь көшесі бойынша 4,062 км, Адырбеков
көшесі бойынша 4,735 км және Шымкент қаласының солтүстік бөлігінде 7,318 км ұзындықта
магистралды жылу желілерін қайта жаңарту жоспарлануда.
Газбен жабдықтау бойынша 2018 жылы 3 жобаның құрылысы жүргізілді, қамту деңгейі
92% құрады.
Қала тұрғындарына табиғи газды "ҚазТрансГаз Аймақ" АҚ жеткізеді және таратады.
Абоненттер саны – 147341, оның ішінде ВПД (биік панельді үйлер) – 74992, жеке сектор – 72349.
Газ тасымалдау желісінің ұзындығы - 3973,6 км. Оның ішінде 2010 - 2015 жылдар
аралығында 1620,69 км немесе 40,79% газ құбырлары жаңғыртылды. 2018 жылы газ
құбырларының тозу деңгейі 49,9% құрайды.
Қала негізінен 2 көздерден газбен қамтамасыз етіледі және 2 көзден резервке қойылды.
Демек, қаланың газ құбырларын жаңғырту бойынша жақсы мүмкіндіктері бар.
Газды орташа жылдық тұтыну сағатына 190 мың м3. Қысқы кезеңде 57,9% табиғи газды
қала тұрғындары, 32,9% "ЖЭО-3", қалған 9,2% – кәсіпорындар пайдаланады, жазғы кезеңде
17,5% табиғи газды қала тұрғындары, 61,9% "ЖЭО-3", қалған 21,6% – кәсіпорындар
пайдаланады.
2019 жылы 11 жобаны іске асыру нәтижесінде 11,2 мың тұрғын үй сапалы көгілдір отынмен
қамтамасыз етіледі, қамту деңгейі 93,3% немесе 974 мың адамды құрайды.
Энергия үнемдеу. Қала бойынша 38874 жарық көзі бар. Саябақтар мен скверлерде 22207
дана жарық шағылыстырғыш көздер бар, 175 көшеде 14009 дана және 2658 көп қабатты тұрғын
үйлерде орнатылды. 2017-2018 жылдары 89 көшеде 11565 дана жарықдиодты энергия үнемдейтін
шам ауыстырылды, қазіргі уақытта жарық диодты шамдар саны 13396 құрайды.
Сумен жабдықтау. Ауыз сумен қамтамасыз ету мақсатында 2018 жылы 9 жобаның
құрылысы жүргізілді. Нәтижесінде орталықтандырылған сумен жабдықтаумен қамтылған халық
саны 92%-дан 93%-ға дейін өсті (2.17.1-кесте.).
Шымкент қаласының халқы келесі су көздерінен ауыз сумен қамтамасыз етіледі:
1. Көмек-бұлақ - 73 мың м3/тәулік.
2. Ақбай-Қарасу - тәулігіне 206 мың м3.
3. Тассай – 2 - 35 мың м3/тәулік.
4. Тассай – 1 - 30 мың м3/тәулік.
5. Бадам-Сайрам су құбыры - 80 мың м3/тәулік.
Барлығы: Тәулігіне 424 мың м3.
2.17.1-кесте. Шымкент қаласын орталықтандырылған ауыз сумен қамтамасыз ету деңгейі
Қала

Елді мекендер
Саны

Шымкент

81

Халық (мың
адам)
896,1

Сумен тәулік бойы қамтамасыз ету
24 сағат
Ұңғыма
Саны
Халық (мың
Саны
Халық (мың адам)
адам)
68
824,5
13
71,6
(92,0%)
(7,9%)
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Дереккөзі: ЖАО мәліметтері

2017 жылы сумен жабдықтау жүйесінің ұзындығы 3542,6 км құрады. Оның ішінде "Су
ресурстары-маркетинг" ЖШС теңгерімінде 1827,47 км, қала әкімдігінің коммуналдық
меншігінде – 1735,6 км. Сумен жабдықтау жүйелерінің тозу деңгейі 37,9%-ды құрайды, барлық
ескірген құбырлар "су ресурстары-маркетинг" ЖШС теңгерімінде тұрады (2.17.2-кесте.).
2.17.2-кесте. Қаладағы су құбыры құбырларының тозу деңгейін талдау

Ұзындығы, км
Магистральдық
382,2
желілер
Кварталішілік
3160,4
желілер
Барлығы:
3542,6
Дереккөзі: ЖАО мәліметтері

оның ішінде:
"Су ресурстары-маркетинг"
Коммуналдық меншік
ЖШС-нің балансында
балансында
км
тозу, %
км
тозу, %
331
61,5
71,7
0
1496,47

40

1663,9

0

1827,47

37,9

1735,6

0

2018 жылы су құбыры желілерінің жалпы ұзындығы 4782,2 км құрайды, оның ішінде "су
ресурстары-Маркетинг" ЖШС меншігінде - 1882,2 км, коммуналдық меншікте - 2900 км.
2019 жылы 13 жоба іске асырылады, 15 мыңға жуық тұрғын үй сапалы ауыз сумен
қамтамасыз етіледі, қамтамасыз ету деңгейі 94,7% немесе 944 мың адамды құрайды.
Су тарту. Қала аумағында қуаты 150 мың м3/тәу 1 кәріздік-тазарту құрылысы ("су
ресурстары-Маркетинг"ЖШС меншігінде) бар.
Қала әкімдігінің деректері бойынша кәріз желілерінің жалпы ұзындығы 838,98 км құрайды
(оның ішінде "су ресурстары-Маркетинг" ЖШС меншігінде - 453,4 км, коммуналдық меншікте 385,58 км). Жүйенің барлық коллекторлары тозған.
Кәріз жүйелері қаланың орталық бөлігін ғана қамтиды. Бас жоспарға сәйкес қалаға
қосылған 5 елді мекеннің кәріз жүйесі 2018 жылы тозуына байланысты жұмыс істемеді, ағынды
сулар өзендерге ағады.
2018 жылы қаланың орталық бөлігі және тұтынушылардың 41% кәріз желілерімен
қамтамасыз етілген (2.17.3-кесте.).
2.17.3-кесте. Халықтың су тартумен қамтамасыз етілуі.
Елді мекендер
Атауы

Шымкент

Саны

Халық (мың
адам)

81

896,1

Канализациямен қамтамасыз етілуі
жартылай
Елді
Халық (мың
мекендердің
адам)
саны
24
376,4 (41%)

толық
Елді
Халық (мың
мекендердің
адам)
саны
57
519,8 (58,0%)

2019 жылдың басында Шымкент қаласының кәріз жүйесімен қамтамасыз ету деңгейі 49,1%
- ды, яғни 496,4 мың адамды құрайды.
2019 жылға арналған жұмыс жоспарына сәйкес 10 жоба бойынша құрылыс жұмыстары
жүргізілуде, оның 9-ы іске асыру нәтижесінде 11 мыңға жуық тұрғын үй орталықтандырылған
сумен қамтамасыз етіледі, қамту деңгейі 50,2%-ға немесе 540 мың адамға жетеді.
Бас жоспарға сәйкес қала аумағында 2 кәріздік тазарту имаратының (КТИ) (қуаттылығы 60
мың м3/тәул, қуаты 150 мың м3/тәул 2 КТИ) құрылысы қосымша қарастырылған.
Қоршаған ортаның жай-күйі.
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Атмосфералық ауаның жағдайын бақылау 6 стационарлық бекеттерде жүргізілді.
2017 жылы стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша Шымкент қаласының
атмосфералық ауасының ластану деңгейі жоғары болып бағаланды. ИЗА = 10 (жоғары деңгей).
СИ=10 (жоғары деңгей) және НП 4% тең (көтеріңкі деңгей). Қалқыма бөлшектердің (шаң) орташа
концентрациясы 1,7 ШРКс.с., қалқыма бөлшектер РМ2,5 - 1,1 ШРКс.с., қалқыма бөлшектер
РМ10 - 1,4 ШРКс.с., азот диоксиді - 1,0 ШРКс.с, озон (жердегі) – 1,9 ШРКс.с., формальдегид –
2,2 ШРКс.с. құрады, ауыр металдар мен басқа да ластаушы заттар-ШРК-дан аспады. Қалқыма
бөлшектердің (шаі) максималды бір жолғы концентрациясы 1,4 ШРКм.р., қалқыма бөлшектер
РМ2,5 - 5,9 ШРКм.р, қалқыма бөлшектер РМ10 – 9,7 ШРКм.р, көміртегі оксиді – 2,6 ШРКм.р,
азот оксиді - 1,2 ШРКм.р., күкіртті сутегі – 3,4 ШРКм.р, аммиак – 2,0 ШРКм.р, формальдегид –
1,5 ШРКм.р. құрады, қалған ластаушы заттар ШРК-дан аспады. 2016 жылмен салыстырғанда
атмосфералық ауаның ластану деңгейі өзгерген жоқ210.
2018 жылы стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша Шымкент қаласының
атмосфералық ауасының ластану деңгейі жоғары бағаланды, ол ИЗА = 5 (жоғары деңгей), СИ =
4 (жоғары деңгей) және НП =11% (жоғары деңгей) деп анықталды. Қалқыма бөлшектердің (шаң)
орташа концентрациясы 1,9 ШРКс.с., қалқыма бөлшектер РМ2,5 – 1,4 ШРКс.с., азот диоксиді –
1,9 ШРКс.с., озон (жердегі) – 2,5 ШРКс.с., формальдегид – 2,5 ШРКс.с. қүрады, басқа ластаушы
заттар-ШРК-дан аспады. Қалқыма бөлшектердің (шаң) максималды бір жолғы концентрациясы
РМ2,5 3,8 ШРКм.р., қалқыма бөлшектер РМ10 – 3,2 ШРКм.р., қалқыма бөлшектер (шаң) – 1,8
ШРКм.р., азот диоксиді – 3,3 ШРКм.р., көміртегі оксиді – 3,6 ШРКм.р., озон (жердегі) – 3,3
ШРКм.р., басқа ластаушы заттар-ШРК-дан аспады211.
Шымкент қаласының өнеркәсібінде мұнай, құрылыс, тоқыма, химия салалары, өзге де
минералды өнімдер, резеңке және пластмасса өндірісі, машина жасау, металл бұйымдары мен
энергетика тез дамып келеді. Бұл, өз кезегінде, қаланың атмосфералық ауасына теріс әсерін
тигізуде.
Шымкент қаласы бойынша атмосфераға шығарылған барлық ластаушы заттардың көлемі
2012 жылға дейін жыл сайын орта есеппен 10,7%-ға өсті.
2013 жылдан бастап ластану көлемі төмендеді,оның себептерінің бірі 2012 жылы қаланың
экологиялық жағдайы мен халықтың денсаулығына теріс әсер еткен "Южполиметалл"
зауытының жабылуы болып табылады.
Алайда қаланың индустриялық аймағында өндіріс саны жыл сайын артып келеді. Қала
шекарасының ұлғаюына байланысты 2014 жылы қала аумағына Сайрам ауданының цемент,
мақта және мата өндіретін ірі кәсіпорындар өтті: "Стандарт цемент "ЖШС," Хлопкопром
целлюлоза "ЖШС," Окси текстиль " ЖШС, яғни 2015 жылы ластанудың ұлғаю ықтималдығы
жоғары. Бұл жағдайда өндірісті тазарту құрылыстарымен жарақтандыруға бақылау жасау қажет.
Атмосфералық ауаның ластануына кері әсерлердің бірі көлік ағыны болып табылады,
атмосфераға шығатын зиянды заттардың 60%-ы автокөлікке келеді. Шымкент қаласында
тіркелген автокөлік саны жыл сайын орта есеппен 25% - ға өсуде. Бұдан басқа, күн сайын қала
бойынша басқа аудандардан, облыстар мен қалалардан автокөліктер келеді. Бұл проблема барлық
ірі қалаларда бар, осыған байланысты бүгінгі күні елде тасымалдау көлігі үшін халықаралық
Еуро стандарттарын енгізу мәселесіне үлкен көңіл бөлінуде.
2 017 жылы көліктен шығарылатын қалдықтарды азайту үшін 372 шағын автобустың 218-і
газға (пропан) ауыстырылды. "Гринбус" ЖШС Шымкентте 2015 жылы 200 жаңа автобус (метан)
сатып алып, қалалық маршруттарға қызмет көрсетеді. 2017 жылы компания газ отынымен
жүретін қосымша 100 көлік сатып алды. 2020 жылға қарай 2650 автобустың 1000 (36,5%) газға
ауыстыру жоспарлануда.
ҚТҚ бойынша жалпы ақпарат. Шымкент қаласы бойынша шағын және орта бизнес
субъектілерін кеңінен тарта отырып, қазіргі заманғы талаптарға сәйкес қатты тұрмыстық
210 2017 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетень.
211 2018 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетень.
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қалдықтарды кәдеге жарату және қайта өңдеу бойынша 2018 - 2022 жылдарға арналған шаралар
кешені әзірленді және Шымкент қаласы әкімдігінің 2018 жылғы 25 тамыздағы №112 қаулысымен
бекітілді. Шаралар кешенімен ҚТҚ-ны бөлек жинау, сұрыптау, қайта өңдеу, кәдеге жарату және
көму инфрақұрылымын дамыту жөніндегі іс-шаралар көзделген. Сонымен қатар, басқарма
Шымкент қаласының 2018 - 2022 жылдарға арналған қоршаған ортаны ластауды азайту
жөніндегі кешенді бағдарламаны әзірлеп, бекітті.
Шымкент қаласының әкімдігі ұсынған мәліметтерге сәйкес, 2018 жылы 216,2 мың тонна
ҚТҚ құрылды, оның 18,28%-ы қайта өңделді. 2017 жылы Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша
құрылған ҚТҚ көлемі 286,3 мың тоннаны құрады. оның ішінде 3,48% қайта өңделген.
Тұрғындардың 95% ҚТҚ жинау және шығару бойынша қызметтермен қамтылған. Шымкент
қаласының аумағында Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес 1 полигон
бар.
Ақтас 1 елді мекеніндегі қоқыс полигонында Шымкент қаласының аумағынан 20 км
қашықтықта барлық санитарлық нормалар мен экологиялық талаптарды сақтай отырып, қатты
қалдықтарды жинауға арналған полигон орналасқан.
Қазіргі уақытта қайта өңдеудің барлық түрлері бойынша қалдықтарды сұрыптау зауыты
("Гринлайн" ЖШС) пайдалануға берілді, қайта өңдеу көлемі 16,2% құрады. Жыл сайын түзілетін,
сұрыпталатын, кәдеге жаратылатын және қайта өңделетін қалдықтардың көлемін арттыру
мақсатында зауыт қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жұмыс жүргізеді.
Шымкент қаласында пластикалық қалдықтарды бөлек жинау үшін 70 торлы контейнер
орнатылды. Құрамында сынап бар шамдар мен аспаптарды жинау үшін 2049 контейнер, пластика
мен полиэтилен қалдықтарын жинау үшін – 100 контейнер орнатылды. Сондай-ақ, "Тутеев" ЖК
қоқыс алаңдарында бөлек жинау үшін 100 қосымша контейнер орнатты.
2019 жылы қалдықтарды бөлек жинау үшін қосымша 300 контейнер орнату жоспарланып
отыр, жеке инвесторлармен келіссөздер жүргізілуде.
"Green Tehnology Industries" ЖШС қуаты жылына 100 мың тонна штапельді талшық
өндірумен ПЭТ-қалдықтарды өңдеумен айналысады, сондай-ақ кәсіпорынмен ҚТҚ бөлек
жинауға арналған 300 бірлік контейнерлер орнатылды.
2018 жылы қуаты жылына 28 мың тонна "HillCorparation" ЖШС мотор майы мен майлау
материалдарын өндіретін регенерация әдісімен өңделген майларды қайта өңдеу зауыты
пайдалануға берілді.
Қалада жасыл желектерді отырғызу және күту жұмыстары жүргізілді. Көшелерде 57574
дана ағаш көшеттері (оның ішінде қылқан жапырақты – 17327 дана, жапырақты – 40247 дана),
шатқалдарда 80 мыңнан астам ағаш көшеттері отырғызылды.
"Шымкент мемлекеттік дендрологиялық паркі" МКҚК-да 2018 жылдың күзінде
агротехникалық талаптарды сақтай отырып, 0,87 га алқапта егіс жұмыстары жүргізілді. Сонымен
қатар, көшеттіктерге кәдімгі қарағайдың 97 көшеті, кәдімгі қарағайдың 570 көшеті, қоңыр
личинканың 850 көшеті, қарақұмық қайыңның 560 көшеті және Тянь-Шань арша ағашының 242
көшеті отырғызылды. Саябақтың аумағына себуге арнайы бөлінген 500 сексеуіл түбі әкелінді.
Ғылыми жобаларды іске асыру мақсатында Алматы қаласының "ботаника және фитоинтропия
институты" РМК-мен бірлескен жұмыс жүргізілді, шарттар жасалды. Ботаникалық бақтан 28
түрлі ағаш бұта тұқымдары әкелінді. 2018 жылдың қазан айында "TOYOTA CENTER"
компаниясының қолдауымен саябақ аумағында 10 қарағай көшеті, 8 қарақұмық көшеті
отырғызылды, сонымен қатар "SEKURITI" ЖШС қолдауымен 2 қарағайжәне 30 қарағай
көшеттері отырғызылды.
Шымкент қаласында 97 туристік ұйым мен туристік агенттіктер туристік қызмет
көрсетеді,оның ішінде 10 туроператорлық қызметпен, 87 турагенттер айналысады. Қалада
туризм бағыттары мәдени - тарихи, ойын-сауық және оқиғалар туризмін қамтиды. Бұдан басқа,
Қазақстан мен Өзбекстанның көршілес өңірлеріне турмаршруттар бөлігінде ұсыныстар бар.
Қалада туризмді одан әрі дамыту үшін жоғары әлеует бар. Әртүрлі санаттағы қонақ
үйлердің, демалыс орындарының, саябақтардың, ойын-сауық орталықтарының және туристік
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орындардың саны өсуде. Қонақ үйлер санының өсуімен қатар өзара бәсекелестік арқылы қонақ
үйлер сервисінің айтарлықтай жақсаруы байқалды.
Соңғы жылдары қалада тарихи-танымдық және Іскерлік туризм жақсы дамыған. Сонымен
қатар экскурсиялық-экологиялық және ойын-сауық бағыттарында өсу байқалады.
3. Өңірлерді кешенді бағалау (рейтинг)
Өңірлерде "жасыл экономиканы" дамыту прогресін өлшеу әдістемесін әзірлеудің негізгі
тәсілдерін анықтау үшін қазақстандық ғылыми-зерттеу және халықаралық ұйымдар әзірлеген
жасыл экономиканы өлшеуді бағалаудың 13 ұқсас әдістемелеріне шолу әзірленді. Шолу негізінен
әдістемелер 3 ұйымның халықаралық тәжірибесі негізінде құрылғанын көрсетті:
- Жасыл шаралардан әлеуетті әсерді бағалау үшін Дүниежүзілік банк индикаторларының
жиынтығы;
- Жасыл өсу көрсеткіштері UNEP;
- ЭЫДҰ-ның жасыл өсу көрсеткіштерінің тізбесі.

Сондай-ақ Ең үздік тәжірибеге (UNEP, ЭЫДҰ, БҰҰ ТБО) сәйкес олардың өзектілігі мен
релеванттылығын және мемлекеттік статистикалық деректер негізінде оларды өлшеу
мүмкіндіктерін анықтауға арналған тұжырымдама көрсеткіштеріне талдау жүргізілді. Бұл ретте,
Қазақстан жағдайында халықаралық инвестициялар мен көп ұлтты кәсіпорындар бойынша
Экономикалық ынтымақтастық және даму Ұйымының жасыл өсу индикаторларын дамыту
бойынша отандық ұйымдардың күш-жігері, сондай-ақ тұрақты даму мақсаттарының
көрсеткіштерін мемлекет меншігіне алу жөніндегі уәкілетті органның жоспарлары назарға
алынды.
Халықаралық тәжірибені алдын ала талдау нәтижесінде әдістемені әзірлеу үшін базаға
қабылданған тұжырымдаманың түйінді көрсеткіштері мен мақсаттары үш компонент бойынша
құрылымдалады: ресми, экономикалық және экологиялық, тұрақты дамудың үштік критерийінің
(triple bottom line) концепциясын негізге ала отырып, бұл тұжырымдаманың көрсеткіштерін және
үздік халықаралық тәжірибені интеграциялауды жеңілдетуге мүмкіндік береді.
Бұдан басқа, өңірлерді дамытудың әлеуметтік-экономикалық аспектілерін дамыту
бөлігінде тұжырымдаманың жекелеген көрсеткіштерін нақтылау қажеттілігі және өңірлер
бөлінісінде көрсеткіштерді өлшеу мүмкіндігі анықталды (көптеген статистикалық деректерді
уәкілетті орган ел деңгейінде жинайды және өңдейді).
Жеке бағалауға жергілікті атқарушы органдардың жасыл көрсеткіштерді іске асыруға
ықпал етудің ұйымдастырушылық мүмкіндіктерін түсіну қажет. Мысалы, "бассейндер
деңгейінде су ресурстарының тапшылығын жою" және "тұтастай алғанда бассейндер бойынша
тапшылықты барынша жылдам жабу" сияқты көрсеткіштер мақсаттарға қол жеткізу үшін
бірнеше өңірлердің қызметін үйлестіру үшін қажет.
Осылайша, "жасыл экономиканы" дамытудың бағалау кешенінің негіздерін әдіснамалық
дайындау бойынша жүргізілген жұмыс:
- Тұжырымдамада әзірленген жасыл көрсеткіштердің жекелеген топтарының мемлекеттік
және өңірлік бағдарламаларында олқылықтар мен сәйкессіздіктердің болуы және талдау
нәтижесінде алынған ұсыныстарды ескере отырып, оларды жүйелеу қажеттілігі;
- Тұжырымдаманың негізгі бағыттары мен мақсаттарының үздік практиканың (ТБО,
ЭЫДҰ, БҰҰ) релеванттылығы және болашақта оны іске асыру үшін әлеуеттің болуы, тиісінше
үздік практикаға сәйкес экономикалық және әлеуметтік аспектілер бойынша қажетті түзетумен
әдістемені әзірлеуде тұжырымдама көрсеткіштерін пайдаланудың орындылығы.
Өңірдің ЖӨӨ-нің өсуі барлық экологиялық және демографиялық көрсеткіштердің оң
серпіні жағдайында жеткілікті сенімділік дәрежесімен "жасыл өсу"деп атауға болады.
Өңірлерді кешенді бағалау жөніндегі жұмысты жалғастыру 2017 - 2018 жылдары барлық
түпкілікті статистикалық деректерді алғаннан кейін ғана мүмкін болады.
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Қорытынды
Қазақстан Республикасының "жасыл экономикаға" көшуі жөніндегі тұжырымдаманы іске
асырудың екінші кезеңін жария етуді талдау Тұжырымдамада айқындалған бағыттардың
маңыздылығы мен дұрыстығын, белгіленген көрсеткіштердің қол жетімділігін және БҰҰ Бас
Ассамблеясы 2015 жылғы 25 қыркүйекте қабылдаған 2030 жылға дейінгі кезеңге арналған
Орнықты даму саласындағы күн тәртібіне сәйкес Қазақстан Республикасының тұрақты дамуына
қозғалысты жеделдету мүмкіндігін растады. Барлық мақсатты көрсеткіштерге белгіленген
мерзімде қол жеткізу ықтималдығы жоғары.
"Жасыл экономикаға" көшу Тұжырымдамасына сәйкес Қазақстан 2017 – 2018 жылдары
мынадай негізгі көрсеткіштерге қол жеткізді.
Орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйесімен қамтамасыз етілген пайдаланушылар
үлесі қалаларда 2013 жылғы 55%-дан 2016 жылы 88%-ға дейін және 2018 жылы 94,5%-ға дейін
өзгерді, ауылдық елді мекендерде 2013 жылғы 11%-дан 2016 жылы 52,3%-ға дейін және 2018
жылы 84,4%-ға дейін ұлғайды.
Су тарту жүйелеріне қол жетімділігі бар халықтың үлесі қалаларда 2013 жылғы 50% - дан
2016 жылы 91%-ға дейін ұлғайды, бірақ одан кейін 2018 жылы 68,7%-ға дейін төмендеді
(төмендеу бірқатар елді мекендердің Алматы мен Шымкентке қосылуы есебінен болды),
ауылдық елді мекендерде 2013 жылғы 11%-дан 2016 жылы 20%-ға дейін ұлғайды, бірақ одан
кейін 2018 жылы 8,6%-ға дейін төмендеді.
Су үнемдеу технологияларын пайдалану нәтижесінде ауыл, орман және балық
шаруашылықтарында су ресурстарының өнімділігі 2010 жылы 63,9 теңге/м3-ден 2017 жылы 150,9
теңге/м3-ге дейін, өнеркәсіпте 1056,7-ден 1447,7-ге дейін өсті. 2000 жылы Қазақстанға
статистикалық деректер бойынша ЖІӨ-нің 1000 долларына 91,1 м3 су талап етілді, ал 2013 жылы
– 51,3 м3, 2016 жылы – 45,8 м3, ал 2017 жылы - 44,8 м3, бұл су айдынының төмендеуін және су
ресурстарын пайдалану тиімділігінің артқанын көрсетеді.
Ауыл шаруашылығындағы жалпы еңбек өнімділігі 2016 жылы 2012 жылғы деңгейге
қарағанда 2,3 есеге, 2017 жылы 2,67 есеге, ал 2018 жылы – 3,4 есеге өсті.
Бидайдың өнімділігі жыл сайын өсіп, 2018 жылы 1,23 т/га жетті.
ЖӨӨ энергия сыйымдылығы 2008 жылға қарағанда 2014 жылы 14,1%-ға төмендеді. 2016
жылы мұндай төмендеу 18,6%–ды, 2017 жылы – 18%-ды, 2018 жылы - 20,3%-ды құрады.
Энергияны көп қажет ететін өңірлер өнеркәсіптік дамыған Павлодар және Шығыс Қазақстан
облыстары, неғұрлым азырақ-Ауыл шаруашылығы Қостанай, Алматы, Жамбыл және Ақмола
облыстары, сондай—ақ Алматы және Астана қалалары болып табылады. Бұдан әрі, энергия
үнемдеуді қатаң бақылаумен қатар, заңнамада осы бағытта қолдау шараларын ұлғайту, атап
айтқанда энергия үнемдеу жобаларының іс-шараларын іске асыруға энергия сервистік
компаниялардың шығындарын ішінара өтеу, кредит бойынша сыйақы мөлшерлемесін 10%-ға
дейін субсидиялау, МЖӘ жобаларын сатып алу және іске асыру рәсімдерін оңтайландыру
көзделеді.
Электр энергиясын өндірудің жалпы көлеміндегі ЖЭК үлесі 2018 жылы 1,3% құрады. Бұл
жалпы қуаты 531 МВт (ГЭС – 200,25; ЖЭС – 121,45; СЭС – 209; биогаз қондырғысы – 0,35) ЖЭК
67 қолданыстағы объектілерімен қамтамасыз етілді. ЖЭК объектілерімен электр энергиясын
өндіру 1,35 млрд. кВт құрады (2017 жылға қарай 115%). 2018 жылғы мамыр-маусымда және
қазанда жиынтық қуаты 1 Гвт ЖЭК жобалары үшін алғашқы халықаралық аукциондық саудасаттық табысты өткізілді. Саудаға 9 елден 113 компания қатысты: Қазақстан, Қытай, Ресей,
Түркия, Франция, Болгария, Италия, БАӘ, Нидерланды. Осы сауда-саттықта аукционға
қатысушылардың өтінімдері бойынша жел электр станцияларына (ЖЭС) орташа 10,6%-ға,
шағын гидроэлектр станцияларына (ГЭС) 14,5%-ға, күн электр станцияларына (СЭС) 34,7%-ға
тарифтер төмендеді.
Қалдықтармен жұмыс істеу саласында 2017 жылы қайта өңделген және кәдеге жаратылған
өндіріс қалдықтарының үлесі 30,9%-ды, ал 2018 жылы-32,2%-ды, нысаналы көрсеткіш 2030
жылға қарай 40%-ды құрады. ҚТҚ-ны қайта өңдеу және кәдеге жарату үлесі 2018 жылы 11,51%355

ды құрады, қалдықтарды жинау және шығару жөніндегі қызметтермен ел халқының 72%-ы
қамтамасыз етілді. 2018 жылдың қорытындысы бойынша республика бойынша ҚТҚ орналастыру
объектілерінің саны 3521 құрады, оның ішінде нормаларға сәйкес - 619 немесе 17,6%.
Экологиялық нормаларға сәйкес келетін полигондардың ең аз үлесі Павлодар (полигондардың
жалпы санының 0,89%-ы - 337), Қызылорда (145 полигонның 2,8%-ы) және Алматы (354
полигонның 3,47%-ы) облыстарында. Республика бойынша 204 қала мен аудандардан бөлек
жинау әр түрлі кезеңдерде 51, ал сұрыптау – 30 елді мекенде енгізілді. Медициналық және
радиоактивтік қалдықтармен, сондай-ақ қосымша құрамы бар қалдықтармен жұмыс істеу
жетілдірілуде.
РОП шеңберінде екінші шикізатты жинау, тасымалдау және қайта өңдеу үшін
кәсіпорындардың шығындарын өтеу жүзеге асырылады. 2016-2018 жылдар кезеңінде жалпы
сомасы 7 млрд. теңгеге 50-ден астам кәсіпорын өтемақы алды (оның ішінде 2016 - 2017 жылдары
– 5,2 млрд. теңге және 2018 жылы - 1,7 млрд. теңге).
2018 жылы жиналған және қайта өңделген автокомпоненттер көлемі 83700 тоннаны
құрады, бұл 2017 жылдан 3 есе жоғары. Жиналған және өңделген қаптама қалдықтарының көлемі
95872 тоннаны құрады, бұл 2017 жылдан 2 есе артық. ӨКЖ тетігі есебінен ҚТҚ-ны бөлек жинау
бойынша инфрақұрылым құрылады. Бүгінгі таңда сынап шамдарын жинауға арналған 2321
контейнер, бөлек жинауға арналған 8905 контейнер, электр жабдықтарына арналған 150
контейнер орнатылды. Екінші шикізатты қабылдаудың 104 пункті құрылды. Астана қаласы мен
Алматы облысының әкімдіктері ӨКЖ тетігін неғұрлым белсенді пайдаланады. Батыс Қазақстан,
Маңғыстау және Атырау облыстары әкімдіктерінің жұмысы әлсіз. Түркістан облысы және
Шымкент қаласы әкімдіктерінде ӨКЖ-мен өзара іс-қимыл жоқ.
Ластанудың жоғары деңгейіне (ИЗА – 7 - 13) жатады: жж. Астана, Қарағанды, Теміртау,
Ақтау, Атырау, Ақтөбе, Балқаш, Өскемен, Жезқазған, Алматы, Екібастұз, Петропавл, Бейнеу
кенті. Статистикалық деректер бойынша 2017 жылы стационарлық көздерден атмосфералық
ауаға ластаушы заттардың нақты шығарындылары 2357,8 мың тоннаны құрады және олардың
деңгейі өткен жылмен салыстырғанда 4,2%-ға өсті. 2018 жылдың қорытындысы бойынша жалпы
шығарындылар 2,5 млн. тоннаны құрады. Бұл ретте, Қарағанды және Павлодар облыстарының
үлесіне эмиссиялардың жалпы көлемінің 56% келеді. Жағылатын ілеспе газдың көлемі 4 млрд.
м3-ден 900 млн. м3-ге дейін төмендеді. 2018 жылдан бастап Қазақстанда Еуро 4 стандартынан
төмен автокөліктерді әкелуге тыйым салынды. Автомобиль көлігінен шығарылатын
шығарындыларды болдырмау мақсатында бес жастан асқан және қозғалтқыш көлемі 3 л-ден
асатын көлік құралдарын әкелуге тыйым салынады. Сондай-ақ мотор отынын өндірушілер үшін
Еуро-5 стандарты енгізілді, соның нәтижесінде көлік шығарындылары 50%-дан астамға
қысқаруы тиіс.
2018 жылдан бастап жаңа экологиялық кодекс әзірленуде. Реформалардың негізгі
бағыттары: экологиялық реттеу саласында табиғат қорғау стандарттары мен экономикалық
тетіктерді енгізу; қоршаған ортаға әсерді бағалаудың қолданыстағы жүйесін қайта қарау (ҚОӘБ);
стратегиялық экологиялық бағалауды (ЭОЖ) енгізу; "ластаушы төлейді" қағидатын іске асыруды
реттеуді жақсарту; кешенді экологиялық рұқсаттарды іс жүзінде енгізу және мемлекеттік
экологиялық бақылау рәсімдерін күшейту.
2017 жылы парниктік газдардың жалпы ұлттық шығарындылары шамамен 353,2 млн.
тоннаны құрады, бұл базалық 1990 жылдан 8%–ға төмен (1990 жылы-шамамен 370,0 млн. тонна).
2018 жылы парниктік газдар шығарындыларының шекті көлемі 1990 жылға қарағанда 87,2%-ды
құрады және нысаналы индикатор белгілеген көрсеткіштен аспады. 2018 жылдың 1 қаңтарынан
бастап парниктік газдар шығарындыларына квоталар саудасы жүйесінің жұмыс істеуінің жаңа
кезеңі басталды. 2018 - 2020 жылдарға арналған ұлттық жоспарды әзірлеу кезінде тарихи әдістен
басқа парниктік газдар шығарындыларының үлестік коэффициенттерін қолдану әдісі
қолданылды. Бұл ретте квоталау әдісін кәсіпорындардың өздері таңдайды.
Қоршаған орта, табиғатты қорғау, ядролық реакторлардың құрылысы және қауіпсіздігі
федералдық министрлігінің "Қазақстан мен Орталық Азиядағы экономиканың төменкөміртекті
дамуы үшін жасыл экономиканы қолдау" гранттық жобасы шеңберінде ҚР Энергетика
министрлігі GIZ жобасымен (халықаралық ынтымақтастық жөніндегі Герман қоғамы)
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ынтымақтастықта Қазақстан Республикасының 2050 жылға дейінгі төменкөміртекті даму
стратегиясын әзірлеуді жоспарлады.
2018 жылдың қорытындысы бойынша орман қорының көлемі 30,1 млн. га құрады (ел
аумағының 4,7%), 2010 жылмен салыстырғанда 1,3 млн. га ұлғайды. 2019 жылы облыс
әкімдіктерімен бірлесіп ормандарды молықтыру көлемін ұлғайту бойынша қадамдық жоспар
әзірлеу басталды. Облыс орталықтары айналасында жасыл аймақтар құру және елді мекендерді
көгалдандыру жоспарлары бекітілді.
2013 - 2018 жылдары Қазақстанда тиімді шараларды жүзеге асыру нәтижесінде жабайы
тұяқты жануарлардың сирек кездесетін және жойылып кету қаупі төнген түрлерінің (тоғайлы
асыл бұғы, Құлан, қарақұйрық, арқар) санын тұрақтандыруға және киіктер мен жануарлардың
аңшылық түрлері таралымы санының оң серпініне қол жеткізілді, мысалы, Қазақстанда
ақбөкендердің жалпы саны 2018 жылы 215,1 мың дарақты құрады.
2018 жылы Қазақстанда 2 табиғат қорғау мекемесі құрылды: Шығыс Қазақстан
облысындағы "Тарбағатай" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі жалпы көлемі 143,5 мың га және
Алматы облысындағы "Іле-Балқаш" мемлекеттік табиғи резерваты жалпы көлемі 415, 2 мың га.
2017 жылы Үкімет ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы Заңға түзетулер енгізді, ол
қазіргі ЕҚТА базасында құрылатын және ЮНЕСКО биосфералық резерватының анықтамасына
сәйкес келетін 9-1 "биосфералық резерваттар" жаңа тарауымен толықтырылды. Қазіргі уақытта
Қазақстанның 9 ЕҚТА дүниежүзілік биосфералық резерваттар желісіне енгізілді.
2018 жылғы 27 сәуірде Үкіметтің №224 Қаулысымен "Халықаралық жасыл технологиялар
және инвестициялық жобалар орталығы" коммерциялық емес акционерлік қоғамын (ХЖТИЖО)
құру бекітілді, оның презентациясы 2018 жылғы 17 мамырда "Global Challenges Summit 2018"
Астана экономикалық форумында болды. 2019 жылғы наурызда Орталық "WECOOP"қоршаған
ортаны қорғау саласындағы ЕО-Орталық Азия ынтымақтастық платформасының Ұлттық
үйлестірушісі мәртебесіне ие болды. ЭЫДҰ-мен Орталық Азия елдері үшін ең үздік қолжетімді
технологияларды (НДТ) енгізу және орталық базасында халықаралық алаң (НДТ бюросы) құру
бойынша ЭЫДҰ-ның Ұлттық үйлестірушісі мәртебесін орталыққа бекіту бойынша келіссөздер
жүргізілуде.
2018 жылдың қорытындысы бойынша "Жасыл көпір" серіктестік бағдарламасы бойынша
Хартияға 16 ел (Қазақстан, Ресей, Қырғызстан, Грузия, Германия, Моңғолия, Беларусь,
Черногория, Латвия Республикасы, Албания, Финляндия, Венгрия, Болгария, Швеция, Испания,
Польша) және 16 үкіметтік емес ұйым қатысады. Өңірлік ынтымақтастық мүмкіндіктерін
кеңейту мақсатында Қытайдың, Корея Республикасының және Өзбекстанның қосылуы мәселесі
пысықталуда.
2018 жылдың маусымында АХҚО жасыл қаржы орталығы құрылды, ол "жасыл
қаржыландыру" жүйесін алға бастыру саласында жұмыс істейді. 2017 жылы жасыл
қаржыландыру құралдары мен қағидаттарын енгізу және дамыту жөніндегі тұжырымдама,
сондай-ақ АХҚО-ның жасыл қаржы саласындағы өңірлік көшбасшылығының стратегиясы
қабылданды. Құрамына АХҚО Басқарушысы, ЕҚДБ өкілдері, Climate Bonds Initiate және
Research Center for Green Finance Development of Tsinghua University кіретін жасыл қаржы
жөніндегі АХҚО кеңесі құрылды.
Осылайша, Қазақстанда қазіргі экологиялық проблемалардың қазіргі жай-күйін және іске
асыру мерзімі мен қаржыландыру көздері бар оларды практикалық шешу бағыттарын
айқындайтын экологиялық саясаттың толыққанды құжатын әзірлеу өте қажет. Жасыл экономика
сондай-ақ экологиялық проблемаларды шешудің жетекші бағыттарының бірі болуы тиіс, бірақ
ол да жеткіліксіз.
Қазақстанның саясаты бұрынғысынша "қоңыр экономика" үшін қуатты салықтық және
тарифтік ынталандыруды көздейді, бұл "жасыл экономика"тетіктерін енгізуге теріс әсер етеді.
Дүниежүзілік Банктің пікірінше, жалпы институционалдық орта "жасыл" технологияларды кең
ауқымды енгізу үшін қолайсыз болып қала береді.
Тұтастай алғанда, Қазақстанның тұжырымдамасында орнықты дамумен және оның БҰҰның 2015 жылы қабылдаған 2030 жылға дейінгі жаңа мақсаттарымен (ТБО) жасыл экономикаға
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көшуін нақты байланыстыру қажет. Бұдан басқа, Қазақстанда Орталық Азия мен Ауғанстан үшін
орнықты даму мақсаттары бойынша БҰҰ-ның өңіраралық орталығы (ТДМ) құрылатын болады.
Орнықты даму мақсаттары тұжырымдамасына имплементациялаумен қатар, "жасыл
экономиканың"жалпы терминологиясын нақтылау қажет. Мұндай қажеттілік Экологиялық
кодекстің жаңа редакциясын әзірлеуге байланысты шұғыл туындап отыр, онда "жасыл"
технологиялар, "жасыл" жобалар, "жасыл" сатып алулар, "жасыл" қаржыландыру" және
қоршаған ортаны қорғауға бағытталған қызметті экономикалық ынталандыру мақсаттары үшін
т.б. сияқты жаңа құқықтық ұғымдарды енгізуге ұсынылатын болады. Яғни, бұл ұғымдар "жасыл
экономиканың"түрлі аспектілерін қолдаудың нақты құқықтық іс-әрекеттері үшін енгізілуде.
Яғни, олар тұрақты даму және "Жасыл экономика" тұрғысынан неғұрлым маңызды ғылыми
негіздемені талап етеді. Әзірше Экологиялық кодекс жобасында аталған терминдер
экономикалық, әлеуметтік немесе өзге де мағынасынан тыс олардың табиғат қорғау
функциясының контекстінде келтіріледі. Жасыл технологиялар мен инновацияларды тартудағы
негізгі ойыншы болып табылатын жеке сектордың рөлі мен қатысуына жеткіліксіз назар
аударылады. Жұртшылықтың қатысуы әлсіз жағы болып табылады.
2018 жылы ЮНЕП банктерге өздерінің бизнес-модельдерін тұрақты даму мақсаттарына
және климаттың өзгеруі туралы Париж келісіміне сәйкес келтіруге көмектесетін перспективалы
және инновациялық тәсіл ретінде "Жауапты Банк ісі қағидаттарын" бастамашылық етті.
Қазақстан сондай-ақ мүдделі тараптарға банктерді салыстыруға және олардың қызметінің
экологиялық, әлеуметтік және экономикалық салдарлары үшін оларды жауапкершілікке тартуға
мүмкіндік бере отырып, банк саласы үшін нақты мақсатты қамтамасыз ететін осы алты қағидатты
енгізуді зерделеуі қажет.
Осылайша, "жасыл экономикаға" көшу жөніндегі тұжырымдаманың нысаналы
көрсеткіштерін орындау қатаң белгіленген мерзімде белгіленіп, Қазақстанның орнықты даму
жолында ілгерілеуінің оң трендтерін ғана емес, осы бағыттағы қозғалысты жеделдету және
қазіргі заманғы халықаралық шындыққа сәйкес жұмысты түзету қажеттігін көрсетеді.
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Қысқартулар тізімі
GIZ
АДБ
АМӨЗ
АҚ
АӨК
БЖ
ДДҰ
ЖЭС
ЕАЭО
ЕДҚБ
ЕО
БҰҰ ЕЭК
БЭЖ
ЖІӨ
ЖӨӨ
ДБ
ЖЭК
ШҚО
ПШКҚ
МОҚ
ГТҚ
МЖӘ
МЭТ
СЭС
ТКШ
ЖЖӨОШ
БҚО
ИЗА
ҚХР
ХҚДБ
СІМ
ИДМ
ҰЭМ
АШМ
ХАҚҚ
ЭГТРМ
ЭМ
ХЭА
ХҚК
ҒЗИ
ЕҚ
ҮЕҰ
ҰКП
ИДБ
СРК
ЖҰЖ
ЭҚНШ
ЭЫДҰ

Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit GmbH
Азиялық даму банкі
Атырау мұнай өңдеу зауыты
акционерлік қоғамы
агроөнеркәсіп кешені
Балтық жүйесі
Дүниежүзілік денсаулық ұйымы
жел электр станциясы
Еуразиялық экономикалық одақ
Еуразиялық даму және қайта құру банкі
Еуропалық Одақ
БҰҰ Еуропалық экономикалық комиссиясы
Бірыңғай энергетикалық жүйе
жалпы ішкі өнім
жалпы өңірлік өнім
Дүниежүзілік банк.
жаңартылатын энергия көздері
Шығыс Қазақстан облысы
пайдаланудан шыққан көлік құралдары
Мемлекеттік орман қоры
гидротехникалық құрылыстар
мемлекеттік-жеке меншік әріптестік
Мемлекеттік энергетикалық тізілім
су электр станциясы
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
жер пайдалану, жер пайдаланудағы өзгерістер және орман
шаруашылығы
Батыс Қазақстан облысы
Атмосфераның ластану индексі
Қытай Халық Республикасы
Халықаралық Қайта Құру және даму банкі
Сыртқы істер министрлігі
Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму
министрлігі
Ұлттық экономика министрлігі
Ауыл шаруашылығы министрлігі
Халықаралық Аралды құтқару қоры
Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі
Энергетика министрлігі
Халықаралық Энергетикалық Агенттік
Халықаралық Қаржы Корпорациясы
ғылыми-зерттеу институты
Ең көп қайталануы
үкіметтік емес ұйым
Ұлттық Кәсіпкерлер Палатасы
Ислам Даму Банкі
Су ресурстары комитеті
Жалпыұлттық жоспар
Экологиялық қызметтің нәтижелілігіне шолу
Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы
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ҚОӘБ
БҰҰ
ЕҚТА
ШРК
БҰҰДБ
ЖКСБ
РБ
РМК
ҚР
БҰҰ КНК
ӨКЖ
РФ
ЕҚО
СИ
СҚО
БАҚ
АЕМ
СО2
ТОЛ
АҚШ
КЭС
ҚТҚ
ЖШС
ТЭН
ОЭК
ОЭР
ТДМ
ЭСКАТО
ОҚО
ЮНЕП
Өлшем бірліктері
га
км2, м2
км3, м3
г
кг
т
тнэ
ТВт.с
ГВт.с
Гкал
МВт
мың
млн.
млрд.
трлн.

қоршаған ортаға әсерді бағалау
Біріккен Ұлттар Ұйымы
ерекше қорғалатын табиғи аумақтар
шекті рұқсат етілген концентрация
БҰҰ-ның даму бағдарламасы
"Жасыл көпір" серіктестік бағдарламасы
Республикалық бюджетке
республикалық мемлекеттік кәсіпорын
Қазақстан Республикасы
БҰҰ климаттың өзгеруі туралы негіздемелік конвенция
өндірушілердің кеңейтілген жауапкершілігі
Ресей Федерациясы
Есеп айырысу-қаржы орталығы
стандартты индекс
Солтүстік Қазақстан облысы
бұқаралық ақпарат құралдары
ауылдық елді мекендер
көмір қышқыл газы
тұрақты органикалық ластағыштар
Америка Құрама Штаттары
күн электр станциясы
қатты тұрмыстық қалдықтар
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
техникалық-экономикалық негіздеме
отын-энергетика кешені
отын-энергетикалық ресурстар
тұрақты даму мақсаттары
БҰҰ-ның Азия-Тынық мұхит аймағының экономикалық және
әлеуметтік комиссиясы
Оңтүстік Қазақстан облысы
БҰҰ Қоршаған орта жөніндегі бағдарламасы

гектар
шаршы километр, шаршы метр
текше километр, текше метр
грамм
килограмм
тонна
мұнай баламасының тоннасы
электр сағаты тераватт
гигаватт сағат электр
гигакалория
мегаватт (қуаты)
мың
миллион
миллиард
триллион
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Республикасы Президентінің 2013 жылғы 30 мамырдағы № 577 Жарлығымен бекітілген.
27. Қазақстан Республикасының биологиялық әртүрлілігін сақтау және орнықты пайдалану жөніндегі
2030 жылға дейінгі ТҰЖЫРЫМДАМА. Астана.2015 ж.
28. Қазақстанда энергия тиімділігі орталығын құру тұжырымдамасы, 36 бет, Астана, 2011 ж.
29. ЕАЭО
ортақ
энергетикалық
нарығын
қалыптастыру
тұжырымдамасы.
(http://adilet.zan.kz/rus/docs/H15B0000012).
30. "Жасыл" экономика қарсаңында: тұрақты даму және кедейлікті жою жолдары — билік
құрылымдарының өкілдері үшін жалпылама баяндама / ЮНЕП. 2011.
31. Н.Ә.Назарбаев Шетелдік инвесторлар кеңесінің 18 отырысында сөйлеген сөзі.
32. Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлы. ЖАҺАНДЫҚ ҚОҒАМДАСТЫҚТЫ ТҮБЕГЕЙЛІ ЖАҢАРТУ
СТРАТЕГИЯСЫ ЖӘНЕ ӨРКЕНИЕТТЕР СЕРІКТЕСТІГІ. Қарағанды. 2009.
33. Назарбаев Нұрсұлтан. XXI ғасырдағы тұрақты дамудың жаһандық энергоэкологиялық
стратегиясы (ғылыми көзқарас) / Нұрсұлтан Назарбаев. - Мәскеу: Экономика, 2011. - 54 б.
34. http://www.unep.org/greeneconomy//
35. Қазақстан Республикасының "жасыл экономикаға" көшуі жөніндегі тұжырымдаманы іске асыру
жөніндегі 2013-2016 жылдарға арналған ұлттық есеп (http://energo.gov.kz/index.php?id=11860).
36. 1990-2017
жж.
Монреаль
хаттамасымен
реттелмейтін
көздерден
антропогендік
шығарындылардың кадастры және парниктік газдарды сіңірушілердің абсорбциясы туралы ҚР
Ұлттық
баяндамасы
(https://unfccc.int/documents?search2=&search3=&f%5B0%5D=country%3A1379).
37. Қазақстан Республикасы үшін 2017 ж. Ұлттық энергетикалық баяндама: Тұрақты экономика үшін
тұрақты энергетика. Жоба. IHS Markit. 2017.
38. ҰЛТТЫҚ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ БАЯНДАМА 2017. Kazenergy.
39. Нұрсұлтан Назарбаев. Протекционизм мен дәстүрлі энергетиканы субсидиялаудан бас тарту
керек. ҚАЗАҚПАРАТ http://www.inform.kz/ru/nado-uyti-ot-subsidirovaniya-tradicionnoy-energetikinursultan-nazarbaev_a3036806.
40. Қазақстандағы гидротехникалық құрылыстардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі
қызметке шолу. Орталық Азиядағы бөгеттердің қауіпсіздігі жөніндегі ынтымақтастық жөніндегі
өңірлік кеңес
41. Көрсеткіштердің базалық тізбесін бекіту туралы. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
министрінің 2018 жылғы 19 желтоқсандағы №104 бұйрығы.
42. Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың 2015 - 2019 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы және "Мемлекеттік бағдарламалар тізбесін
бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы №957
Жарлығына толықтыру енгізу туралы Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 1
тамыздағы №874 Жарлығы.
43. Қазақстан Республикасының туристік саласын дамытудың 2023 жылға дейінгі тұжырымдамасын
бекіту туралы. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 30 маусымдағы № 406 қаулысы.
44. Қазақстанда баламалы және жаңартылатын энергетиканы дамыту жөніндегі 2013 - 2020 жылдарға
арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 25
қаңтардағы № 43 қаулысы.
45. Қазақстанның су ресурстарын басқарудың 2014 - 2020 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы. Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 5 мамырдағы № 457 қаулысы.
46. Қазақстан Республикасының "жасыл экономикаға" көшуі жөніндегі тұжырымдаманы іске асыру
жөніндегі 2013 - 2020 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 31 шілдедегі № 750 қаулысы.
47. Қазақстан Республикасында экологиялық таза автомобиль көлік құралдарын (4 және одан жоғары
экологиялық класқа сәйкес келетін; электр қозғалтқыштары бар) және олардың компоненттерін
өндіруді ынталандыру ережесін бекіту туралы. Қазақстан Республикасы Энергетика
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58.
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63.
64.
65.

66.

67.
68.

69.
70.

министрлігінің м.а. және Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің м.а.
2015 жылғы 23 желтоқсандағы №1219 бірлескен бұйрығы.
Тұрақты даму саласында 2030 жылға дейінгі күн тәртібін іске асыру туралы. ҚР БҰҰ-дағы ерікті
баяндамасы.
2019
(https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23453KAZAKHSTAN_VNR_Kazkahstan_
web_site_2019.pdf).
Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің 2017 – 2021 жылдарға арналған стратегиялық
жоспарын іске асыру туралы есеп. Есеп кезеңі 2017 жыл.
Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің 2017 - 2021 жылдарға арналған стратегиялық
жоспарын 2018 жылы іске асыру туралы есеп
Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың 2017 - 2021 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасын іске асыру туралы есеп
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2014 жылғы "15" желтоқсандағы № 11/665 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2014
- 2018 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын іске асыру туралы есеп. Есеп кезеңі 2018 жыл.
"Биоалуантүрлілікті (БИОФИН) басқаруға инвестицияларды ұлғайту үшін трансформациялық
саясат пен қаржылық тетіктерді құру" жобасын іске асыру барысы туралы есеп. ҚР БҰҰДБ. 2017
ж.
ҚР Үкіметінің/ГЭФ/БҰҰДБ "Қазақстанда энерготиімді жарықтандыруды ілгерілету" жобасын
іске асыру бойынша есеп.2018.
БҰҰДБ-ГЭФ "Алматы қаласының орнықты көлігі" жобасын іске асыру бойынша есеп, 2017 жыл.
ҚР Үкіметі/ГЭФ/БҰҰДБ жобасының "Төмен көміртекті даму үшін тұрақты қалалар" есебі. 2017
ж.
ҚР Үкіметі жобасының есебі / ЖЭҚ / БҰҰДБ" тұрғын үй ғимараттарын энерготиімді жобалау және
салу", 2017 ж.
Қоршаған орта және денсаулықты қорғау жөніндегі алтыншы министрлік конференциясының
есебі. Острава, Чехия Республикасы 13 – 15 маусым 2017 ж.
Қоршаған ортаны қорғау және Қазақстанның тұрақты дамуы. 2013-2017. Статистикалық жинақ.
ЭЫДҰ Жасыл өсу индикаторларын енгізу. 2018.
ЭЫДҰ "Қазақстанның экономикалық реформалары бағдарламасына Елдік бағдарламаның үлесіне
ерекше көңіл бөле отырып, Қазақстанның экономикалық реформаларын ЭЫДҰ-ның жеке
секторды дамыту және бәсекеге қабілеттілік саласындағы стандарттары мен үздік тәжірибелері
бар біріздендіруге бағытталған Қазақстанды реформалау бағдарламасының прогресін зерделеу»
ЭЫДҰ Қазақстанның 2017 жылғы қалалық саясатына шолу.
ЭЫДҰ Қазақстанда экологиялық таза қалалық қоғамдық көлікті қолдау: Жасыл инвестиция
бағдарламасы. Париж, 2017 ж.
Ұлт жоспары-100 нақты қадам. Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 20
мамырдағы бағдарламасы
ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ПРЕЗИДЕНТІ
ҰЛТ
КӨШБАСШЫСЫ
Н.Ә.НАЗАРБАЕВТЫҢ ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА ЖОЛДАУЫ. "Қазақстан-2050" Стратегиясы.
Қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Жолдауы, 14
желтоқсан, 2012 ж
Біздің әлемнің өзгеруі: 2030 жылға дейінгі кезеңге арналған тұрақты даму саласындағы күн
тәртібі. Бас Ассамблея қабылдаған қарар 2015 жылғы 25 қыркүйекте жетпіс сессия күн тәртібінің
15 және 116-тармақтары.
Энергетика министрлігі бекіткен болжамды баланс (2019 жылғы 14 қаңтардағы №10 бұйрық).
2016-2020 жылдарға арналған "Алматы-2020" даму бағдарламасы. V сайланған Алматы қаласы
мәслихатының кезектен тыс XLVII сессиясының 2015 жылғы 10 желтоқсандағы № 394 шешіміне
1 қосымша
Астана қаласын дамытудың 2016-2020 жылдарға арналған бағдарламасы. Астана қаласы
мәслихатының 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 427/61-V шешімі.
Шымкент қаласының 2018-2020 жылдарға арналған даму бағдарламасы
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71. Қызылорда облыстық мәслихатының 2015 жылғы 10 желтоқсандағы № 323 шешімімен бекітілген
2016-2020 жылдарға арналған Қызылорда облысының даму бағдарламасы, 2018 жылғы 16
қазандағы өзгерістерімен бірге, қазақша
72. БҰҰ-ның даму бағдарламасы. 2018 жылғы жыл сайынғы баяндама. БҰҰДБ. 2018 жыл.
73. Ақмола облысының аумағын дамытудың 2016-2020 жылдарға арналған бағдарламасы.
74. 2016-2020 жылдарға арналған Ақтөбе облысының аумағын дамыту бағдарламасы.
75. Алматы облысының аумағын дамытудың 2016-2020 жылдарға арналған бағдарламасы.
76. Атырау облысының аумағын дамытудың 2016-2020 жылдарға арналған бағдарламасы.
77. Шығыс Қазақстан облысының аумағын дамытудың 2016-2020 жылдарға арналған бағдарламасы.
78. Жамбыл облысының аумағын дамытудың 2016-2020 жылдарға арналған бағдарламасы.
79. Батыс Қазақстан облысының аумағын дамытудың 2016-2020 жылдарға арналған бағдарламасы.
80. Қарағанды облысының аумағын дамытудың 2016-2020 жылдарға арналған бағдарламасы.
81. Қостанай облысының аумағын дамытудың 2016-2020 жылдарға арналған бағдарламасы
82. Маңғыстау облысының аумағын дамытудың 2016-2020 жылдарға арналған бағдарламасы.
83. Қоршаған ортаны қорғау туралы негіздемелік заңдарда климаттың өзгеруіне бейімделуді
ескерудің үздік халықаралық тәжірибесі. Дайындаған: Софья Языкова мен Карл Брук. 2017 ЖЫЛ.
84. Павлодар облысының аумағын дамытудың 2016-2020 жылдарға арналған бағдарламасы
85. Солтүстік Қазақстан облысының аумағын дамытудың 2016-2020 жылдарға арналған
бағдарламасы.
86. Түркістан облысының аумағын дамытудың 2016-2020 жылдарға арналған бағдарламасы.
87. Қазақстан Республикасының өңірлері үшін халықтың өмір сүру деңгейінің кешенді "жасыл"
көрсеткішін және Қазақстан Республикасы өңірлерінің экологиялық қолайлылық дәрежесі
бойынша градация (саралау) жүйесін әзірлеу. БҰҰ-ның ЕО/БҰҰДБ/ЕЭК бірлескен жобасының
ұлттық кеңесшісі Роман Құсайыновтың "Жасыл экономика моделіне көшу үшін Қазақстанды
қолдау" есебі.
88. Өндірушілердің кеңейтілген жауапкершілігі-қалдықтарды тиімді реттеу үшін жаңартылған
басқару принциптері, OECD, 2016.
89. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ АУАНЫҢ ӨНЕРКӘСІПТІК ЛАСТАНУ ПРОБЛЕМАСЫН ШЕШУ.
Экологиялық төлемдер саласындағы саясатты реформалаудың жетекші принциптері. ЭЫДҰ
20.02.2019 жоба
90. Қоршаған орта және даму жөніндегі Рио-де-Жанейр декларациясы. БҰҰ-ның Қоршаған орта және
даму жөніндегі конференциясы, Рио-де-Жанейро 1992 жылғы 3-14 маусымда қабылданды.
91. Қоршаған
ауаның
сапасы
бойынша
ДДҰ-ның
басшылық
қағидаттары
(http://www.whogis.com/mediacentre/news/releases/2016/air-pollution-rising/ru/).
92. 2018 ЖЫЛҒЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖЕРЛЕРІНІҢ ЖАЙ-КҮЙІ МЕН
ПАЙДАЛАНЫЛУЫ ТУРАЛЫ ЖИЫНТЫҚ ТАЛДАМАЛЫ ЕСЕП. ҚР АШМ. Жер ресурстарын
басқару комитеті. 2019 ж.
93. Күн
панельдері:
жаңа
әлемдік
сауда
соғысы
ма?
27.04.2017
(https://eenergy.media/2017/04/27/solnechnye-paneli-torgovaya-vojna/)
94. Статистикалық жылнамалық. 2018 жылғы алдын ала деректер.
95. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2016 жылғы 30 желтоқсандағы №
541 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
Стратегиялық жоспары
96. Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 15 ақпандағы № 636 Жарлығымен бекітілген
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