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Кіріспе 
 

Қазақстан Республикасының экологиялық саясаты жедел өзгермелі тарихи жағдайларда 

қалыптасқан мемлекеттік жаңа саяси бағыты - Қазақстан Республикасы дамуының негізгі 

стратегиялық құжатына сәйкес құжаты «Қазақстан-2050» стратегиясы1 негізінде құрылған. 

Осы Қазақстан халқына Жолдауында Тұңғыш Президент Н.Ә.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. 

Қазақстан Республикасының «жасыл экономикаға» көшуі жөніндегі тұжырымдамасын 

(бұдан әрі - «жасыл экономикаға» көшу жөніндегі тұжырымдама) 2013 жылы қабылдау арқылы 

«жасыл экономикаға» көшу еліміздің дамуындағы жаңа бағыт болды.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-Жанейро қағидаттарына, XXI ғасырға 

арналған күн тәртібіне, Йоханнесбург жоспарына және Мыңжылдық декларациясына сәйкес 

экономика ретінде айқындалады. 

Тұжырымдамаға сәйкес «жасыл экономикаға» көшу жөніндегі іс-шаралар келесі 

бағыттарда жүзеге асырылуда: су ресурстарын орнықты пайдалану, тұрақты және жоғары 

өнімді ауыл шаруашылығын дамыту, энергияны үнемдеу және энергия тиімділігі, электр 

энергетикасын дамыту, қалдықтарды басқару жүйесі, ауаның ластануын азайту және 

экожүйелерді сақтау және тиімді басқару.  

«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 әл-

ауқатын және қоршаған ортаның сапасын арттыру; 

4) ұлттық қауіпсіздікті, оның ішінде су қауіпсіздігін арттыру; 

«Жасыл» экономиканың мақсатты индикаторлары, нормалары мен шаралары біздің 

еліміздің заңнамалық актілері мен бағдарламалық құжаттарында көрсетілген, олар биліктің 

барлық деңгейлері мен азаматтық қоғамның барлық салалары үшін нұсқаулық болып табылады. 

2013-2020 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының «жасыл экономикаға» көшу 

тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2013 жылғы 31 шілдедегі No 750 қаулысымен (бұдан әрі - Жоспар) бекітілген. 

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» мен қоршаған орта жаңа стратегиялық жоспар саясатының жеті 

 

1 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ - ҰЛТ КӨШБАСШЫСЫ Н. А. НАЗАРБАЕВТЫҢ 

ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА ЖОЛДАУЫ. «Қазақстан-2050» СТРАТЕГИЯСЫ  

2 Қазақстан Республикасының «жасыл экономикаға» көшу тұжырымдамасы. Қазақстан Республикасы 

Президентінің 2013 жылғы 30 мамырдағы № 577 Жарлығымен бекітілген.  
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бағытының бірі болып табылады. Бұл бағыт келесі міндеттерді қамтиды: 

- Париж келісімі шеңберінде міндеттемелерді орындау; 

- қаржыландыру көздерін анықтау, жасыл қаржыны есепке алу және инвестицияларды 

тарту; 

- «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;  

- қалдықтарды басқару, бұл «Жасыл экономикаға» көшу жөніндегі тұжырымдамаға 

толық сәйкес келеді. 

«Цифрлық Қазақстан» басқа жаңа мемлекеттік бағдарламасының мақсаты (Үкіметтің 

2017 жылғы 12 желтоқсандағы №827 Қаулысы) экономиканың негізгі секторларын 

цифрландыру болып табылады. Оны іске асыру бойынша іс-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. Бұдан басқа, «жасыл экономикаға» көшу жөніндегі іс-

шаралар «жасыл экономикаға» көшу жөніндегі тұжырымдаманы іске асыруға жауапты барлық 

министрліктердің стратегиялық жоспарларына енгізілді.  

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті (бұдан 

әрі - Статистика комитеті) ЭЫДҰ-ның жасыл өсу жөніндегі әдіснамасына сәйкес «жасыл» 

экономика көрсеткіштерін әзірледі және жыл сайынғы негізде www.stat.gov.kz интернет-

ресурсында жариялайды. 

  

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 әрі қарайғы қызметтің 

жоспарланған бағыттарын айқындау барысында осы баяндаманы жасау кезінде кеңінен 

қолданылды. 

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-ны іске асыру мен 

мониторингілеуді үйлестіру үшін тоқсанына бір рет жиналатын, Қазақстанда тиісті ТДМ-ға қол 

жеткізу бойынша пікірмен алмасу 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 жарияланды3. 

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 

 

3
 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23453KAZAKHSTAN_VNR_Kazkahstan_web_site_20

19.pdf 

http://www.stat.gov.kz/
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23453KAZAKHSTAN_VNR_Kazkahstan_web_site_2019.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23453KAZAKHSTAN_VNR_Kazkahstan_web_site_2019.pdf
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қосалқы ұлттық деңгейде ТДМ туралы хабардар болу деңгейі төмен болып табылады. 

2016 жылы Қазақстан ЭЫДҰ-ның «жасыл өсу» туралы Декларациясына 4  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. 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. 

Осы баяндаманы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 31 шілдедегі №750 

қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының «жасыл экономикаға» көшуі жөніндегі 

2013-2020 жылдарға арналған тұжырымдаманы іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарына 

сәйкес Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің 

(ЭГТРМ) тапсырысы бойынша «Халықаралық жасыл технологиялар және инвестициялық 

жобалар орталығы» КЕАҚ (ХЖТИЖО) дайындады. Осы жоспарға сәйкес мұндай баяндамалар 

үш жылда бір рет дайындалуы тиіс және бірінші баяндамада 2014-2016 жылдар қамтылған. Осы 

баяндама 2017-2019 жылдарды қамтиды, алайда Тұжырымдаманың әрбір бағыты бойынша 

келтірілген тұрақты даму мақсаттарына (ТДМ) қол жеткізу проблемаларын талдау біріншісімен 

салыстырғанда біршама толықтырылды. Осы баяндаманы жасау кезінде Қазақстан 

Республикасы Ұлттық экономика министрлігі, Қазақстан Республикасы Энергетика 

министрлігі, Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі, 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі, Қазақстан Республикасы Ауыл 

шаруашылығы министрлігі, Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму 

министрлігі, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі, Қазақстан Республикасы Ұлттық 

экономика министрлігінің Статистика комитеті, облыстар, республикалық маңызы бар қалалар 

мен астана әкімдіктері, халықаралық және қоғамдық ұйымдардың, БАҚ-тың және өзге де 

жарияланған ақпарат көздерінің материалдарымен пайдаланылған. 

Сондай-ақ, осы баяндамада Қазақстан Республикасында оны қолдануды ескере отырып, 

енгізіліп жатқан барлық салалардағы халықаралық тәжірибенің талдауы келтірілген. 

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. 

Ұлттық баяндаманың ауқымды ақпараттық-талдамалық материалдары орталық және 

жергілікті басқару органдарына, барлық деңгейдегі депутаттарға, жалпы халыққа, қоғамдық 

ұйымдар мен бизнеске арналған және Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік, салалық 

және аймақтық бағдарламаларды іске асырудағы және өтпелі кезең тұжырымдамасының 

мақсатты индикаторларына қол жеткізудегі қызметінің жариялылығы мен ашықтығын 

қамтамасыз етеді. жасыл экономикаға бағытталған. 

Есептеу және талдау үшін Статистика комитетінің деректеріне сәйкес Қазақстан 

бойынша мынадай жалпы көрсеткіштер: 

халық саны (жыл соңына), 2017 жылы – 18157,3 мың адам, 2018 жылы – 18395,7 мың 

адам, 2019 жылы – 18632,2 мың адам. 

өндіріс әдісімен жалпы ішкі өнім (ЖІӨ) 2017 жылы – 54378,9 млрд. теңге, 2018 жылы – 

61819,5 млрд. теңге, 2019 жылы – 69532,6 млрд. теңге. 

 жалпы шығарылымы 2017 жылы – 4070, 9 млрд. теңге, 2018 жылы - 4474,1 млрд. теңге, 

2019 жылы – 5151,2 млрд. теңге. 

 

4  OECD. Declaration on Green Growth Adopted at the Meeting of the Council at Ministerial Level on 25 June 

2009 [C/MIN(2009)5/ADD1 / FINAL] 
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өнеркәсіп өнімін (тауарын, қызметін) өндіру көлемі 2017 жылы - 22790,2 млрд. теңге, 

2018 жылы - 27218,1 млрд. теңге, 2019 жылы – 29380,3 млрд. теңге. 

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 үй-

коммуналдық 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 мөлшерінде бағаланады, оның ішінде: 

- 80 км3 мұздықтарға тиесілі; 

- 190 км3 көлдерде шоғырланған; 

- 101 км3 - өзен ресурстары; 

- 58 км3 - жер асты суларының болжамды қоры.  

ҚР ЭГТРМ Су ресурстары жөніндегі комитеті Қазақстан Республикасы өзендерінің 

орташа көпжылдық ағысы 90,0 км3 мөлшерінде деп белгілейді. Олардың  50,8 км3 шектес 

мемлекеттерден келіп түседі, 54,5 км3 Қазақстан аумағында қалыптасады, 47,1 км3 (оның ішінде 

3,70 км3 қайтарылатын ресурстар) шектес мемлекеттерге ауысады, 15,5 км3 сүзуге және 

булануға жұмсалады. Алайда, бұл сандар тұрақты болып табылмайды және жыл сайын жылдың 

сулылығына және климаттық өзгерістерге байланысты өзгереді. Мәселен, соңғы жылдары 

судың біршама ұлғаюы байқалады (орташа көпжылдық мәндермен салыстырғанда), бұл 

климаттың жылынуына және тау мұздықтарының еруінің жылдамдауына байланысты судың 

қысқа мерзімді молаю мүмкіндігі туралы климаттық болжаммен сәйкес келеді. 

Атап айтқанда, Мемлекеттік су кадастырының 5  деректері бойынша Қазақстан 

Республикасындағы жер үсті су ресурстарының сомасы 2018 жылы 110,7 км3 құрады, мұның өзі 

108,5 км3 тең келетін нормамен салыстырғанда орташа су көлемін білдіреді.  

Тұщы судың қосымша көздері жерасты сулары, олардың қорлары пайдалануға бекітілген 

15,4 км3 құрайды, ал тұщы жер асты суларының болжамды ресурстары жылына 40,4 км3 жетеді 

(оның ішінде қазіргі уақытта жылына 1,2 км3 өндіріледі)6, тұщы теңіз сулары және басқа да 

көздер болып табылады. Жер асты суларының негізгі қорлары Балқаш-Алакөл және Ертіс 

бассейндерінде (қорлардың жалпы көлемінің 66%-ы). 

Жер асты сулары кен орындарының қорларын түгендеу жыл сайын жер асты сулары 

қорларының мемлекеттік балансын жасау жолымен жүргізіледі. 2018 жылы мемлекеттік  

теңгеріммен 42,6 млн. м3/тәулігіне қоры бар 3544 кен орны есепке алынды. 2019 жылы 42,9 

млн.м3/тәулігіне бекітілген пайдалану қоры бар 3922 кен орны есепке алынды. 

Нысаналы мақсаты бойынша пайдалану қорлары мынадай болып бөлінеді: шаруашылық-

ауыз сумен жабдықтауға арналған – 15,4 млн. м3/тәул (35,9%); өндірістік-техникалық сумен 

жабдықтауға арналған  – 2,2 млн. м3/тәул (5,1%); жерді суаруға арналған – 18,9 млн. м3/тәул 

(44%) және кешенді пайдалануға арналған – 6,4 млн. м3/тәул (14,9%). 

 

5 Мемлекеттік су кадастры. Жер үсті және жер асты суларының ресурстары, оларды пайдалану және сапасы. 

2018жыл. Жылдық басылым.  
6 Қазақстанның су ресурстарын басқару 2020-2030 жылдарға арналған бағдарламасы жобасының 

тұжырымдамасы 
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Жер асты суларының аумақтық ресурстары әркелкі бөлінген, бұл елдің жекелеген 

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 (1.1.1-

кесте.).  

 

1.1.2-кесте. Су бассейндерінің қамтамасыз етілуі 

Бассейннің атауы 
Жергілікті су 

ресурстары, км3 

Трансшекаралық су 

ресурстары, км3 

Жерасты сулары, 

км3 

Басқа көздер, 

км3 

Барлығы, 

км3 

Арал-Сырдария 3,4 14,6 0,2 3,2 21,4 

Балқаш-Алакөл 15,4 12,2 0,4 0,4 28,4 

Ертіс 25,9 7,8 0,2 0 33,9 

Есіл 2,5 0,1 0,1 0 2,6 

Жайық-Каспий 4,1 7,1 0,2 0,3 11,7 

Нұра-Сарысу 1,4  0,1  1,5 

Тобыл-Торғай 1,6 0,3 0 0 1,9 

Шу-Талас 1,6 2,6 0,1 0 4,3 

ҚР бойынша 

барлығы 
55,9 44,7 1,3 3,9 105,8 

Дереккөз: Мемлекеттік су кадастры 

Қазіргі уақытта жер асты суларынан жалпы су алу тәулігіне 2,4 млн. м3 (баланстық 

қорлардың 15,3%) құрайды және шаруашылық-ауыз су қажеттіліктері үшін резервте 13,3 

млн.м3/тәул. қор тұр. Алматы (1,1) және Оңтүстік Қазақстан (0,3) облыстарында жер асты 

сулары ең көп алынады (млн. м3/тәулік), ең азы-Атырауда (0,001). 

Су ресурстарын пайдалану үшін кепілдік берілген жалпы көлемі 7 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%-ына 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 км3  

азаюы болжануда. 

Су ресурстарының сапалық жай-күйі туралы ақпарат тоқсан сайын және жыл сайын 

Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы «Казгидромет» РМҚК 

шығаратын ақпараттық бюллетеньдерде жарияланады. 

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, 2019 жылы – 25,4 

 
7 Қазақстанның су ресурстарын басқару 2020-2030 жылдарға арналған бағдарламасы жобасының 

тұжырымдамасы 
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км3. Сондай-ақ тасымалдау кезінде ысыраптар 2013 жылы 2,5 км3-тен 2017 жылы 3 км3-ге 

дейін, 2018 жылы 3,3 км3, 2019 жылы 3,2 км3-ге дейін өсуде (1.1.2-кесте және 1.1.1-сурет).  

Суды пайдаланудың негізгі үлесі 2019 жылы ауыл шаруашылығы өндірісіне тиесілі — 

елдегі су тұтынудың жалпы көлемінің 62,4%. 

1.1.2-кесте. Тұщы су алу8  

Көрсеткіштер Бірлік 
Жылдар 

2017 2018 2019 

Жерүсті суларын алу * млн. м³ 21422 22522 22495,1 

Жерасты суларын алу ** млн. м³ 22454 23542 23516 

Тұщы су алу (барлығы) млн. м³ 929 172 911 

Үй шаруашылығына тұщы су алу млн. м³ 929 172 911 

Ауыл шаруашылығына, орман шаруашылығына және балық 

шаруашылығына тұщы су алу  
млн. м³ 16272 14968 13178 

Оның ішінде ауыл шаруашылығында суландыру 

мақсатында пайдаланылған су 
млн. м³ 713 11974 10300 

Өңдеуші өнеркәсіптің тұщы су алуы және электр 

энергетикасы кәсіпорындарының тұщы су алуы 
млн. м³ 5421 5536 4222,8 

Экономикалық қызметтердің басқа түрлерінің тұщы су алуы млн. м³ 521 2866 1909,2 

Тасымалдау кезіндегі су шығыны млн. м³ 2993 3719 3295 

* Теңіз суы есепке алынбайды . 

** Шахталық және коллекторлық-дренаждық су ескерілген. 

Дереккөз: https://stat.gov.kz 

 

Табиғи көздерден ең көп су алу Түркістан, Қызылорда, Алматы және Павлодар облыстарында 

байқалады.  

2016 год 2017 год 2018 год
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1.1.1-сурет 2016-2018 жылдары жер үсті және жер асты көздерінен су алу 

 

2019 жылы ауыл шаруашылығы қажеттіліктеріне су тарту 15,8 км3 құрады, оның 12,1 км3 

тұрақты суару қажеттіліктеріне пайдаланылды, ал қалған 3,7 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 2,6 км3 құрайды. 

Ауыл шаруашылығын кепілдендірілген сумен қамтамасыз ету үшін су ресурстарын 

 
8 2018 ЖЫЛҒЫ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫҢ ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАРДЫ ПАЙДАЛАНУ ТУРАЛЫ 

ҰЛТТЫҚ БАЯНДАМА. ж. Нұр-Сұлтан. 2019 жыл 
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үнемдеудің заманауи әдістерін енгізу, атап айтқанда, республикалық меншіктегі 35 

гидротехникалық құрылысты (ГТҚ) немесе ГТҚ жалпы санының 18%-ын қайта құру және 

жөндеу бойынша шаралар қабылдануда. 

Өнеркәсіптік сектордағы суды тұтыну 2019 жылы 5,7 км3 немесе жалпы судың 22,4% 

құрады. Қайтарымсыз тұтыну көлемі жылына 1,36 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 (0,8 км3) және қайта сумен жабдықтауды (8,8 км3) пайдаланудың төмен деңгейі 

байқалады.  

Шаруашылық-ауыз су қажеттілігіне жыл сайын 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.  

2019 жылы тұрмыстық және ауыз су қажеттіліктеріне су алу 0,9 км3 құрады, тасымалдау 

кезіндегі ысыраптар 0,14 км3 құрады. 

Сумен жабдықтаудың коммуналдық жүйелеріндегі судың мол 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% - басқа қажеттіліктер кезіндегі технологиялық шығындар.  

Статистика комитетінің деректері бойынша 2018 жылы Қазақстан кәсіпорындарына 

желілерге 2359,8 млн. м³, ал 2019 жылы - 2339,9 млн. м3 су берілді, су көлемінің төрттен бір 

бөлігінен астамы тазартқыш құрылғылардан өткізілді. Тұтынушыларға жіберілген судың көлемі 

1168,3 млн. м³ ( 2019 ж — 1160,9) құрады, оның ішінде халыққа – 44,2% (2019 ж - 46,2%) су 

берілді. Су таратқыштың жалпы ұзындығы 26,3 мың км (2019 — 27,2); көше су құбыры 

желілері - 40,7 мың км (2019 — 44,1); кварталішілік және аулаішілік құбырлар - 11,9 мың км 

(2019 - 12,6) құрады. 

Электр энергетикасы және өңдеуші кәсіпорын саласында қызмет ететін кәсіпорындар 

есебінен берілген барлық судың 41,2 % (2019—40,1%) кәсіпорын мұқтаждықтарына жұмсалды. 

Судың жылыстауы кезіндегі шығын 217,8 млн. м³ (2019 жылы—241 млн. м³) құрады. 

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.  

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 
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үлестік нормаларын әзірлейді, олардың негізінде оларға су ресурстарын пайдалануға рұқсат 

беріледі. 

Ластаушы заттардың берілген лимиттерінің (нормативтік төгінділерінің) көлемі 2019 

жылдың қорытындысында, ЭГТРМ деректері бойынша шығарындылар көлемі бойынша 

жоспарланған 2,8 млн. тонна кезінде 2,0 млн. тоннаны құрады.  

ЭГТРМ деректері бойынша зиянды заттардың нақты төгінділері 2017 және 2018 

жылдары 1 млн.тоннаны, ал 2019 жылы – 0,8 млн.тоннаны құрады. Ең көп төгінділер 

Қарағанды, Қостанай және Алматы облыстарында жүргізілді (1.1.3-кесте). 

 

1.1.3-кесте. Зиянды заттардың лимиттері мен нақты төгінділері, мың тонна 

Облыстардың атауы 2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл 

лимит факт лимит факт лимит факт 

Ақмола 66 38 79 34 81,9 45,8 

Ақтөбе 91 19 48 20 39,03 18,02 

Алматы 360 155 340 172 340 172,2 

Атырау 68 16 73 40 93,17 13,7 

ШҚО 54 28 46 28 41,5 20,4 

Жамбыл 23 17 24 17 22,9 16,3 

БҚО 88 37 146 46 85,9 46,6 

Қарағанды 1043 458 429 428 454 302 

Қызылорда 62 8 87 9 87,9 8,9 

Қостанай 365 122 545 105 355,1 136,1 

Маңғыстау 106 11 109 5 126 3 

Павлодар  76 27 75 28 76 29,7 

СҚО 95 30 36 10 68 10 

ОҚО 158 32 158 30   

Түркістан      143,2 18,2 

Нұр-Сұлтан қ. 190 107 204 126 32,3 12,4 

Алматы қ. 0 0 1 0 0 0 

Шымкент қ.     6,9 2,9 

Барлығы 2845 1104 2396 1097 2053,9 856,4 

Дереккөз: ЭГТРМ 

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.  

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 1.1.4-кестеде көрсетілген. 

 

1.1.4-кесте.  Сумен қамтамасыз ету және су тарту бойынша нысаналы көрсеткіштерге қол 

жеткізу. 

Нысаналы көрсеткіштер 2017 2018 2019 

Орталық ауыз сумен жабдықтау жүйесіне тұрақты рұқсаты бар су 

пайдаланушылардың үлесі %: қалаларда 

 

90,0 

 

94,5 

 

97,0 

ауылдық елді мекендерде 55 58,6 62,0 
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Халықты ағынды суларды тазартумен қамту үлесі %: қалаларда 88,0 68,7 70,5 

ауылдық елді мекендерде 11,5 8,6 8,8 

* Ескертпе: бұл көрсеткіш халық саны бойынша есептелетін болады 

https://stat.gov.kz 

 

Халықты сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету, бірінші кезекте, орталықтандырылған 

сумен жабдықтауға қол жеткізу арқылы жүзеге асырылады.  

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 немесе барлық ауылдардың 

59,9% қамтамасыз етілді. Бұл ретте, көрсетілген ауылдарда 6,5 млн. адам немесе халықтың 

84,4% қамтамасыз етілген.  

Жалпы республикада 2019 жылдың қорытындысы бойынша ҚЕМ орталықтандырылған 

сумен жабдықтау жүйесімен қамтамасыз ету – 97,0% (жоспардағы  97% кезінде), ал АЕМ – 

62,0% (жоспардағы 62% кезінде) құрады. ҚЕМ бойынша халықты қамтамасыз етудің төмен 

көрсеткіштері Жамбыл (88,0%) және Павлодар (93%) облыстарында; АЕМ бойынша Батыс 

Қазақстан (50,1%), Жамбыл (56,0%), Қостанай (60,2%), және Павлодар (74,6%) облыстарында. 

1,1 млн. адам халқы бар 2263 АЕМ, оның ішінде кем дегенде 200 адам (89 мың адам) тұратын 

1117 ауыл орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйесімен қамтамасыз етілмеген.  

Көші-қонға ұшыраған және әлеуметтік-экономикалық даму әлеуеті төмен 200-ден аз 

халқы бар ауылдарда халықты сапалы сумен жабдықтау қызметтерімен жедел қамтамасыз ету 

үшін ауыз суды тазартудың кешенді блок-модульдерін орнату бойынша жұмыстар жүргізілуде. 

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 (2019-599) мен 301 жеке кәріз 

желілері жұмыс істеп тұрды (2019-272). 

Бас коллекторлардың ұзындығы 4,6 мың км. құрады (2019 - 4,8). Көше кәріздік желісі 6,3 

мың км қашықтыққа созылды (2019 – 6,6).  

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 (2019 – 579,2, 84,5 %). Оның ішінде толық биологиялық тазарту жолымен 

532,9 млн. текше метр тазартылды (2019 – 495,5), оның ішінде қосымша тазартумен 5,7 млн. 

текше метр (2019 – 124,7), нормативтік тазартылған – 472,6 млн. текше метр, жеткілікті 

тазартылмаған – 43,5 млн. текше метр. 

2019 жылдың соңында халықты ағынды суларды тазартумен қамту қалаларда 70,5%, 

ауылдарда - 8,8% құрады, ал 2018 жылы бұл көрсеткіш қалаларда - 68,7%, ауылдарда - 8,6% 

құрады.  

Қазақстанда сумен жабдықтау проблемалары 2002 жылдан бастап төмендегі 

бағдарламаларды іске асырумен дәйекті түрде шешіліп келеді:9
 

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. 

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. 

 
9 «Қазақстан Республикасының елді мекендерін сапалы ауыз сумен қамтамасыз етудің өзекті мәселелері» 

аналитикалық анықтамасы. 2017 жылғы 24 қараша  
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3. Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы экономиканың барлық 

салалары бойынша өңірлерді дамытуды көздейді. Сумен жабдықтау саласында осы секторды 

дамытудың кешенді саясаты ұмыт қалған. 

4. «Нұрлы жол» инфрақұрылымын дамытудың мемлекеттік бағдарламасы тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылық инфрақұрылымын және жылумен, сумен жабдықтау және су бұру 

жүйелерін жаңғыртуды (реконструкциялау және салу) көздейді. Тікелей нәтижелердің 

көрсеткіштері. 

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.  

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 

шаруашылықішілік арналардың жай-күйі да ұзақ уақыт тиісті деңгейде пайдаланылмауына 

байланысты қанағаттанарлық емес. Тік дренаж ұңғымалары 75%-ға дейін тозған. 

ҚР ІІМ мәліметі бойынша, қауіпсіз режимде жұмыс істепуі үшін 1705 гидротехникалық 

ғимараттың 436-сы 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. 

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 
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өзені алқабының және Оңтүстік Қазақстан облысы Созақ ауданының флорасы мен фаунасын 

сақтау үшін жыл сайын табиғатты қорғау мақсатында 1,431 км3 көлемінде су жіберіледі. 

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. 

МСҮК деректері бойынша Сырдария өзені бойынша аралға нақты беру 2019 жылдың 

соңында Қазгидромет деректері бойынша - 1,16 км3 құрады, су ресурстары комитетінің 

деректері бойынша – 1,95 км3, Арал мен Арал маңындағы Амудария өзені бойынша 

Өзгидрометтің деректері бойынша 2,03 км3 келіп түсті, бұл жоспардан 97%-ды құрады10. 

Қазақстан Республикасының Су ресурстарын басқару жөніндегі бірыңғай ақпараттық-

талдау 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. 

СРББЖ қаражатымен бірыңғай ақпараттық кеңістікке бастапқы су пайдаланушыдан 

бастап мемлекеттік басқару деңгейіне (ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің Су ресурстары 

комитеті) дейін су ресурстарын пайдалану процесіне қатысушылардың көпшілігі біріктіріледі. 

Жүйе ГИС-технологияларды қолдану арқылы жасалған. 

СРББЖ 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 әртүрлі 

кіруді ұйымдастыру арқылы үш блокқа бөлінген. Әрбір блок пайдаланушылардың белгілі бір 

тобына арналған: 

- Су ресурстары комитетінің (СРК) пайдаланушылар блогы; 

- бассейндік инспекциялардың (БИ) пайдаланушылар блогы; 

- сыртқы пайдаланушылар блогы. 

Су қатынастары саласындағы халықаралық ынтымақтастық 

Қазақстан Республикасы мен Қытай Халық Республикасы арасындағы су қатынастары 

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қытай Халық Республикасының Үкіметі арасындағы 

Трансшекаралық өзендерді пайдалану және қорғау саласындағы ынтымақтастық туралы 

келісіммен реттеледі (12.09.2001 ж., Астана қ.). 2015-2019 жж. кезеңінде 9 БЖТ отырысы 

өткізілді. 

Бірлескен комиссияның 15-ші отырысы кезінде (2017 жылғы 15 қараша, Пекин) Қазақстан 

Республикасының Үкіметі мен Қытай Халық Республикасының Үкіметі арасында Сумбе 

өзеніндегі су-суды алудың Қазақстан-Қытай бірлескен құрылысын қайта құру туралы келісімге 

қол қойылды. 

Сүмбе өзеніндегі қазақстан-қытай бірлескен су тарту құрылысын қайта жаңарту 

жұмыстары 2018 жылы аяқталды.  

2019 жылғы 17 сәуірде су тарту имаратының қазақстандық бөлігінің аумағында Сүмбе 

өзеніндегі қазақстан-қытай бірлескен су тарту имаратын қайта жаңарту бойынша жұмыстарды 

аяқтау рәсімі өтті. 

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы ынтымақтастық жөніндегі қазақстан-қытай 

комиссиясының төтенше жағдайларға жедел әрекет ету және трансшекаралық өзендердің 

ластануының алдын алу жөніндегі жұмыс тобының отырыстары тұрақты түрде өткізіледі.  

2019 жылғы 17-18 мамыр аралығында Пекин қаласында (ҚХР) қоршаған ортаны қорғау 

саласындағы ынтымақтастық жөніндегі қазақстан-қытай комиссиясының трансшекаралық 

 
10 Орталық Азияның Мемлекетаралық су шаруашылығын үйлестіру комиссиясы. № 1 БЮЛЛЕТЕНЬ (84). 

Маусым 2020 
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өзендер суының сапасын мониторингтеу, талдау және бағалау жөніндегі жұмыс тобының 8-ші 

отырысы өтті. Отырыс барысында тараптар жұмыс тобының 2019-2020 жылдарға арналған 

жұмыс жоспарын келісіп, бекітті, сондай-ақ отырыс хаттамасына қол қойды. 

2019 жылғы қарашада Нұр-Сұлтан қаласында комиссияның сегізінші отырысы өтті, оның 

барысында мынадай мәселелер қаралды: 

- трансшекаралық өзендердегі төтенше жағдайлар туралы ақпарат алмасу және байланыс 

арналарын тексеру бойынша оқу-жаттығулар өткізу; 

- трансшекаралық өзендерде төтенше экологиялық жағдай туындаған кезде өзара қолдау 

нысандары; 

- Қазақстан Республикасы мен Қытай Халық Республикасының шекара маңындағы 

облыстары арасындағы қоршаған ортаға трансшекаралық әсер ететін төтенше жағдайлар 

туралы өзара хабардар етудің жұмыс тетігін қалыптастыру. 

Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының трансшекаралық су объектілерін 

пайдалану және қорғау 2010 жылғы 7 қыркүйектегі «Трансшекаралық су объектілерін бірлесіп 

пайдалану және қорғау туралы» келісіммен (1992 жылғы 27 тамыздағы Келісімнің орнына) 

реттеледі. 

Келісімді іске асыру мақсатында Трансшекаралық су объектілерін бірлесіп пайдалану 

және қорғау жөніндегі қазақстан-ресей комиссиясы құрылды. Оның шеңберінде Жайық, Ертіс, 

Есіл, Тобыл, Қиғаш, Үлкен (Қараөзен) және Кіші Өзен (Сарыөзен) өзендерінің трансшекаралық 

бассейндерінің су ресурстарын қорғау және пайдалану жөніндегі 6 жұмыс тобы құрылды. 

Комиссия отырыстары тараптардың аумақтарында кемінде 1 рет, ал жұмыс топтары жылына 2 

рет, кезекпен өткізіледі. 

2018 жылғы 15-16 қарашада Мәскеу қаласында (РФ) трансшекаралық Жайық өзені 

бассейнінің экожүйесін сақтау бойынша Қазақстан-Ресей комиссиясының бірінші отырысы 

өтті. Бұл отырыс 2016 жылғы 5 қазанда Астанада өңіраралық және шекара маңы 

ынтымақтастығы форумы барысында қабылданған «Орал өзені бассейнінің экожүйесін сақтау 

туралы РФ мен ҚР арасындағы келісімді» жүзеге асыру аясында өтті. 

2019 жылғы 25-26 шілдеде Орал қаласында халықаралық тәжірибені зерделеу және Орал 

(Жайық) өзені бассейнінің экожүйесін сақтаудың бірлескен институционалдық және 

экономикалық тетігі бойынша ұсыныстар дайындау бойынша семинар өткізілді. 

Әмудария және Сырдария өзендері бассейнінің шектес мемлекеттерімен су қатынасы 

Қазақстан Республикасы, Қырғызстан Республикасы, Өзбекстан Республикасы, Тәжікстан 

Республикасы және Түрікменстан арасындағы «Мемлекетаралық көздердің су ресурстарын 

пайдалану мен қорғауды бірлесіп басқару саласындағы ынтымақтастық туралы» 1992 жылғы 18 

ақпандағы келісіммен реттеледі. 

Сырдария өзені бассейнінің су ресурстарын реттеу бойынша өзара әрекеттестікті бассейн 

маңайындағы мемлекеттер МСҮК қызметі шеңберінде  жүзеге асырады. Осы Келісімге сәйкес 

су қоймаларының жұмыс режимі, электр энергиясы ағындарының көлемі, энергия 

тасығыштарды жеткізу жыл сайынғы үкіметаралық хаттамалармен бекітіледі. 

2018 жылы 23 тамызда ХАҚҚ басқармасы ПБАМ-4 әзірлеу жөніндегі тұжырымдаманы 

мақұлдады, онда ПБАМ-3 төрт негізгі бағыты сақталды, атап айтқанда: су ресурстарын кешенді 

пайдалану; экологиялық; әлеуметтік-экономикалық; институционалдық-құқықтық 

механизмдерді жетілдіру. Для разработки ПБАМ-4 әзірлеу үшін министрліктер мен ведомство 

өкілдерінен, сондай-ақ ХТДК және МСҮК өкілдерінен Өңірлік жұмыс тобы құрылды. 2019 

жылғы желтоқсанға дейін өңірлік жұмыс тобының үш отырысы өткізілді (Ашхабадта 2018 

жылғы 16-17 мамыр, 2019 жылғы 30-31 шілде және 2019 жылғы 28 қараша). 

Қазақстан Республикасының Президенті Қ.К.Тоқаевтың Қырғыз Республикасына 

мемлекеттік сапарының және Қазақстан Республикасы мен Қырғыз Республикасының Жоғары 

Мемлекетаралық Кеңесінің бесінші отырысының (2019 жылғы 27 қараша, Бішкек қ.) 

қорытындылары бойынша тараптарға Сырдария өзені бассейнінің су-энергетикалық 

ресурстарын пайдалану және Қазақстан Республикасы мен Қырғыз Республикасы арасындағы 

су қатынастарының басқа да мәселелері бойынша екі жақты ынтымақтастықты тереңдету 

жөнінде ұсыныстар әзірлеу жөніндегі бірлескен жұмыс тобын құру тапсырылды. 
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Бұдан басқа, Қазақстан Республикасы мен Қырғыз Республикасы арасындағы су 

қатынастары 2000 жылғы 21 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қырғыз 

Республикасының Үкіметі арасындағы Шу және Талас өзендерінде мемлекетаралық 

пайдаланудағы су шаруашылығы құрылыстарын пайдалану туралы келісімнің негізінде 

реттеледі. 

Келісімге сәйкес Шу және Талас өзендеріндегі мемлекетаралық пайдаланудағы су 

шаруашылығы құрылыстарын пайдалану жөніндегі Қазақстан Республикасы мен Қырғыз 

Республикасының комиссиясы жұмыс істейді. 2006-2019 жылдар аралығында комиссияның 26 

отырысы өткізілді.  

2016 жылы Қазақстан мен Өзбекстан мемлекет басшылары деңгейінде ынтымақтастық 

саясатын үйлестіру бойынша, оның ішінде Қазақстан Республикасы мен Өзбекстан 

Республикасы арасындағы су қатынастарының барлық бағыттары бойынша уағдаластықтарға 

қол жеткізілді. 2017 жылғы қыркүйекте Ташкент қаласында (Өзбекстан) Тараптар Қазақстан 

Республикасы мен Өзбекстан Республикасы арасындағы су қатынастары саласындағы 

ынтымақтастық мәселелері бойынша Жол картасына қол қойды. Сондай-ақ, 2017 жылы су 

қатынастарының барлық бағыттары бойынша ынтымақтастықты тереңдету бойынша 

ұсыныстар әзірлеу бойынша ҚР-ӨР бірлескен жұмыс тобының 2, 3 және 4-ші отырысы 

өткізілді. 2019 жылы жұмыс тобының 2 отырысы өткізілді. Отырыс қорытындысы бойынша 

тараптар бірлескен мониторинг үшін жер үсті сулары сапасының 28 көрсеткіштерінің тізбесін 

бекітті. 

2001 ж. бастап Қазақстан трансшекаралық су ағындары мен халықаралық көлдерді қорғау 

және пайдалану жөніндегі ЕЭК Конвенциясының (Трансшекаралық су бойынша конвенция) 

қатысушысы болып табылады. Трансшекаралық сулар жөніндегі Конвенция Тараптары 

Кеңесінің жетінші сессиясында (Будапешт, Венгрия, 2015 жылғы қараша) Қазақстан 

қабылдаған міндеттемелерді іске асыру мақсатында 2018 жылғы қазанда Нұр-Сұлтан қаласында 

трансшекаралық сулар жөніндегі Конвенция Тараптары кеңесінің кезекті сегізінші сессиясы 

өтті. Бұл іс-шара алғаш рет Азияда Африка өкілдерінің қатысуымен жаһандық деңгейде 

өткізілді.  

Тараптар Кеңесінің регламентіне және оның сегізінші сессиясының шешіміне сәйкес 

трансшекаралық сулар жөніндегі Конвенция бюросына төрағалық ету Қазақстанға берілді және 

трансшекаралық сулар жөніндегі Конвенцияның 2019-2021 жылдарға арналған жұмыс 

бағдарламасы бекітілді. Трансшекаралық сулар жөніндегі Конвенция бюросына төрағалық ету 

оның қағидаттарын жаһандық деңгейде ілгерілетуге, трансшекаралық сулар жөніндегі 

Конвенцияны жүзеге асырудың жаһандық стратегиясын орындауға және оның 2019 - 2021 

жылдарға арналған жұмыс бағдарламасын іске асыруға жәрдемдесу жөніндегі бірқатар 

міндеттемелерді орындауды көздейді. 

Төрағалықты жүзеге асыруға байланысты жоғарыда аталған міндеттерді назарға ала 

отырып, трансшекаралық сулар жөніндегі Конвенция бюросында Қазақстан Республикасының 

төрағалығын жүзеге асыру мәселелері жөніндегі жұмыс тобы құрылды. Осы жұмыс тобы 

хатшылығының функциялары халықаралық суды бағалау орталығына (ХСБО) жүктелген. 

Жұмыс тобымен байланысты іс-шаралар тұрақты негізде ХСБО ресми веб-сайтында 

жарияланады. 

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 

Жайық және Қиғаш өзендері (Волга өзенінің ағысы) бойынша бірлескен Қазақстан-Ресей 

бағалауын жасау жатады. 

2019 жылдың мамыр айында XII Астана экономикалық форумы алаңында Орталық 

Азияда су-энергетикалық консорциумын құру мәселесі бойынша "Су - Орталық Азиядағы 

экономикалық өсу және қауіпсіздік факторы ретінде" жоғары деңгейдегі панельдік сессиясы 

өткізілді. 

2019 жылдың маусым айында Нұр-Сұлтан қаласында су мәселелеріне жауапты 
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мемлекеттік ұйымдардың, ғылыми мекемелердің, үкіметтік емес және халықаралық 

ұйымдардың өкілдері Қазақстанның трансшекаралық жер асты сулары саласындағы 

ынтымақтастығы, Қазақстандағы гидротехникалық құрылыстардың қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету және судың кездейсоқ ластануын болдырмау, сондай-ақ Орталық Азияда су-энергетикалық 

консорциумын құру мүмкіндігі мәселелері бойынша ССҰБ жөніндегі жұмыс тобының кеңесіне 

қатысты. 

Қазақстанда ССҰБ бойынша үдерісті іске қосу сәтінен бастап Еуропалық Одақ 

қаржыландыратын БҰҰ ЕЭК қолдауымен ЕО\БҰҰДБ\ЕЭК БҰҰ "Жасыл экономикаға көшуде 

Қазақстанды қолдау" бірлескен жобасының кіші компоненті ретінде бірқатар жобалар сәтті 

жүзеге асырылды. 

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. 

Каспий теңізінің теңіз ортасын қорғау жөніндегі Негіздемелік конвенцияға (Тегеран 

конвенциясына), төрт халықаралық Хаттамаға қол қою барлық Каспий маңы мемлекеттерінің, 

оның ішінде Қазақстанның да маңызды ұлттық үлесі болып табылады. 

- мұнаймен ластануға әкелетін оқыс оқиғалар жағдайына аймақтық дайындық, әрекет ету 

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. 

Сондай-ақ, Қазақстан 2014 жылы қол қойған және ҚР Үкіметінің 2015 жылғы 16 

шілдедегі №533 қаулысымен бекітілген Каспий теңізінің гидрометеорологиясы саласындағы 

ынтымақтастық туралы келісім бойынша жұмыс жүргізуде. 

 

Халықаралық тәжірибе. 

2019 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымының су ресурстарының жай-күйі туралы «Ешкімді 
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шетте қалдырмау» дүниежүзілік баяндамасы жарыққа шықты11. Онда тағы бір рет 1980 

жылдан бастап су ресурстарын жалпы әлемдік пайдалану, демографиялық өсу, әлеуметтік-

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. 

2020 жылғы «Су ресурстары және климаттың өзгеруі» дүниежүзілік баяндамасының 

басылымы орнықты даму саласындағы күн тәртібінің кеңірек контекстінде су мен климаттың 

өзгеруі арасындағы маңызды байланыстарды көрсетеді. Әлемнің түрлі елдерінің мысалдарына 

сүйене отырып, баяндама климаттың өзгеруімен жасалатын проблемаларды да, мүмкіндіктерді 

де сипаттайды және бейімделу, салдарды жұмсарту және орнықтылықты арттыру тұрғысынан 

ден қоюдың әлеуетті шараларын ұсынады – олар су ресурстарын басқаруды жақсарту, сумен 

байланысты тәуекелдерді азайту және барлық адамдар үшін орнықты негізде сумен жабдықтау 

және санитария қызметтеріне қол жеткізуді жақсарту жолымен қабылдануы мүмкін.12 

Атап айтқанда, баяндамада жыл сайын бүкіл әлемде сумен жабдықтау мен 

санитарияның жеткіліксіздігі төмендегілерге себеп болып табылатыны атап көрсетілген: 

* 2 миллионға жуық алдын алуға болатын өлім; 

* 123 миллион мүгедектіктің алдын алуға болатын жылдар; 

* 5 жасқа дейінгі балаларға барынша әсер ету. 

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.  

БҰҰ ЕЭК сарапшылары сумен жабдықтаудың біршама жақсарғанына қарамастан, 

Қазақстанда бұл салада бірқатар проблемалар бар екенін атап өтті. Атап айтқанда, сумен 

жабдықтаудың жаңа нысандарын пайдалану және күтіп ұстау проблемасы олар пайдалануға 

берілгеннен кейін де қалады. Тек аудандық деңгейдегі нысандар материалдық және еңбек 

ресурстарымен қамтамасыз етілген. Ауылдық жерлерде сумен жабдықтау жүйелерін басқару 

мен күтіп-ұстауды ауыл әкімдіктері жүзеге асырады, олар мұндай құрылыстарды пайдалану 

мен күтіп ұстауға немесе оларды мамандардың ұстауына қажетті ең аз  қаражатпен 

қамтамасыз етілмейді13.  

Жетілген жетістіктерге қарамастан, ауылдық жерлердегі сумен жабдықтаудың жағдайы 

қалаларға қарағанда әлдеқайда нашар (техникалық жағдайы мен жабдықталуы, басқару 

нысандары, білікті мамандардың болуы және т.б.). Осылайша, ірі қалаларды қоспағанда, ауыз 

су қауіпсіздігінің тұрақты мониторингін жүргізетін ұйымдастырылған зертханалар жоқ. 

Көптеген елді мекендерде ауыз сумен қамтамасыз ету көздерінің айналасындағы санитарлық-

 
11 «Жаппай қамту» Біріккен Ұлттар Ұйымының су ресурстарының жай-күйі туралы Дүниежүзілік 

баяндамасы, 2019 ж. 
12 Water and Climate Change, Paris, UNESCO 
13 Қазақстанның экологиялық тиімділігі туралы үшінші шолу. БҰҰ ЕЭК. 2018 ж.  



18 

 

қорғау аймақтары белгіленбеген және сақталмаған.Ауылдық аймақтардағы су тарту 

құрылыстары мен сумен жабдықтау желілеріне хлораторлар мен дезинфекциялаушы 

заттардың саны жеткіліксіз мөлшерде орнатылды. Тағы бір маңызды аспект - тұрғындарды 

(ауыл тұрғындарын қоса алғанда) ауыз сумен қамтамасыз ету үшін жерасты  суларының 

әлеуетін жеткіліксіз пайдалану. 

Күштер мен инвестицияларды ұлғайту Қазақстан үшін осы саладағы ұлттық мақсаттарға 

қол жеткізу үшін, сондай-ақ 2030 жылға дейінгі тұрақты даму күн тәртібінің 6-мақсаты 

шеңберінде байланысты міндеттемелерге қол жеткізу үшін өте маңызды. 

Қазақстан халықты қауіпсіз ауыз сумен және санитарлық-гигиеналық қызметтермен 

қамтамасыз ету бойынша жұмысты жалғастыруы керек, атап айтқанда: 

ауылдық жерлерді сумен жабдықтау және су бұру мәселелеріне назар аударуды 

арттыру; 

сумен жабдықтау және су бұру секторына инвестицияларды көбейту және 

инвестицияларды тарту үшін қолайлы жағдайлар жасау. 

2017 жылы су шаруашылығы инфрақұрылымын басқару бойынша ЭЫДҰ шолуы 

шықты14 . Гидротехникалық және гидроэнергетикалық объектілерді салу мен басқарудың 

күрделілігіне байланысты осы шолуда мемлекеттік-жеке меншік әріптестік және осындай 

ынтымақтастықтың басқа да құралдары арқылы мемлекет пен инвесторлар арасындағы 

тәуекелдерді табысты бөлу мысалдары келтіріледі, бұл Орталық Азия елдерінде қолдануға 

ұсынылады. 

Қазақстанда су секторының негізгі проблемалары жеткіліксіз инвестиция және 

мемлекеттік коммуналдық қызметтердегі қанағаттанарлықсыз менеджмент болып табылады: 

мемлекет бөлген қаржы ресурстарының тиімділігі және аймақтар тартқан инвестициялар 

қайтарымдылықты қамтамасыз етпейтін төмен тарифтермен, сектордың ашықтығымен және 

корпоративтік басқарудың болмауымен байланысты. 

 

Бұл проблемалардың шешімі тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) секторына 

мемлекеттік-жекеменшік серіктестікті (МЖӘ) енгізу болып табылады. Бұл міндетті Мемлекет 

басшысы 2017 жылғы 31 қаңтарда «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге 

қабілеттілік» атты Қазақстан халқына Жолдауында қойды. 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің ведомстволық 

бағынысты ұйымы - «Казцентр ТКШ» АҚ веб-сайтында тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық саласындағы МЖӘ-нің өзекті мәселелері туралы ақпарат орналастырылған және 

МЖӘ жобаларын жоспарлау, дайындау және жүзеге асыру бойынша байланыс орталығы 

жұмысын ұйымдастырған. Жүргізілген жұмыс нәтижесінде 39 жобадан тұратын МЖӘ 

пилоттық жобаларының тізбесі құрылды, оның ішінде сумен жабдықтау саласындағы 15 жоба 

(сенімгерлік басқару бойынша 5 жоба). Су құбырларын Қызылорда мен Ақтөбе қалаларынан 

сенімгерлік басқаруға беру - маңызды жобалар. Бұл жобалар ЕҚДБ-мен ынтымақтастықта 

жүзеге асырылады. 

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының заңнамасы осы секторда МЖӘ дамыту 

үшін барлық құқықтық жағдайларды жасады. Қазақстан Республикасының Су кодексіне 

өзгерістер енгізілді, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген 

Мемлекеттік-жекеменшік серіктестікті жүзеге асыруға берілуге жатпайтын объектілердің 

тізбесі, оның ішінде концессиялар, оған сәйкес ерекше стратегиялық маңызы бар су 

объектілерін жалға беруге рұқсат етіледі, сенім және концессия. 

Шетелдік ғалымдар суды тұщыландыру технологиясына, әсіресе ЖЭК пайдалану 

арқылы тұщыландыруға көбірек назар аударады. Массачусетс технологиялық институты мен 

Джао Тонг Шанхай университетінің (Shanghai Jiao Tong University) ғалымдарының бірлескен 

 
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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тобы жоғары тиімді пассивті су тұщыландыру технологиясын әзірледі 15 . MIT 

каммпустарының бірінің төбесінде орналасқан тәжірибелі қондырғы жарықтандырылған 

беттің шаршы метрінен сағатына 1,52 галлонның өнімділігін көрсетті (шамамен 5,7 л). 

Мұндай жүйелер тиімді және арзан су көзін қамтамасыз ету үшін автономды жағалау 

аудандарына әлеуетті қызмет көрсете алады. Алынған судың сапасы санитарлық нормадан 

жоғары болды.  Зерттеушілердің пікірінше, алдағы уақытта төрт адамнан тұратын отбасына 

ауыз сумен тәуліктік қамтамасыз етуге арналған құны $100 дейінгі шағын су тұщыландырғыш 

жасауға мүмкіндік береді. 

2019 жылы ДДҰ санитария мен денсаулықты сақтау бойынша алғашқы жан-жақты 

нұсқаулық шығарды. Бұл нұсқаулық практикалық шараларды қабылдау қажеттілігін нақты 

көрсетеді және бұл үшін әдістемелік құралдар мен ақпараттық ресурстар ұсынылады, сонымен 

қатар денсаулық сақтау органдарының санитарияның негізгі жақтаушылары ретіндегі рөлін 

жаңа күшпен атап көрсетеді16. Нұсқаулықта қауіпсіз санитарлық жүйелер ДДҰ-ның миссиясын 

орындауда тірек болып табылатыны, оның стратегиялық басымдықтары мен бүкіл әлемдегі 

денсаулық сақтау министрліктерінің жарғылық міндеттерінің негізі болып табылатыны 

айқындалған. Осы нұсқаулық министрліктер, денсаулық сақтау органдары және практикалық 

қызметкерлер үшін үлкен практикалық құндылыққа ие болады. Нұсқаулықта санитария мен 

денсаулық арасындағы байланысты растайтын қазіргі заманғы нақты деректер жинақталған 

түрде баяндалады, дәлелді негізде ұсынымдар беріледі және санитария саласындағы 

халықаралық, ұлттық және жергілікті стратегияларды қабылдауға және қоғамдық денсаулықты 

қорғауға бағытталған шараларды жүзеге асыруға қатысты жалпы әдістемелік нұсқаулар 

ұсынылады. 

ТДМ-ға қол жеткізудің проблемалары. 

Суға 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 (1.1.5-кесте). 

Күн тәртібі-2030-да су ресурстары тұрақты даму саласындағы (ТДМ) әртүрлі 

мақсаттарға қол жеткізу үшін мойындалмаған, бірақ аса маңызды байланыстырушы 

факторладың бірі болып табылады.  Осыған байланысты климат өзгерістеріне бейімделу 

бойынша шаралардың жоқтығы ТДМ 6 (Су ресурстары) қол жеткізуге қауіп төндіріп қана 

қоймай, сонымен бірге басқа да ТДМ көпшілігін іске асыру тәуекелдеріне ұшыратады. ТДМ 

13 (Климаттың өзгеруіне және оның салдарына қарсы күрес жөнінде шұғыл шаралар 

қабылдау) нақты міндеттері мен көрсеткіштері бар, бірақ 13-мақсатты Париж келісімінің 

мақсаттарымен байланыстыратын ресми механизм жоқ, мұның өзі күш-қимылдарды 

қайталауға әкеледі17.  

3.9-міндет бойынша статистикалық байқаулар су арқылы берілетін аурулардың 

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 рет 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 Нұр-Сұлтан қ. уролитиаздың едәуір өсуі басқа себептермен қатар ауыз судың 

жоғары минералдануымен және қатқылдығымен байланысты болуы мүмкін18. 

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 
 

15 https://3dnews.ru/1003417?from=related-grid-auto&from-source=1004693 
16 Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы. Санитария және халықтың денсаулығын сақтау бойынша 

нұсқаулық [Guidelines on sanitation and health]. 2019 
17 Water and Climate Change, Paris, UNESCO 
18 Қазақстанның экологиялық қызметінің нәтижелілігіне үшінші шолу. БҰҰ ЕЭК. 2018 ж 
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арасында 5 - 9 көрсеткіштер мынадай аурулармен сырқаттану деңгейінің төмендеуін өлшеуге 

арналған: тырысқақ пен іш сүзек, жіті вирусты гепатит (6), дизентерия (7) және жіті ішек 

инфекциялары (8), сондай-ақ таралу ауқымы мен суға 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 болып саналады. 

6.1 және 6.2-міндеттері бойынша Қазақстанда ақпарат жеткілікті көлемде жиналады, 

бірақ ЭҚНШ-3 Қазақстанға су сапасына қатысты деректер жинауды кеңейтуді және су 

ресурстары мен санитарияға тең қол жеткізудің гендерлік аспектілері 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 орталықтандырылған сумен қамтамасыз 

етуге қол жеткізу)19.  

 

1.1.5-кесте. Суға байланысты ТДМ қол жеткізу проблемалары 

ТДМ мақсаттары мен 

міндеттері 

Халықаралық 

көрсеткіштер 

Қазақстандағы 

көрсеткіш 

Жетістіктің 

проблемаларыны

ң болуы 

Көрсеткіштерді 

жүргізу қажеттілігі 

ТДМ 3 Салауатты өмір салтын қамтамасыз ету және кез келген жаста жаппай қолайлы жағдай жасау 
3.9ю міндеті 2030 

жылға қарай қауіпті 

химиялық заттардың 

әсері мен ауаның, 

судың және 

топырақтың ластануы 

мен улануы 

нәтижесінде өлім мен 

ауру жағдайларының 

санын айтарлықтай 

қысқарту 

3.9.2 (қауіпсіз 

судың, қауіпсіз 

санитарияның және 

гигиенаның 

болмауынан 

болатын өлім-жітім  

(сумен жабдықтау, 

санитария және 

гигиена саласында 

қауіпсіз 

қызметтердің 

болмауынан)) 

Тікелей 

көрсеткіштер 

жоқ. 

 

Су арқылы 

берілетін  

(тырысқақ, іш 

сүзегі, жіті ішек 

инфекциялары) 

сырқаттанушыл

ық көрсеткіштері 

қадағаланады) 

Тырысқақпен 

және іш 

сүзегімен, жіті 

вирустық 

гепатитпен, 

дизентериямен 

және жіті ішек 

инфекцияларым

ен 

сырқаттанушыл

ық деңгейін 

төмендету, 

сондай-ақ 

тұтану ауқымын 

және сумен 

байланысты 

аурулар 

жағдайларын 

азайту қажет. 

Қауіпті химиялық 

заттардың әсері және 

ауаның, судың және 

топырақтың 

ластануы мен улануы 

нәтижесінде қайтыс 

болу және ауру 

жағдайларының саны 

 
19 Қазақстанның экологиялық қызметінің нәтижелілігіне үшінші шолу. БҰҰ ЕЭК. 2018 ж 



21 

 

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 

6.1.1 Қауіпсіздік 

талаптарын сақтай 

отырып 

ұйымдастырылған 

сумен жабдықтау 

қызметтерін 

пайдаланатын 

халықтың үлесі 

Қазақстан 

Республикасынд

а қалалар мен 

ауылдарды 

орталықтандыры

лған сумен 

жабдықтаумен 

қамтамасыз ету 

Қаржыландыруд

ы ұлғайту керек 

- 

6.2-міндет. 2030 жылға 

қарай тиісті 

санитарлық-

гигиеналық 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. 

6.2.1 Сабынмен 

және сумен қол 

жууға арналған 

құрылғыларды қоса 

алғанда, қауіпсіздік 

талаптарын сақтай 

отырып 

ұйымдастырылған 

санитария 

қызметтерін 

пайдаланатын 

халықтың үлесі 

Қалалар мен 

ауылдық 

жерлердегі кәріз 

желілерінің 

ұзындығы 

Қаржыландыруд

ы ұлғайту керек 

- 

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 

6.3.1 қауіпсіз 

тазартылатын 

ағынды судың үлесі 

 

6.3.2 Суының 

сапасы жақсы су 

айдындарының 

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 

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 

шегетін адамдар 

санының едәуір 

қысқаруы 

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 

Экономикалық 

қызмет түрлері 

бойынша су 

пайдалану 

тиімділігінің 

өзгеру 

динамикасы 

Сала бойынша 

тұщы су алу 

Мониторинг 

қажет 

Жоқ  

6.5-міндет. 2030 жылға 

қарай барлық 

деңгейлерде, оның 

ішінде қажет болған 

6.5.1 Су 

ресурстарын 

кешенді басқаруды 

енгізу дәрежесі (0-

Қазақстанда 

қазірдің өзінде 

бассейндік 

басқару 

Жоқ  Жоқ  
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жағдайда 

трансшекаралық 

ынтымақтастық 

негізінде су 

ресурстарын кешенді 

басқаруды қамтамасыз 

ету 

ден 100-ге дейін) 

6.5.2 Су пайдалану 

саласындағы 

ынтымақтастық 

туралы 

қолданыстағы 

уағдаластықтармен 

қамтылған 

трансшекаралық су 

бассейндерінің 

үлесі 

енгізілген. 

 

Су пайдалану 

саласындағы 

ынтымақтастық 

туралы 

қолданыстағы 

уағдаластықтарм

ен қамтылған 

трансшекаралық 

су 

бассейндерінің 

үлесі 

6.6-міндет. 2020 жылға 

қарай сумен 

байланысты 

экожүйелерді, оның 

ішінде тауларды, 

ормандарды, сулы-

батпақты алқаптарды, 

өзендерді, сулы 

қабаттар мен көлдерді 

күзетуді және қалпына 

келтіруді қамтамасыз 

ету 

6.6.1 Сумен 

байланысты 

экожүйелер 

ауданының өзгеру 

динамикасы 

Су қоры 

жерлерінің 

алаңы 

Мониторинг 

қажет 

Жоқ  

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.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-міндет. Су 

шаруашылығы мен 

санитарияны 

жақсартуға жергілікті 

қауымдастықтардың 

қатысуын қолдау және 

нығайту 

6.b.1 Су ресурстары 

мен санитарияны  

басқаруға 

азаматтардың 

қатысу ережелері 

мен рәсімдері 

қолданылатын 

жергілікті әкімшілік 

бірліктердің үлесі 

Қазақстанның 

барлық 

аумағында 

азаматтар мен 

қоғамдық 

ұйымдарды 

тарта отырып, 

бассейндік 

кеңестер жұмыс 

істейді 

Жоқ Жоқ 

 

Болашаққа жоспар 

Көптеген халықаралық сарапшылардың пікірінше, Қазақстан бұрынғысынша тұрақты су 

пайдаланудың бірқатар проблемаларына тап болып отыр. Switzerland Global баяндамасына 
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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)20. 

Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары 21жаңа 

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. 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. 

Сондай-ақ стратегиялық жоспарда 5-міндет көзделген. Су ресурстарын пайдалану 

тиімділігін арттыру және қорғау, оны шешу үшін трансшекаралық өзендердің су ресурстарын 

қорғау және ұтымды пайдалану үшін Орталық Азия, Қытай және Ресей елдерімен 

гидрологиялық және гидрохимиялық ақпаратты бірлесіп іріктеу және алмасу жөніндегі 

ынтымақтастық белгіленетін болады. Үкімет ҚР аумағын жеткілікті көлемде және тиісті сапада 

су ресурстарымен қамтамасыз ету бойынша жоғарыда аталған елдермен екіжақты және 

көпжақты халықаралық құқықтық құжаттарды жасау бойынша жұмыс істейтін болады. 

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. 

2020 жылдан бастап сумен жабдықтау және су тарту жүйелерін жақсартуды тұрғын үй-

коммуналдық дамудың 2020-2025 жылдарға арналған «Нұрлы жер» мемлекеттік бағдарламасы 

шеңберінде іске асыру жоспарлануда. Осы кезеңде 7666 км су құбырын салу және қайта 

жаңарту жоспарлануда. 

Мемлекеттік бағдарламаны іске асыру нәтижесінде 462 ауылдық елді мекеннің 105 

ауылдық елді мекені сумен қамтамасыз етіледі (сумен жабдықтау көзі болып табылады) және 

351 елді мекенде және 6 қалада сумен жабдықтау жақсартылады. 

 
20 Дүниежүзілік банк. Жасыл экономика: Қазақстандағы шындық пен перспективалар. 2018 жыл 
21 Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 15 ақпандағы № 636 Жарлығымен бекітілген 

Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспары 
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2023 жылға қарай қалалар мен ауылдарда «Санитарлық нормаларға сәйкес келетін сумен 

жабдықтау қызметтерімен қамтамасыз етілген халықтың үлесі» көрсеткішін 100%-ға дейін 

жеткізу көзделіп отыр. 

1.2. Тұрақты және өнімділігі жоғары ауыл шаруашылығын дамыту 

Ағымдағы жағдай және нысаналы көрсеткіштерге қол жеткізу. 

«Жасыл экономикаға» көшу жөніндегі тұжырымдама Қазақстанның ауыл 

шаруашылығының алдына 2020 жылға дейін еңбек өнімділігін 3 есеге арттыруға, бидайдың 

өнімділігін 1,4 т/га арттыруға, суаруға арналған су шығынын 450 м3/т дейін төмендетуге қол 

жеткізуді мақсат етіп отыр. 

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 асырылуда 22 . Бұл бағдарламада ауыл шаруашылығындағы еңбек 

өнімділігін жұмыспен қамтылған бір адамға 1,2 млн. теңгеден 3,7 млн. теңгеге дейін ұлғайту 

көзделген. Сонымен қатар, 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-ке дейін төмендеу); 

2) өнеркәсіптегі сумен қайта қамту және айналымды сумен қамтамасыз ету жүйелеріндегі 

су көлемі: 

- сумен қайта қамту 0,69 км3-тен 2015 жылы 0,77 км3-ге дейін; 

- айналымды сумен қамтамасыз ету 7,3 км3 2015 жылы 7,62 км3 дейін. 

Жоғарыда көрсетілген индикаторлар мен көрсеткіштерге қол жеткізу үшін келесі іс-

шаралар 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). 

«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 сипаттамасы 2017 2018 2019 2020 ж 

(мақсат) 

Ауыл шаруашылығындағы еңбек өнімділігі (2012 

жылдың деңгейіне қарағанда %-бен - 612,2 мың 

теңге/адам) 

2,83 есе 

ұлғайту 

(1735,9 

мың теңге) 

3,39 есе 

ұлғайту 

(2076,6 

мың теңге) 

4,03 есе 

ұлғайту 

(2466,0 мың 

теңге) 

3 есе ұлғайту 

Бидайдың өнімділігі (т/га) 1,24 1,23 1,09 1,4 

Суармалы су шығыны (м3/га)  8209  7348 

 

 
22 Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 жылғы 14 ақпандағы №420 Жарлығымен бекітілген 

Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасы. 
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ҚР АШМ және ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің деректері бойынша23 
 

Сонымен қатар, ауыл шаруашылығындағы еңбек өнімділігі экономиканың басқа 

секторларынан артта 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)24. 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. 

ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің деректері бойынша 2017 — 2019 жылдары ауыл 

шаруашылығының жалпы өнімі ақшалай түрде жылына 11-17%-ға өсті (2016 жылы - 3684,4 

млрд.теңге, 2017 жылы - 4070,9 млрд. теңге, 2018 жылы — 4474,1 млрд. теңге, 2019 жылы-

5151,2 млрд. теңге). Ауыл шаруашылығы өнімінің нақты көлем индексі 3-4%-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 жер ауданы бойынша (бір адамға 1,675 га, ал әлемдік орташа көрсеткіш 

бір адамға 0,194 га құрайды) екінші орында тұр және астық пен ұнның ірі 

экспорттаушыларының бірі болып табылады. 

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің жалпы ауданы 11,4%-ға, 2010 жылғы 

93,3 млн.гектардан 2017 жылы 104,1 млн. гектарға дейін, 2018 жылы 105,4 млн. гектарға дейін 

және 2019 жылы 103,1 млн. гектарға дейін ұлғайды, негізінен 2018 жылы алаңы 96,7 млн. 

гектарды құраған босалқы жерлер есебінен және 2010 жылмен салыстырғанда (111,8 млн. га), 

2019 жылы 103,1 млн. 13,5%-ға азайды. 

2017 жылы егістік алаңы 25,2 млн.га құрады, 2010 жылмен салыстырғанда (24,2 млн. га) 

4,4%-ға ұлғайды, ал 2018 жылы 25,8 млн. га дейін ұлғайды, оның ішінде суармалы егістік алаңы 

2017 жылы 1,5 млн. га және 2018 жылы 1,6 млн. га құрады. 

2017 жылы жайылымдар алаңы 186,4 млн. га құрады, бұл 2010 жылға қарағанда 1,02% - 

ға аз (188,3 млн. га), ал 2018 жылы 180,6 млн. га дейін азайды, оның ішінде суландырылған 

жайылымдар 105,1 млн. га құрайды. 

2019 жылдың екінші жартысында Ауыл шаруашылығы министрлігі Қазақстан 

Республикасының цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігімен 

бірлесіп, «Қазақстан Ғарыш Сапары» ҰК» АҚ базасында геопортал құрды. Қазіргі уақытта алты 

облыста жұмыстар аяқталды. Жерді қашықтықтан зондтау деректерін талдау нәтижелері 

бойынша: 

– Ақмола облысында – 223405,72 га, Солтүстік Қазақстан облысында - 269753,5 га, 

Қарағанды облысында - 214168,5 га, Шығыс Қазақстан облысында – 154600,1 га, Жамбыл 

облысында – 53946,8 га, Алматы облысында - 67889,92 га пайдаланылмайтын егістік жерлер 

анықталды; 

– Ақмола облысының аумағында -123 274 га, Солтүстік Қазақстан облысында – 64456,6 

га, Қарағанды облысында – 32107,5 га, Шығыс Қазақстан облысында-66336 га, Жамбыл 

облысында – 29404,6 га, Алматы облысында – 52298,5 га есепке алынбаған және бос жерлер 

анықталды. 

Осылайша, геосервисте zher.gharysh.kz жер пайдалану мониторингінің алдын ала 

нәтижелері ұсынылды. Нәтижелерді тексеру және түсіндіру 2020 жылдың соңында аяқталады. 

Сонымен қатар, 2019 жылы Жер ресурстарын басқару комитеті жер заңнамасының 

сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру шеңберінде сот арқылы 1,2 млн.га 

пайдаланылмайтын жерді, оның ішінде 37 мың га – егістік, 1163 мың га – жайылым жерді 

мемлекеттік меншікке қайтарды. Аталған жерлер бойынша оларды жаңа жер 

 
23 2018 жылы Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың 2017 - 2021 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру туралы есеп 
24 Қазақстанның экологиялық қызметінің нәтижелілігіне үшінші шолу. БҰҰ ЕЭК. 2018 ж. 
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пайдаланушыларға қайта бөлу және оларды ауыл шаруашылығы айналымына тарту жөніндегі 

жұмыстар жүргізіледі. 

Ауыл шаруашылығындағы еңбек өнімділігі 2012 жылмен салыстырғанда 2017 жылы 

2,8 есе, ал 2018 жылы 2020 жылғы жоспарлы көрсеткіштен 3,4 есе артып, 2019 жылы 4 есеге 

артты (1.2.1-кесте.). 

Соңғы бес жылда ауыл шаруашылығындағы еңбек өнімділігі 2012 жылғы деңгейден 4 

еседен астам өсті. Статистика комитетінің мәліметтері бойынша 2019 жылы ауыл 

шаруашылығындағы еңбек өнімділігі 2466,0 мың теңгені құрады. 

Өсімдік шаруашылығында құрылымдық және технологиялық әртараптандыру 

нәтижелерін атап өту қажет, егер 2013 жылы бидайдың егістік алаңы 60,8% (13,1 млн.га) 

құраса, 2018 жылы бұл алқаптар 51,8% (11,4 млн. га) дейін қысқарды. 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, мұның өзі еңбек өнімділігін арттыруға 

ықпал етті. 

2019 жылы дәнді (күрішті қоса алғанда) және бұршақ дақылдарының жалпы түсімінің 

өңдеуден кейінгі салмағы 2018 жылғы деңгеймен салыстырғанда 14% - ға азайды және 17428,6 

мың тоннаны құрады. Бұл ретте майлы дақылдардың жалпы түсімі 4,1% – ға азайды және 

2583,7 мың тоннаны құрады, мақта 0,2% - ға және 344,4 мың тоннаға, картоп 2,7% - ға және 

3912,1 мың тоннаға ұлғайды. 

2019 жылы 15255,3 тонна жоғары сапалы бірегей және элиталық дәнді, майлы, жемшөп 

дақылдарының, оның ішінде 14504,1 тонна дәнді, 500 тонна соя, 225,2 тонна күнбағыс, 26 тонна 

жемдік шөп өндірілді. Дәнді, майлы, азықтық дақылдардың жаңа сорттары 1108801 га алқапта 

енгізілді, оның ішінде дәнді дақылдар 1107728 га, соя 871 га, күнбағыс 202 га, жемдік дақылдар 

139 га, мақсары 702 га. 

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.). 

2019 жыл еліміздің жекелеген облыстары үшін ауыр болды. 2019 жылғы егін жинау 

қорытындысы бойынша 17,4 млн. тонна астық бастырылды, бұл 2018 жылғы деңгейден 2,9 млн. 

тоннаға немесе 14,3%-ға аз, оның ішінде 2019 жылы бидай 11,5 млн. тонна бастырылды, бұл 

2018 жылға қарағанда 2,5 млн. тоннаға аз. Негізгі төмендеу Қостанай және Ақмола 

облыстарында болды. Статистика комитетінің нақтыланған деректері бойынша бидай өнімділігі 

гектарынан 10,1 центнерді құрады. Қант қызылшасы (өнімділіктің өсуі 6,3%-ға), мақта (1,3%-

ға), картоп (2,8%-ға), ашық егістіктегі көкөніс (1,3%-ға) үшін неғұрлым өнімді жыл болды.25 

 

1.2.2-кесте. Қазақстанның өңірлері бойынша бидайдың өнімділігі. 

 Өңірлер 2017 2018 2019 

Қазақстан Республикасы 12,4 12,3 10,1 

Ақмола 10,9 11,1 9,2 

Ақтөбе 12,7 11,0 8,2 

 
25 ҚР АШМ кеңейтілген алқа отырысында Ауыл шаруашылығы бірінші вице-министрі Айдарбек 
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Алматы 20,1 20,3 19,7 

Атырау  - - - 

Батыс Қазақстан 16,2 7,7 10,8 

Жамбыл 21,1 22,5 19,8 

Қарағанды 9,6 11,9 9,1 

Қостанай 11,3 11,4 7,3 

Қызылорда 15,1 16,8 16,3 

Оңтүстік Қазақстан 16,4 - - 

Туркістан  - 14,9 19,9 

Павлодар  10,0 11,2 7,9 

Солтүстік Қазақстан 16,7 15,4 14,2 

Шығыс Қазақстан 11,3 14,4 16,2 

Нұр-Сұлтан қ. 6,3 5,8 8,5 

Алматы қ. 6,9 6,1 - 

Шымкент қ. - 8,6 13,4 

      Дереккөз: http://stat.gov.kz 

 

2018 жылы суаруға жұмсалатын су шығыны гектарына 8209 м3 құрады, бұл жоспарлы 

мәндерден 1 гектарға 8223 м3 төмен (1.2.1-кестені қараңыз). Су және өзге де ресурстарды 

тұтынуды төмендету міндетін шешу ауыл шаруашылығы алқаптарының басым бөлігінде су 

және ресурс үнемдейтін технологияларды енгізу арқылы жүзеге асырылады.   

ҚР-да суармалы жерлердің жалпы ауданы 1991 жылы 2379,5 мың га, 2000 жылы - 2228,3 

мың га, 2017 жылы - 2181,0 мың га, 2018 жылы-2203,1 мың га құрады26. 1991-2017 жылдардағы 

суармалы жерлер алқаптарының серпінін қарай отырып, Алматы, Атырау, Жамбыл, 

Қызылорда, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан, Павлодар және Солтүстік Қазақстан облыстарында 

суармалы жерлер алқаптарының едәуір дәрежеде қысқару үрдісі байқалады. Оңтүстік Қазақстан 

(қазіргі Түркістан) облысында суармалы жерлердің жыл сайынғы өсімі байқалады. 

2019 жылдың басында тұрақты суарылатын сумен қамтамасыз етілген жерлердің ауданы 

1480 мың га құрады, суармалы жерлердің ирригациялық инфрақұрылымын қалпына келтірудің 

2019 жылға арналған жоспары – 124 мың га. Нақты орындалуы – 66 мың га. Тұрақты 

суарылатын сумен қамтамасыз етілген жерлердің ауданы 2019 жылдың соңында 1546 мың га 

құрады, оның ішінде су үнемдеу технологиялары — 210,4 мың га. 2019 жылы оларды суару 

үшін 12,3 млрд м3 су жұмсалды. Бұл елдің жалпы су тұтынуының 67%-ы. 

2019 жылы Алматы облысында - 14,7 мың га, Шығыс Қазақстан облысында - 25,4 мың га, 

Жамбыл облысында - 2,6 мың га, Павлодар облысында - 9,0 мың га, Қарағанды облысында - 1,5 

мың га, Түркістан облысында - 12,8 мың га шаруашылық инфрақұрылымы қалпына келтірілді. 

2017 жылы ЭЫДҰ-ның су шаруашылығы инфрақұрылымын басқару бойынша 

шолуы шықты 27 . Гидротехникалық және гидроэнергетикалық объектілерді салу мен 

басқарудың күрделілігіне байланысты осы шолуда мемлекеттік-жекешелік әріптестік және 

осындай ынтымақтастықтың басқа да құралдары арқылы мемлекет пен инвесторлар арасында 

тәуекелдерді табысты бөлудің мысалдары келтіріледі, мұны Орталық Азия елдерінде қолдану 

ұсынылады.  

2019 жылдың 1 қаңтарына ҚР ауыл шаруашылығында су үнемдеу технологияларымен 

қамтылған алаң 215,6 мың га құрады (оның ішінде тамшылатып суару – 93,64 мың га, 

жаңбырлату – 121,95 мың га), бұл пайдаланылатын суармалы жерлердің 14,5% - ы. 2021 жылға 

қарай суды үнемдеу технологияларын енгізу алаңын 260 мың га дейін жеткізу көзделіп отыр. 

Агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың 2017–2021 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасы шеңберінде жүргізілген талдауға сәйкес, қазіргі уақытта суару үшін 

 
26 2018 ЖЫЛҒЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖЕРЛЕРІНІҢ ЖАЙ-КҮЙІ МЕН ПАЙДАЛАНЫЛУЫ ТУРАЛЫ 

ЖИЫНТЫҚ ТАЛДАМАЛЫҚ ЕСЕП. ҚР АШМ. Жер ресурстарын басқару жөніндегі комитет. 2019 ж. 
27 КӨПМАҚСАТТЫ СУ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫН БАСҚАРУ :ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕГЕ 

ШОЛУ - № 115 ЭКОЛОГИЯ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӨНІНДЕГІ ЖҰМЫС ҚҰЖАТЫ. Мелиса Нотон( 1), Николь 
ДеСантис (1) және Александр Мартусевич (2) 

http://stat.gov.kz/
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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 төмен тарифтердің 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) ескерсек, олар суды тиімді тұтынуға мүлдем ынталандырмайды. 

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 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). 

Мемлекет басшысының суармалы жерлердің көлемін ұлғайту жөніндегі тапсырмасын 

орындау мақсатында «Қазсушар» РМК халықаралық қаржы ұйымдарының қарыздарын тарту 

жолымен ирригациялық инфрақұрылымды қалпына келтіру жұмыстарын жүргізуде.  

Ауыл шаруашылығы жерлерінің тозуының негізгі себептері топырақтың эрозиясы мен 

дефляциясы болып табылады. Эрозия жерді дұрыс пайдаланбаудан, малды біркелкі 

жаймаудан, нашар агротехникадан, шөптер мен орман өсімдіктерін жоюдан пайда болады.  

2019 жылдың қорытындылары бойынша Қазақстанда 24200,1 мың га немесе ауыл 

шаруашылығы алқаптарының 11,3% жел эрозиясына (дефляцияланған) ұшыраған. Эрозияға 

ұшыраған жерлердің жалпы алаңынан су эрозиясына ұшыраған жерлер (жуылған жерлер) 4 

950,3 мың га немесе ауыл шаруашылығы алқаптарының 2,3%-ын алады28 (1.2.3-кесте.). 

 

1.2.3-кесте. Эрозияға ұшыраған жерлердің динамикасы. 

 2010 2015 2017 

Су эрозиясына ұшыраған жерлердің ауданы, мың га  4 988,9 4 950,0 4 950,3 

Ауыл шаруашылығы алқаптарының жалпы алаңындағы су 

эрозиясына ұшыраған топырақтың үлесі, пайызбен 2,2 2,2 2,3 

Жел эрозиясына ұшыраған жерлердің ауданы, мың га 25 493,1 24 168,1 24 200,1 

Ауыл шаруашылығы алқаптарының жалпы алаңындағы жел 

эрозиясына ұшыраған топырақтың үлесі, пайызбен 11,5 10,9 11,23 

Дереккөз: http://stat.gov.kz, ал 2017 жылы - ҚР АШМ - (жерді зерттеу 5 жылда бір рет жүргізіледі) 

 

Қызылқұм, Мойынқұм, Үлкен Борсық және Кіші Борсық құмдарының кең алқаптарында, 

сондай-ақ жеңіл механикалық құрамның топырақтарындағы дала аймағында жел эрозиясы 

ерекше белсенді байқалады. 

Жел эрозиясына ұшыраған ауыл шаруашылығы алқаптарының негізгі алаңдары Алматы 

облысында – шамамен 5 млн. га, Атырау және Түркістан облыстарында – 3,1 млн. га, 

Қызылорда – 2,8 млн. га, Жамбыл және Ақтөбе облыстарында-2,0 млн. га астам.  

 
28 2018 ЖЫЛҒЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖЕРЛЕРІНІҢ ЖАЙ-КҮЙІ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНЫЛУЫ ТУРАЛЫ 

ЖИЫНТЫҚ ТАЛДАМАЛЫҚ ЕСЕП. ҚР АШМ. Жер ресурстарын басқару комитеті. 2019 ж. 
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Ең көп тозған жерлер Түркістан (1,0 млн. га), Алматы, Маңғыстау (0,8 млн. га) және 

Ақмола (0,6 млн. га) облыстарында. Ауыл шаруашылығы алқаптарының құрамында эрозияға 

ұшыраған жерлердің ең аз үлес салмағы (5%-ға дейін) Ақмола, Қарағанды, Қостанай және 

Солтүстік Қазақстан 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 тозуы бойынша сипатталады. Орташа 

және күшті дәрежеде тозған 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 орналасқан. 

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 заң 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. 2020 жылдың басында 180,1 млн га жайылымдық жердің 106,2 млн га (59%) 

суландырылды. Жайылымдық жерлерді дамытуды ынталандыру үшін суландыру 

инфрақұрылымын құру бойынша шығындардың 80% - на дейін инвестициялық субсидиялау 

енгізілді. 2014 - 2019 жылдар кезеңінде жайылымдарды суландыру үшін 5978 құдық салынды, 

жоспарланған көрсеткіш 3633 бірлік. Жайылымдарды суландыру шаралары есебінен жақын 

орналасқан елді мекендердің жайылымдарына түсетін жүктеме 20%-ға қысқарды. 

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 
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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 

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 

арттырылды; 

- 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 м3/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.  

Елдің барлық аумағында, негізінен, органикалық ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруді 

көтермелеуге бағытталған бірнеше бастама, атап айтқанда, жергілікті немесе өңірлік ҒӨБ 

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 (ҒӨБ 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. 

Көптеген халықаралық сарапшылардың пікірінше, Қазақстан аумағында тыңайтқыштар 

мен пестицидтерді пайдаланудың өте төмен деңгейінің арқасында елімізде органикалық ауыл 

шаруашылығын дамыту және органикалық өнім өндіру үшін тамаша жағдайлар қалыптасты, 

алайда осы уақытқа дейін бұл әлеует аз ғана дәрежеде пайдаланылды. Үкімет органикалық 

Ауыл шаруашылығын ауыл шаруашылығының ең перспективалы қосалқы секторларының бірі 

деп таниды. Сонымен бірге, органикалық өнім өндіру саласындағы заңнаманы әзірлеу әлі 

аяқталған жоқ және ұлттық өндіріс стандарттарына, сертификаттауға және таңбалауға қатысты 

заңға тәуелді актілер әзірлеу және Үкіметпен келісу сатысында тұр29. 

Топырақ құнарлылығының төмендеу факторларының бірі - минералды және 

органикалық тыңайтқыштарды аз қолдану.  

 
29 Қазақстанның экологиялық қызметінің нәтижелілігіне үшінші шолу. БҰҰ ЕЭК. 2018 ж. 
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ҚР АШМ «Агрохимиялық қызметтің республикалық ғылыми-әдістемелік орталығы» 

РММ деректері бойынша 1986 жылы республика алқаптарына 33,2 млн.тонна органикалық 

тыңайтқыштар себілді. 2000 жылдан бастап органикалық тыңайтқыштарды қолдану көлемі 

айтарлықтай төмендеді. Соңғы бес жылда (2015-2019 жылдар) орта есеппен 770 мың тонна 

органикалық тыңайтқыш себілді.  

Минералды тыңайтқыштардың ең көп қолданылуы 1986 жылы байқалды, ол кезде әсер 

етуші затқа есептегенде 1,0 млн.тонна себілді (1 гектарға 29 кг себілді). 2015-2019 жылдар 

кезеңінде минералды тыңайтқыштарды себу көлемі әсер етуші затта 86,5-162,6 мың тонна 

шегінде өзгеріп отырады, тыңайтқыштарды себудің ең көп көлемі 2017 жылға келеді – 162,6 

мың тонна (1.2.4-кесте)30. 

 

1.2.4-кесте - Минералды және органикалық тыңайтқыштарды себу 

Дереккөз: ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі 

 

Тыңайтқыштардың аз себілуінің негізгі себептері төлемге қабілетті ауыл шаруашылығы 

тауарын өндірушілердің сұранысының төмендігі, тыңайтқыштардың құнының жоғарылығы, 

республикада өндірілетін тыңайтқыштардың ассортиментінің аздығы, тыңайтқыштарды жеткізу 

және сақтау бойынша инфрақұрылымның болмауы болып табылады. 

Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер үшін минералдық тыңайтқыштардың 

қолжетімділігін қамтамасыз ету мақсатында мемлекет оларды сатып алуды субсидиялауды 

жүзеге асырады. 

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің 

деректері бойынша республика аумағында минералдық тыңайтқыштардың 13 отандық 

өндірушісі тіркелген және тұтастай алғанда олар қажеттіліктің шамамен 40%-ын өндіре  

алады. 
 

30 2018 ЖЫЛҒЫ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫҢ ЖАЙ-КҮЙІ ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАРДЫ ПАЙДАЛАНУ ТУРАЛЫ 
ҰЛТТЫҚ БАЯНДАМА. Нұр-Сұлтан қ. 2019 жыл. 

 Іс-шараның атауы  Өлшем бірлігі 
Жылдар 

2017 2018 2019 

Минералды тыңайтқыштарды тұтыну 

1 Ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс алаңы млн. га 21,8 21,9 22,1 

2 Азот тыңайтқыштарын тұтыну тыс. тонн N 108,6 81,0 54,5 

3 Азот тыңайтқыштарын тұтыну кг/га 5,0 3,7 2,5 

4 Фосфат тыңайтқыштарын тұтыну тыс. тонн P2O5 50,3 38,3 29,4 

5 Фосфат тыңайтқыштарын тұтыну кг/га 2,3 1,7 1,3 

6 Калий тыңайтқыштарын тұтыну тыс. тонн K20 3,7 1,3 1,7 

7 Калий тыңайтқыштарын тұтыну кг/га 0,17 0,06 0,08 

8 
Минералды тыңайтқыштарды тұтынудың жалпы 

көлемі 
тыс. тонн 162,6 

 

120,9 

 

86,5 

9 
Аудан бірлігіне минералды тыңайтқыштарды 

тұтыну көлемі 
кг/га 7,4 5,5 3,9 

10 Минералды тыңайтқыштармен өңделген алаңдар млн. га 2,0 2,3 2,7 

11 

Ауыл шаруашылығы дақылдарының жалпы егіс 

алаңынан минералдық тыңайтқыштармен өңделген 

алқаптардың үлесі 

% 9,2 10,5 12,2 

Органикалық тыңайтқыштарды тұтыну 

12 Органикалық тыңайтқыштарды тұтыну тыс. тонн 1 375,9 633,0 619,5 

13 
Аудан бірлігіне органикалық тыңайтқыштарды 

тұтыну 
кг/га 63,0 28,9 28,0 

14 Органикалық тыңайтқыштармен өңделген алаңдар млн. га 0,12 0,1 0,1 

15 

Ауыл шаруашылығы дақылдарының жалпы егіс 

алаңынан органикалық тыңайтқыштармен өңделген 

алқаптардың үлесі 

% 0,5 0,5 0,4 
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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: 

- 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.  

«Ұлттық аграрлық ғылыми-білім беру орталығы» КЕАҚ білім беру орталықтарында және 

озық ауыл шаруашылығы кәсіпорындары базасында АӨК дамытудың барлық бағыттары 

бойынша, оның ішінде «жасыл» ауыл шаруашылығы қағидаттарын енгізу бойынша 25 мыңнан 

астам тыңдаушылардың қатысуымен 1400-ге жуық семинар өткізілді. 2019 жылы 300-ге жуық 

семинар, 72 коммерциялық семинар мен курс, 54 күн өріс және т. б. іс-шаралар 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. 

 

Халықаралық тәжірибе. 

Бүгінде органикалық ауыл шаруашылығы әлемнің 160 елінде қолданылып келеді. 84 

елдің органикалық егіншілік туралы өз заңдары бар, ондаған елде осындай 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 жетеді31 

 
31  https://greenkaz.org/index.php/press-centr/novosti-v-strane/item/1987-razvitie-organicheskogo-selskogo-khozyajstva-v-

kazakhstane 

https://greenkaz.org/index.php/press-centr/novosti-v-strane/item/1987-razvitie-organicheskogo-selskogo-khozyajstva-v-kazakhstane
https://greenkaz.org/index.php/press-centr/novosti-v-strane/item/1987-razvitie-organicheskogo-selskogo-khozyajstva-v-kazakhstane
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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 жасады – тауар айналымы 10 

млрд. еуродан астам. Федералдық үкімет «жасыл» ауыл шаруашылығын кеңейтуді талап 

етеді32 

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, 

сондай-ақ малға арналған дәрі-дәрмектердің пайдаланылуын бақылау үшін. Қазіргі уақытта 

Экологиялық тамақ өнеркәсібі одағының (BÖLW) деректері бойынша шамамен 30000 

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 560 000 гектарды құрайды. Қалған алаң - жеміс және көкөніс 

дақылдары, сондай-ақ жеміс жазықтары. 

Германияның болашақ Экологиялық ауыл шаруашылығы стратегиясының негізінде іс-

қимылдың бес бағыты жатыр33. 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. 

Ресейде, РИА Новости хабарлауы бойынша (https://ria.ru/20191209/1562135965.html) Ресей 

ғылыми және салалық бірлестіктермен бірлесіп экологиялық таза ауыл шаруашылығы 

өнімдерінің ұлттық стандарттарын әзірледі  делінген ұйым хабарламасында. Олардың 

алғашқы алтауын 2019 жылдың желтоқсанында Росстандартта бекітті. Стандарттар 

экологиялық сипаттамалары жақсартылған ауыл шаруашылығы өнімдері мен шикізатының 

жалпы талаптарын, терминдерін және анықтамаларын, сондай-ақ сәйкестікті бағалауды 

сипаттайды. Бұдан басқа, минералды тыңайтқыштарды өндіру, тасымалдау, сақтау және оларға 

қойылатын талаптар ескертіледі. 

Ресей ғалымдары Ресей бірқатар себептермен органикалық ауылшаруашылығында 

көшбасшы бола алады деп санайды. Ресей аймақтарында салыстырмалы түрде «таза» топырақ, 

токсиканттармен ластану деңгейі төмен. Пестицидтер Еуропаға қарағанда 3-4 есе аз 

қолданылады. Соңғы онжылдықтардағы егістік жерлердің 42% минералды тыңайтқыштарсыз 

қолданылады - 2020 жылға арналған жоспар қажетті 23 млн т-ның 3,5 млн тоннасын құрайды. 

К.А.Тимирязев ат. МАША РМАУ зерттеулері төмендегілерді анықтады: 

1. Органикалық егістікте ұсақ (шаң тәрізді бөлшектер) 15-20%-ға аз, яғни топырақ 

ылғалды жақсы сақтай алады, өсімдіктер мен микроорганизмдердің тамырлары үшін қолайлы 

жағдайлар бар, дәстүрлі егіншілік жүйесі бар далаға қарағанда жел, жаңбыр, еріген су 

салдарынан топырақтың құнарлы қабатын аз жуылады.  

2. Органикалық егістікте төселетін горизонттардың бос жыныстарынан 1,5 - 2 есе аз. 

 
32 https://www.deutschland.de/ru/topic/okruzausaa-sreda/kak-germaniya-rasshiryaet-zelenoe-selskoe-khozyaystvo 
33 https://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Nachhaltige-

Landnutzung/Oekolandbau/_Texte/VeroeffentlichungZukunftsstrategieOekologischerLandbau.html 

https://ria.ru/20191209/1562135965.html
https://www.deutschland.de/ru/topic/okruzausaa-sreda/kak-germaniya-rasshiryaet-zelenoe-selskoe-khozyaystvo
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Яғни, белсенді егіншілік төменгі құнарлылығы бар төсеніштік жынысты жер бетіне көптеп 

шығарады. 

3. Органикалық егістікте топырақтың құнарлылығын қамтамасыз ететін бөлшектердің 

фракциялары көп, олар топырақ сіңіру кешенінің негізі болып табылады.  

Бидайдың сапасына келетін болсақ, органикалық ауылшаруашылық жүйесін қолдана 

отырып өсіру кезінде төмендеу саны азаяды, бұл крахмал мөлшерінің төмендеуін және 

гликозид-гидролаза ферментінің белсенділігінің төмендеуін көрсетеді. Бұл ретте шикі 

протеиннің мөлшері дәстүрлі егіншілік кезінде 9,79%-дан 15,7%-ға дейін және ерекше 

глютенді ақуыздардың мөлшері 10,6%-дан және органикалық егіншілік кезінде 25,1%-ға дейін 

едәуір артады. Бұл алынған өнімдердің наубайханалық сипаттамаларын жақсартуға және 

бидай ұнынан пісірілген нанның сапасын жақсартуға әкеледі.34 

Көптеген халықаралық сарапшылардың пікірі бойынша, Қазақстанда тыңайтқыштар мен 

пестицидтерді қолдану деңгейі өте төмен болғандықтан, органикалық ауылшаруашылықты 

дамытуға және органикалық өнім өндіруге өте қолайлы жағдайлар бар, бірақ әзірге бұл әлеует 

шамалы ғана пайдаланылды. Қазақстан Республикасының Үкіметі органикалық 

ауылшаруашылықты ауылшаруашылығының ең перспективалы кіші салаларының бірі деп 

таныды. Сонымен бірге, органикалық өндіріс саласындағы заңнаманы әзірлеу әлі аяқталған 

жоқ, ұлттық өндіріс стандарттарына, сертификаттауға және таңбалауға қатысты заң актілері 

әзірленіп, Үкімет мақұлдауында35. 

Әлемдік қоғамдастық ауыл шаруашылығында пестицидтерді пайдалануды шектеуге, 

әсіресе осы қауіпті заттарды заңсыз сатуға көп көңіл бөледі. Бұл тақырыпқа БҰҰ-ның 

қоршаған орта жөніндегі бағдарламасының (ЮНЕП) «Химиялық заттардың заңсыз саудасы» 

арнайы баяндамасы арналған. Бұл баяндамада пестицидтердің ауыл шаруашылығында және 

тұрмыстық тұтынушылардың кеңінен қолданатыны және олардың денсаулыққа, тамақ 

өнімдерінің қауіпсіздігіне және қоршаған ортаға, жаппай барлығына әсер ететіні атап өтілген. 

Қолда бар деректер заңсыз пестицидтердің соңғы тұтынушыларының осы химиялық 

заттардың әсеріне байланысты денсаулыққа төндіретін қаупі туралы білмейтінін анықтады. 

Химиялық заттарды заңсыз сатудың жалпы ауқымы белгісіз, бірақ кейбір деректер бойынша 

1,3 млрд еуроға жуық. Үндістандағы пестицидтердің заңсыз саудасы елде қолданылатын 

пестицидтер құнының 25%-ын құрайды36. 

Қауіпті қалдықтардың пайда болуы туралы Базель конвенциясына сәйкес жыл сайынғы 

есептілікке қойылатын талаптарға ұқсас есептіліктің ұлттық тетіктерін құру ұлттық 

юрисдикция шеңберінде заңсыз сауданың маңыздылығын бағалау үшін талдаушыларға 

қажетті базалық деректерді әзірлеуге ықпал ете алар еді. Ұлттық заңнама пестицидтері бар 

пайдаланылған контейнерлердің Жаңа жеткізу тізбегі шеңберінде нарыққа қайтарылмауын 

қамтамасыз ету жөніндегі шараларды көздеуі мүмкін. Бұл тәсіл, сондай-ақ алынған заңсыз 

пестицидтер экологиялық негізделген жолмен жоюға жататын қалдықтар ретінде қаралатын 

нормаларды әзірлеуге ықпал етуі мүмкін. 

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 

 
34  https://soz.bio/rossiyskie-uchenye-dokazali-polzu-

or/?utm_source=sendpulse&utm_medium=email&utm_campaign=novosti-soyuz-organicheskogo-

z&fbclid=IwAR0Bqr3HwfQDYvjcpPSriTVmM_q4RdCZelOouYuBRM7G5Z5is8hM_5O23Cw 
35  https://soz.bio/rossiyskie-uchenye-dokazali-polzu-

or/?utm_source=sendpulse&utm_medium=email&utm_campaign=novosti-soyuz-organicheskogo-

z&fbclid=IwAR0Bqr3HwfQDYvjcpPSriTVmM_q4RdCZelOouYuBRM7G5Z5is8hM_5O23Cw 

36 Қазақстанның экологиялық тиімділігі туралы үшінші шолу. БҰҰ ЕЭК. 2018 ж.  
36 UNEP and GRID-Arendal (2020). The Illegal Trade in Chemicals 

https://soz.bio/rossiyskie-uchenye-dokazali-polzu-or/?utm_source=sendpulse&utm_medium=email&utm_campaign=novosti-soyuz-organicheskogo-z&fbclid=IwAR0Bqr3HwfQDYvjcpPSriTVmM_q4RdCZelOouYuBRM7G5Z5is8hM_5O23Cw
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https://soz.bio/rossiyskie-uchenye-dokazali-polzu-or/?utm_source=sendpulse&utm_medium=email&utm_campaign=novosti-soyuz-organicheskogo-z&fbclid=IwAR0Bqr3HwfQDYvjcpPSriTVmM_q4RdCZelOouYuBRM7G5Z5is8hM_5O23Cw
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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 етеді37.  

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 мономәдени 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 

мүмкін38. 

Сондай-ақ, топырақтың деградациясы Қазақстандағы ауылшаруашылығындағы ең 

маңызды шектеулердің бірі болып табылады, ол негізінен ауылшаруашылық дақылдарының 

өндірісіне кері әсерін тигізіп, олардың төмен өнімділігіне әкеледі, сонымен қатар мал азықтық 

базаның азаюына байланысты. Қазіргі уақытта (тыңайтқыштарға қолданыстағы 

субсидиялардан және жайылымдарды басқару жоспарларының жаңа құралынан басқа) 

жүйелік тәсіл жоқ, оның шеңберінде топырақтың құнарлылығын сақтау және қалпына келтіру 

шараларын ілгерілетуге бағытталған мемлекеттік органдардың үйлестіру немесе басқару 

қызметі жоқ. Фермерлерге үкіметтің қолдауымен кеңейту қызметтерін тұрақты ұсынуға 

кепілдік жоқ39.  

Топырақ өңдеуді минимизациялайтын, топырақтағы органикалық заттар мен ылғалды 

сақтайтын, жел мен судың әсерінен топырақтың эрозиясына жол бермейтін, мысалы, нөлдік 

өңдейтін қондырғылар мен ауыспалы егістердің көмегімен егін егудің тиімді әдістері қажет; 

тыңайған алқаптарды жою және дақылдарды әртараптандыруды қолдану ауылшаруашылығын 

сақтау тиімділігін арттырады. Әр түрлі дақылдар мен тамыр жүйелері, өсімдіктер мен 

жануарлар дүниесі топырақтың эрозиясын бақылайды, биологиялық белсенділікті арттырады 

және топырақ көміртегінің секвестрін алады.  

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 

 
37  http://www.fao.org/europe/news/detail-news/ru/c/1184939/ 
38 КЛИМАТТЫҢ ӨЗГЕРУІНЕ ҚАТЫСТЫ ФАО СТРАТЕГИЯСЫ. Рим. 2017 жыл. 
39 Қазақстанның экологиялық тиімділігі туралы үшінші шолу. БҰҰ ЕЭК. 2018 ж.  

http://www.fao.org/europe/news/detail-news/ru/c/1184939/
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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 байқалады40. Бұдан басқа, 

органикалық ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру ауыл шаруашылығын тұрақты жүргізу 

саласындағы қызметтің басым түрлерінің бірі болып табылады және таяудағы жылдары оның 

өсуі болжанып отыр. 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 дәрежеде 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 мәселелеріне байланысты ТДМ-ға қол жеткізу 

проблемалары 

ТДМ мақсаттары мен 

міндеттері 

Халықаралық 

көрсеткіштер 

Қазақстандағы 

көрсеткіш 

Жетістіктің 

проблемалар

ының болуы 

Көрсеткіштерді 

жүргізу 

қажеттілігі 

ТДМ 2. Аштықты жою, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, тамақтануды жақсарту және ауыл 

шаруашылығын тұрақты дамытуға жәрдемдесу. 
2.3 міндеті. 2030 жылға дейін 

жерді, ауыл шаруашылығы 

ресурстарын, өнеркәсіптік 

ресурстарды және ауыл 

шаруашылығы өндірісінің, 

2.3.1 Өнімнің 

өндіріс көлемі 

бойынша жіктелуі, 

ауыл 

шаруашылығы / 

Ауыл 

шаруашылығынд

ағы еңбек 

өнімділігі 

 Азық-түлік 

өнімдерін ұсақ 

өндірушілердің 

жынысы мен 

тұрғылықты 

 
40 Қазақстанның экологиялық қызметінің нәтижелілігіне үшінші шолу. БҰҰ ЕЭК. 2018 ж. 
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білім берудің, қаржы 

қызметтерінің факторларын 

қоса алғанда, ауыл 

шаруашылығының өнімділігі 

мен ұсақ тамақ өнімдерін 

өндірушілердің, әсіресе 

әйелдердің, байырғы 

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 

мал 

шаруашылығы / 

орман 

шаруашылығы 

2.3.2 Орташа 

табыс, халықтың 

жан басына 

шаққанда және 

тұрғылықты 

халыққа ұсақ 

азық-түлік 

өнімдерін жіктеу 

халықтарға 

тиесілігі мәртебесі 

бойынша бөлудегі 

орташа табысы. 

 

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. 

2.4.1 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 іс-

шаралары 

көзделмеген 

Климаттың 

өзгеруіне тиісті 

көрсеткіштермен 

бейімделу 

стратегиясын 

әзірлеу. 

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 

2.5.1 Арнайы орта 

мерзімді немесе 

ұзақ мерзімді 

қоймаларда 

сақталатын азық-

түлік пен ауыл 

шаруашылығы 

өнімдерін 

өндіруге арналған 

өсімдік және 

зоологиялық 

тектік 

ресурстардың 

саны 

 

2.5.2 Мынадай 

санаттарға 

жататын 

жануарлар 

түрлерінің 

пайызы: құрып 

кету қаупі төнген, 

құрып кету қаупі 

төнген; жоғалту 

қаупінің деңгейі 

белгісіз 

Жоқ Бұл жұмыс 

тек ғылыми 

зерттеулер 

деңгейінде 

жүзеге 

асырылады. 

Тиісті 

көрсеткіштер 

қажет 

2.a міндеті. Дамушы елдердің, 

әсіресе неғұрлым аз дамыған 

2.a.1 Мемлекеттік 

шығыстардың 

ҚР бюджетінде 

ауыл 

Көрсеткіште 

қысқару 

Жоқ  
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елдердің ауыл шаруашылығы 

өндірісі саласындағы әлеуетін 

нығайту мақсатында ауыл 

инфрақұрылымына, ауыл 

шаруашылығы зерттеулеріне 

және агроазықтандыруға, 

технологияларды дамытуға 

және өсімдіктер мен 

жануарлардың генетикалық 

банкін құруға инвестиция 

салуды, оның ішінде 

халықаралық 

ынтымақтастықты жандандыру 

арқылы ұлғайту 

құрылымы 

бойынша 

айқындалатын 

ауыл 

шаруашылығына 

бағдарлану 

индексі 

 

2.a.2 Ауыл 

шаруашылығына 

ресми қаражаттың 

жиынтық ағыны 

(даму 

мақсатындағы 

ресми көмек және 

өзге де ресми 

қаражат 

ағындары) 

шаруашылығына 

арналған 

шығыстар үлесі 

 

 

 

 

 

 

Қаражат ағыны 

мен 

Қазақстанның 

донорлығы 

бойынша бөлек 

анықталады 

үрдісі бар 

5-мақсат. Гендерлік теңдікті қамтамасыз ету және барлық әйелдер мен қыз балалардардың құқықтары мен 

мүмкіндіктерін кеңейту 
5.a міндеті. Ұлттық заңдарға 

сәйкес әйелдерге экономикалық 

ресурстарға тең құқық беру, 

сондай-ақ жерді және 

меншіктің басқа да 

нысандарын, қаржылық қызмет 

көрсетулерді, мұраға алынатын 

мүлік пен табиғи ресурстарды 

иелену мен билік етуге қол 

жеткізу мақсатында 

реформалар жүргізу 

5.a.1 a) Ауыл 

шаруашылығымен 

айналысатын 

халықтың жалпы 

санындағы ауыл 

шаруашылығы 

жерін иеленетін 

немесе оны 

пайдалануға 

кепілдік берілген 

құқығы бар 

адамдардың 

жынысы бойынша 

бөле отырып 

үлесі; және b) 

ауыл 

шаруашылығы 

жерін иеленетін 

немесе оны иелену 

құқығының иесі 

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 

Меншік 

нысандары 

бойынша 

бөлінген ауыл 

шаруашылығы 

мақсатындағы 

жерлер берілген 

әйелдердің үлесі 

Қолданыстағы 

жер заңнамасы 

жер учаскесін 

беру кезінде 

субъектілерді 

жыныстық 

белгісі бойынша 

бөлмейді және 

әйелдердің 

құқықтарын 

шектемейді 

Жоқ Жоқ  

 

Болашаққа арналған жоспарлар. 

 

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.   
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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, 

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 

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.  

ҚР Үкіметінің 2019 жылғы 15 шілдедегі кеңейтілген отырысында сөйлеген сөзінде ҚР  

Президенті Қ.К.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 мұның 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 аяғына дейін жеткізу керек.»41  

1.3. Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру 

Ағымдағы жағдай және нысаналы көрсеткіштерге қол жеткізу. 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Н.Ә.Назарбаев 2010 жылғы 29 

қаңтардағы «Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу – Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» 

және 2014 жылғы 17 қаңтардағы «Қазақстан жолы-2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» 

атты Қазақстан халқына Жолдауларында энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру 

саласында елдің жалпы ішкі өнімінің энергия сыйымдылығын 2025 жылға қарай кемінде 25% - 

ға және 2050 жылға қарай кемінде 2 есе төмендету бойынша мақсат қойды. 

 
41 ҚР ПрезидентіҚ.К.Тоқаевтың 2019 жылғы 15 шілдедегі ҚР Үкіметінің кеңейтілген отырысында сөйлеген 

сөзі. 
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Қазақстан Республикасының «жасыл» экономикаға көшуі жөніндегі тұжырымдамада 2008 

жылмен салыстырғанда ЖІӨ-нің энергия сыйымдылығын 2025 жылға қарай 25%-ға 

төмендетуге ерекше мән беріледі. 

2018 жылдың қорытындылары бойынша елдің ЖІӨ энергия сыйымдылығы 2008 жылғы 

деңгейден 27,3%-ға төмендеді (2000 жылғы бағамен 1,36, 2017 жылдың қорытындылары 

бойынша елдің ЖІӨ энергия сыйымдылығы 2008 жылғы деңгейден 18%-ға төмендеді (1,53 

тонна мұнай эквиваленті (тнэ) 1000 АҚШ долларына), ал 2018 жылдың қорытындылары 

бойынша 27,3%-ға (2010 жылғы бағамен 1000$ 0,40 тонна мұнай эквиваленті 2010 жылғы 

бағамен  1000$-ға 0,51 тнэ) (1.3.1, 1.3.2-кестелер, 1.3-сурет). 2019 жылдың қорытындылары 

2020 жылдың желтоқсанында жарияланады.  

1.3.1-кесте. Тұжырымдаманың көрсеткіштерін орындау 
 

Индикатордың атауы 
Нысаналы 

индикатор 
2017 2018 2019 

2008 жылғы деңгейден ЖІӨ 

энергия сыйымдылығының 

төмендеуі (мың АҚШ долларына 

1,87 тнэ) 1,87 – 1,69/1,87*100= 9,6 

2020 жылға 

қарай 25% 

2015 жылға 

қарай 10% 

18,2% 

(1 мың АҚШ 

долларына 1,53 

тнэ) 

27,3% 

(1 мың АҚШ 

долларына 1,36 

тнэ) 

Мәліметтер 

2020 жылғы 

желтоқсанда 

қалыптастыр

ылады 

Дереккөз: http://stat.gov.kz 
Анықтама: ЖІӨ энергия сыйымдылығының көрсеткішін ҚР ҰЭМ Статистика комитеті 

Ресми статистика-Энергетика және тауар нарықтары статистикасы – Динамикалық 

кестелер - Қазақстан Республикасындағы ЖІӨ энергия сыйымдылығы бөлімінде жариялайды. 

Халықаралық энергетикалық агенттіктің шолуына сәйкес. Қазақстан 143 елдің ішінде 

119-шы орында. 

Бұл ретте, Қазақстанның ЖІӨ энергия сыйымдылығы орташа әлемдік көрсеткішпен 

салыстырғанда 2 есе жоғары, ЭЫДҰ елдерімен 4 есе, ТМД елдері арасында біз 5-орындамыз. 
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1.3.1-сурет. ЖІӨ энергия сыйымдылығы (әлем елдері және ЕАЭО), 2016 жыл, мың АҚШ 

доллары Басқа елдермен салыстырғанда Қазақстанның ЖІӨ энергия сыйымдылығы, 2016 жыл, 

2010 жылғы бағамен тнэ/мың АҚШ доллары.  

Дереккөз: IEA Energy Outlook 2018. 

http://stat.gov.kz/
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1.3.2-кесте. Энергетиканың негізгі көрсеткіштері 

 
Энергетика көрсеткіштері 2017 2018 

ЖІӨ энергия сыйымдылығы, 2000 жылғы бағада мың АҚШ долларына тмэ 1,53 1,36 

ЖІӨ энергия сыйымдылығы, 2010 жылғы бағада мың АҚШ долларына тмэ 0,42 0,37 

Отын мен энергияны жалпы бастапқы тұтыну, мың тмэ 82 311 75 755 

Отын мен энергияны жалпы түпкілікті тұтыну, мың тмэ 46 659 41 916 

Дереккөз: http://stat.gov.kz 
 

Статистикалық деректер бойынша жалпы отын-энергетикалық ресурстар 2017 жылы 401 

578,0 мың тонна шартты отынды (т.ш.о.) құрады, 2018 жылы — 421 644,2 мың т.ш.о., 2019 

жылы – 363 139,2 мың т.ш.о. республиканың отын-энергетикалық ресурстары (ОЭР) 2019 жылы 

2018 жылмен салыстырғанда 13,9%-ға, негізінен отын-энергетикалық ресурстар экспортын 

төмендету есебінен азайды. 

Энергия тұтынатын негізгі секторлар (барлық тұтынудың 98%-дан астамы): энергиямен 

жабдықтау, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ғимараттар), өнеркәсіп және көлік болып 

табылады. 

Өнеркәсіп бастапқы энергия ресурстарын тұтыну бойынша Қазақстан экономикасының 

секторлары арасында көш бастап келеді; оның үлесіне энергияны тұтынудың жалпы көлемінің 

50,5%-ы тиесілі. Өнеркәсіпте энергияны пайдалану 2008 – 2016 жылдары 19,3%-ға, 16,8 млн. 

тоннадан 20,8 млн. тоннаға дейін өсті.  

Көлік секторы энергияның жалпы көлемінің 12-14% тұтынады. Қазақстанда электр 

энергиясы мен табиғи газбен 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. 

Тұрғын үй секторы энергетика секторы мен өндірістік сектордан кейінгі елдегі жылу мен 

электр энергиясының үшінші ірі тұтынушысы болып табылады. Қазақстандағы тұрғын үй 

қорының жылу және электрмен жабдықтау секторындағы парниктік газдар 

шығарындыларының жартысынан көбі үй-жайларды жылытуға кетеді. БҰҰДБ-ҒЭҚ бұрын іске 

асырылған жобалар шеңберінде Қазақстанның тұрғын үй секторында энергияны тұтыну 

шамамен 270 кВт*сағ / м2 құрайтынын көрсеткен әртүрлі жылдары салынған ғимараттардың 

іріктемелі энергетикалық аудиті жүргізілді. Бұл Еуропадағы (100 – 120 кВт*сағ/м2), сондай-ақ 

Ресей Федерациясындғыа (210 кВт*сағ/м2 тұтыну деңгейінен артық. Негізгі себептері: суық 

климат, жылу оқшаулаудың жеткіліксіздігі салдарынан жылу шығынының жоғары деңгейі, 

нақты ауа-райына байланысты реттелмеген жылу тұтыну, ғимараттардың жылу тұтыну ішкі 

жүйелерінің тозуы, жылу тораптарын тиісінше бақыланбауы және т. б. Қазақстандағы 

ғимараттардың 75%-ға жуығы 1950 және 1990 жылдар аралығында салынған және энергия 

тиімділігінің қазіргі заманғы стандарттарына сәйкес келмейді42. 

Энергияны көп қажет ететін өңірлер өнеркәсіптік тұрғыдан дамыған Павлодар және 

Шығыс Қазақстан облыстары, неғұрлым азырақ қажет ететіндері - ауыл шаруашылығы дамыған 

Қостанай, Алматы, Жамбыл және Ақмола облыстары, сондай-ақ Алматы және Нұр-Сұлтан 

қалалары болып табылады (1.3.3-кесте). 

 

1.3.3-кесте. Қазақстан Республикасындағы ЖӨӨ-нің энергия сыйымдылығы  

                                                                                                                             
2000 ж. бағада мың АҚШ долларымен 

 2017 2018 2019* 

«Қазақстан Республикасы» 1,53 1,49  

Ақмола 0,43 1,36  

Ақтөбе 3,69 2,98  

 
42 Қазақстанның экологиялық қызметінің нәтижелілігіне үшінші шолу. БҰҰ ЕЭК. 2018 ж. 

http://stat.gov.kz/
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Алматы 0,15 0,08  

Атырау 1,40 1,13  

Шығыс Қазақстан 0,83 0,79  

Жамбыл 0,22 0,39  

Батыс Қазақстан 5,54 6,32  

Қарағанды 2,84 2,40  

Қостанай 0,01 0,02  

Қызылорда 5,96 5,42  

Маңғыстау 4,61 4,75  

Павлодар 6,10 7,12  

Солтүстік Қазақстан 0,30 0,06  

Оңтүстік Қазақстан 0,68 0,33  

Алматы қаласы 0,12 0,09  

Нұр-Сұлтан қаласы 0,10 0,07  

Дереккөз: http://stat.gov.kz 
*Мәліметтер 2020 жылғы желтоқсанда қалыптастырылады 

 

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 

конденсациялық Электр станцияларына қарағанда әрқашан жоғары. Бұл ретте КЭС энергия 

тиімділігі электр жүктемесінің көлеміне және көп жағдайда жабдықтардың техникалық жай-

күйімен 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. Kazenergy Ұлттық энергетикалық баяндамасы. 
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ҚР БҒМ мәліметінше, облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының 

барлық жалпы білім беретін мектептерінде жарық беру құралдарын жарықдиодты шамдарға 

ауыстыру жұмыстары жүргізілуде. Жаңа мектептерді салу кезіндегі қазіргі заманғы 

талаптарға сәйкес жобалық-сметалық құжаттамада электр жарығы энергия үнемдейтін 

жарықдиодты шамдар мен шамдарды орнатуды ескере отырып жобаланады. Сондай-ақ, 

АҚДМ бюджет қаражатын және мемлекеттік-жекешелік әріптестік (МЖӘ) жобаларын 

үнемдеу шеңберінде жарықтандыру құралдарын мектептердегі жарықдиодты шамдарға 

ауыстыруды көздейді. 
 

Қоғамдық көліктің энергия тиімділігін арттыру үшін (жеке желілер, ақылды 

аялдамалар, электрондық төлем) Нұр-Сұлтан 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. 

Еліміздің 16 аймағында қоғамдық көлікке арналған жерсеріктік диспетчерлік жүйе жұмыс 

істейді. 2020-2021 жылдар аралығында осы жүйені пайдалануға беру жоспарланып отыр. Оның 

көмегімен сіз қалааралық және халықаралық жолаушылар тасымалы саласындағы бірқатар 

мәселелерді шеше аласыз. 

Сонымен қатар, 2018 жылдан бастап отандық өндірістегі автобустарды сатып алу үшін 

жеңілдетілген лизингтік бағдарлама әрекет етеді, бұл 2018-2019 жылдары 7 облыста 693 

автобус сатып алуға мүмкіндік берді. 

Энергия тиімділігіне қойылатын талаптар әртүрлі көлік түрлеріне (автомобиль, әуе, 

теміржол, ішкі су, теңіз және қалалық электр көлігі) Қазақстан Республикасы Инвестициялар 

және даму министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы №389 «Көліктің энергия тиімділігіне 

қойылатын талаптарды белгілеу туралы» бұйрығымен анықталады. 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 жол-көлік 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 энергия үнемдейтін «құрғақ тәсілмен» технологиясымен цемент өндіретін 4 

цемент зауыты пайдалануға берілді»:: «Мыңарал Тас компани» ЖШС, «Стандарт цемент» 

ЖШС, «ACIG» АҚ, «Қазақцемент» ЖШС. 

«Жасыл экономикаға» көшу жөніндегі 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) 



44 

 

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 159 энергия аудиторлық ұйым айналысады, 350-ден 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; 

9) ДАМУ Қоры және Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму 

министрлігі БҰҰДБ қолдауымен қаржылық ынталандыру және қолдау шаралары арқылы 

энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жобаларын қолдаудың институционалдық 

негізін құрды; 

10) Халықаралық жасыл технологиялар және инвестициялық жобалар орталығы 

(ХЖТИЖО) энергия тиімділігі мәселелерін қамтитын ең жақсы қолжетімді технологияларды 

(ЕҚТ) енгізумен айналысады. 

Мемлекеттік энергетикалық тізілім (МЭТ) 20 533 субъектіні қамтиды, оның ішінде: 

квазимемлекеттік сектор субъектілері – 4 962, мемлекеттік мекемелер – 13 278, заңды тұлғалар 

– 2 293. 

МЭТ тетігі жылына 1500 т-дан астам тұтынылатын кәсіпорындар үшін энергетикалық 

аудит жүргізу және энергия үнемдеу жөніндегі іс-шаралар бағдарламасын қалыптастыру 

жөніндегі талаптарды көздейді. МЭТ операторы МЭТ субъектілерінде заңнама талаптарының 

орындалуына мониторинг жүргізумен айналысады. 

МЭТ субъектілерінің энергия ресурстарын жалпы тұтынуы 2018 жылы 58 млн.т.ш.о. 

немесе энергия ресурстарын жалпы елдегі тұтынудың шамамен 41%–ын құрады, оның ішінде: 

заңды тұлғалар – 41%, 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 және өзге де тасымалдар) 12,2%-ды құрайды. Өңдеу өнеркәсібінің 32 субъектісіне тек 

3,4% келеді. 

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.  

«Бес институционалдық реформаны іске асыру жөніндегі 100 қадам» Ұлт жоспарының 59-

қадамын іске асыру үшін шамамен 37,7 млрд.теңге сомаға 81 жобаны қамтитын энергия 

тиімділігі картасы жасалды (оның ішінде 24 жоба энергосервистік шарттар мен мемлекеттік-

жеке меншік әріптестік тетіктері арқылы). 

Энергия сервистік жобаларды іске асыруды ынталандыру үшін Даму Қорымен бірлесіп, 

энергия үнемдеу бойынша жобаларды субсидиялау және кепілдендіру түрінде қаржылық 

қолдау тетігі сыналды (жалпы сомасы - 3 млн, АҚШ доллары). 2018 жылы 18,5 млрд. теңге 

сомасына 90 жоба мақұлданды. 

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. Қазақстан мен Халықаралық Қайта Құру және даму банкі арасындағы «Қазақстанда 

энергия тиімділігін арттыру» жобасы бойынша 21,7 миллион АҚШ доллары сомасына грант 

туралы келісім. 2015-2019 жылдары жобада 97 мемлекеттік және әлеуметтік нысанды жаңғырту 

(75 жұмыс аяқталды), сондай-ақ НҚА және ЕҚТ әзірлеу және ақпараттық компания 

қарастырылған. 

2. 2017 жылы БҰҰ даму бағдарламасы «Қазақстанда энергиялық тиімді жарықтандыруды 
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ілгерілету» жобасын іске асыру аяқталды, оның шеңберінде Ақмола облысының 4 мектебін, 

ШҚО 3 мектебін, Лисаков, Сәтпаев, Орал, Ақтау, Алматы, Нұр-Сұлтан қ. МЖД кіреберістерін 

жарықтандыру жаңғыртылды (3200 дана шам ауыстырылды). Жоба аясында 5 пилоттық өңірде 

(Ақсу қ., Павлодар қ., Ақсуат а., Арнасай а., Петропавловск қ.) көшені жарықтандыру жүйесін 

жаңғырту жүргізілді, ол жерлерде 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 бірлесіп «Төмен көміртекті дамуға арналған тұрақты қалалар» жобасын 

орындайды, оның шеңберінде іріктелген 15 пилоттық қалаға олардың қалалық шаруашылық 

жүйелерінде (жылу тұтыну, жарықтандыру, сумен жабдықтау, кәріз, ғимараттар және т. б.) 

төмен көміртекті (энергия тиімді) жобаларды дайындау және іске асыруда техникалық және 

әдіснамалық қолдау көрсетіледі. 

4. 2014 - 2017 жылдары климаттың өзгеруін тежеу жөніндегі Халықаралық даму жөніндегі 

американдық агенттіктің (USAID) Қазақстандық бағдарламасымен энергетикалық менеджмент 

және мониторинг жүйелерін (СЭММ) әзірлеу бойынша 24 пилоттық жоба іске асырылды. 

Қазіргі уақытта USAID Қарағанды, Павлодар және Шығыс Қазақстан облыстарының 3 

денсаулық сақтау объектілерінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік тетігі арқылы энергия 

сервистік жобалардың іске қосылуына жәрдем көрсетуде. 

5. 2017 жылы Үкімет пен БҰҰДБ-ның 3,5 млн, АҚШ долларына «Қазақстандағы электр 

тұрмыстық аспаптары мен жабдықтарының энергия тиімділігінің стандарттары, сертификаттау 

және таңбалау» жаңа жобасын іске асыру басталды. Бұл жобаның мақсаты энергия тиімді 

аспаптар мен жабдықтарды қолдану үшін отандық нарықты трансформациялау, сондай-ақ 

энергия тиімділігі бойынша ең төменгі және ең жоғары стандарттарды әзірлеу болып табылады. 

2018 жылы энергия аудиторларына арналған электр қозғалтқыштары мен 

трансформаторларының экспресс-энергия аудиттерін жүргізу бойынша әдіснамалық құрал 

әзірленді, «Тұтынушылардың энергия тиімді жабдықтар мен аспаптардың артықшылықтары 

туралы хабардар болуы» әлеуметтік зерттеуі жүргізілді. 50 жергілікті сынақ зертханаларының 

ішінен қажетті аспаптармен жабдықтау/толық жарақтандыру бойынша одан әрі бірлескен 

жұмыс бойынша 6 зертхана айқындалды.   
     

Халықаралық тәжірибе. 

Өткен ғасырдың 90-жылдарынан бері әлемде энергия тиімділігі орталықтарын құру 

танымал болды. 

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.  

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. 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 
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мақсаты энергияны пайдалану тиімділігі туралы үлкен көлемді ақпаратты біріктіру болып 

табылады. Анықтамалық ашық, жария түрде пайдалануға арналған. 

ЖЭК энергия тиімділігі және технологиялар орталығы (CEERT), АҚШ. 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 байқалды43, оған Қытайдың жалпы көмір қуатының 907 ГВт-ның 100-і 

келді. Бүгінгі күні, S&P Global Platts деректері бойынша, Қытайдың көмір қуатының 19%-ы 

ультражоғарысындық технология негізінде жұмыс істейді, 25% жоғарысындық технологиялар 

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 (1.3.4-кесте). 

Ол, сондай-ақ, қуаты 600 МВт-тан асатын жаңа шаңкөмір блоктары тек 

ультражоғарысындық технология бойынша жұмыс істеуі тиіс, ал қуаты 300 МВт-тан асатын 

қайнаған қабаты бар шаңкөмірлі қазан агрегаттары мен шаңкөмірлі қондырғылар тек 

жоғарысындық технологияларды ғана пайдалануға тиіс.  

 

1.3.4-кесте. АҚШ және ЕО-мен салыстырғанда Қытайда көмір электр станцияларының 

шығарындыларының нормативтері. 

Азот тотығы Қытай (жаңа) АҚШ ЕО 

Азот тотығы 100 135 200 

 
43 Электр энергиясын өндіру процесінің ПӘК будың қызып кету температурасына байланысты және бу 

температурасы соғұрлым жоғары болған сайын ПӘК жоғары болады. Будың шектен асқан параметрлері-540 оc 

(пәк 41%), ал ультра шектен асқан параметрлері 600-6500 С (ПӘК 45-47%). 

http://eco3.org/reec-buildings
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Күкірт тотығы 200 185 200 

Қатты бөлшектер 30 19 20 

 

Шығарындылар деңгейі төмен жоғары тиімді технологияларды қолдануды ынталандыру 

үшін қытайлық үкімет 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 баяндамасын дүрліктірді44. Осы баяндамаға сәйкес, 

қытай үкіметі өз 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]. 

Қытайдағы  неғұрлым тиімді 100 көмір электр станциясының көрсеткіштері: 271,56 [ж. 

у.т./кВт*сағ] бастап 294,88 [ж.у.т./кВт*сағ] дейін. «Қазіргі уақытта АҚШ-тың топ-100 электр 

станциясының бірде-біреуі 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 жоғарысындық технология бойынша 

жұмыс істейді, алғашқы қытай жүздігінде мұндай электр станция – 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 ультражоғарысындық 

параметрлерінде көмір энергоблоктарын енгізу бөлігінде Қытайдың тәжірибесі аса маңызды 

болады (1.3.5-сурет). 

 
 

1.3.5-сурет Қытайда көмір жағудың жаңа технологияларын енгізу динамикасы. 
 

Жоғары тиімді қуаттарды арттырудағы жетістіктер көп жағдайда Қытайдың ғылыми 

зерттеулерге және тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелерге (ҒЗТКӘ) орасан зор 

инвестициясымен байланысты болды. Бесжылдық жоспарлар алдыңғы қатарлы 

технологияларды — ірі масштабты супер жоғарысындық және CFB-энергоблоктарды, сондай-

 
44 «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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ақ көмірді ішкі газдандырумен (IGCC) және көміртекті аулаумен құрамдастырылған цикл 

объектілерін дамытудың басымдығын анықтады. 

БҰҰ ЕЭК сарапшылары Қазақстанда қабылданған ұлттық стратегиялық құжаттарда 

көмір елде орта және ұзақ мерзімді перспективада энергияның негізгі көзі болып қала 

беретіндігін көрсетеді. Сонымен қатар, ел тұрақты энергетикалық жүйеге көшудің 

маңыздылығын атап өтеді. Таза көмір технологиялары тұрақтылықты жақсартуға айтарлықтай 

үлес қоса алады. 

Тиімділіктің жоғарылауы, жаңартылатын энергия көздерін қолдаудың икемді жұмыс 

режимі және көміртекті жинау мен сақтау осы көшуге мүмкіндік беретін негізгі технологиялар 

болып табылады. Бұл технологиялар мен басқа эмиссиясы төмен технологиялар арасында 

стратегиялық паритет жоқ. Сондықтан, Қазақстан үкіметі халықаралық сарапшылардың 

пікірінше45: 

көмірді пайдаланудың тиімді және тұрақты әдістерін зерттеуді жалғастыру; 

біртіндеп модернизациялау және қолданыстағы көмірмен жұмыс істейтін электр 

станцияларының технологиялық деңгейін арттыру арқылы көмірді пайдалану тиімділігін 

арттыру арқылы шығарындыларды азайту бойынша шаралар қабылдау; 

SDG 7-ге қол жеткізуге бағытталған ұлттық стратегиялық құжаттарды әзірлеу кезінде 

олардың мәртебесін, тенденцияларын, экономикалық талдауларын, қоршаған ортаға және адам 

денсаулығына әсерін, сондай-ақ институционалдық және құқықтық кедергілерді ескере отырып, 

қазба энергиясын пайдаланудың озық технологияларын дамыту бойынша кешенді зерттеу 

жүргізу; 

егер көмірге негізделген таза энергия өндірісі экономикалық тұрғыдан тиімді және 

экологиялық тұрғыдан тиімді болса, SDG 7-ге қолдау көрсету үшін тиісті стратегиялық 

құжаттарды әзірлеп, мақұлдаңыз және осы стратегиялық құжаттарда тиісті нормативтік-

құқықтық база мен экономикалық ынталандырулардың болуын қамтамасыз етіңіз, сондай-ақ 

қоршаған ортаға және денсаулыққа әсерді ескеріңіз. адам. 

 

ТДМ-ға қол жеткізудің проблемалары. 

Энергия тиімділігі мәселелеріне ТДМ 7, ТДМ 7.3-міндеті тікелей қатысты (1.3.7-кесте). 

«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. Алайда 7b.1 көрсеткіші 

бойынша деректер 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). 

 

1.3.6-кесте. Энергиялық тиімділікке байланысты ТДМ-ға қол жеткізу проблемалары 

ТДМ мақсаттары мен 

міндеттері 

Халықаралық 

көрсеткіштер 

Қазақстандағы 

көрсеткіш 

Қол 

жеткізу 

проблемал

арының 

болуы 

Көрсеткіштерді 

жүргізу қажеттілігі 

ТДМ 7. Барлық адамдар үшін арзан, сенімді, тұрақты және қазіргі заманғы энергия көздеріне қол жеткізуді 

қамтамасыз ету 
7.3-міндет. 2030 жылға 

қарай энергия тиімділігін 

7.3.1. Бастапқы 

энергия шығысының 

Энергия 

сыйымдылығы, 

Жоқ Жоқ  

 

45 Қазақстанның экологиялық тиімділігі туралы үшінші шолу. БҰҰ КЭК. 2018 ж. 
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арттырудың жаһандық 

көрсеткішін екі еселей 

түсу 

ЖІӨ-ге қатынасы 

ретінде есептелетін 

энергия сыйымдылығы 

ЖІӨ 

7.b-міндет. 2030 жылға 

қарай барлық дамушы 

елдерде, атап айтқанда аз 

дамыған елдерде, шағын 

аралдық дамушы 

мемлекеттерде және 

теңізге шыға алмайтын 

дамушы елдерде олардың 

тиісті қолдау 

бағдарламаларын ескере 

отырып, қазіргі заманғы 

және орнықты 

энергиямен жабдықтау 

үшін инфрақұрылымды 

кеңейту және 

технологияларды 

жаңғырту 

7.b.1. ЖІӨ-ге 

пайыздық қатынаста 

энергия тиімділігін 

қамтамасыз етуге 

арналған күрделі 

салымдар және қызмет 

көрсету саласына 

түсетін, олардың 

инфрақұрылымын 

кеңейту және 

технологияны 

жаңғырту мақсатына 

тұрақты дамуды 

қамтамасыз ететін 

қаржы 

қаражаттарындағы 

тікелей шетелдік 

инвестициялар үлесі 

Жоқ Жоқ ЖІӨ-ге пайыздық 

қатынаста энергия 

тиімділігін 

қамтамасыз етуге 

арналған күрделі 

салымдар және қаржы 

қаражаттарындағы 

тікелей шетелдік 

инвестициялардың 

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 Индустрия және инфрақұрылымды даму 

министрлігі (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: 

- 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). 
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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. 

1.4. Электр энергетикасын дамыту 

 

Ағымдағы жағдай және нысаналы көрсеткіштерге қол жеткізу. 

«Қазақстан-2050» Стратегиясы мен Қазақстан Республикасының «жасыл экономикаға» 

көшуі жөніндегі тұжырымдама жаңартылатын энергия көздері үлесін 2020 жылға қарай 3%, 

2030 жылға қарай 10% және 2015 жылға қарай 50% қол жеткізу жөнінде өршіл мақсаттар қойып 

отыр. Дәстүрлі энергия көздері де өз жұмысының тиімділігін арттыруы керек. 

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).  

2019 жылғы 1 қаңтардағы Қазақстан электр станцияларының (ЭС) жалпы белгіленген 

қуаты – 21901,9 МВт, оның ішінде отын түрлері бойынша: көмір Эс – 13236 МВт; газ Эс – 

5699,7 МВт; ГЭС (үлкен) – 2446,6 МВт; ЖЭК (шағын ГЭС – ты қоса алғанда) - 531 МВт. 2018 

жылы Қазақстанда жылдық жүктеме 2018 жылы 25 желтоқсанда тіркелді және қолда бар қуаты 

18895 МВт болған кезде 14823 МВт құрады. Соңғы бес жылда электр станцияларының қолда 

бар қуаты 2470 МВт-қа немесе 2013 жылғы деңгейден 15%-ға артты, негізінен жылу 

станциялары мен жаңартылатын энергия көздерінің қуатын арттыру есебінен. Бұл ретте энергия 

өндіруші компаниялардың қуат резерві 4000 МВт-қа жуық жүктемеге немесе 22-25%-ға жуық. 

Бұл 2025 жылға дейін қажетті тұтыну көлемін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.  

Статистикалық деректер бойынша 2018 жылы электр энергиясын өндіру 107,4 

млрд.кВт*сағ. құрады немесе 2017 жылдың ұқсас кезеңіне 116% (103,1 млрд. кВт*сағ.), 2019 

жылы — 106,5 млрд. кВт*сағ. құрады, оның ішінде ЖЭК – 11097,0 млн.кВт.сағ, гидроэлектр 

станциялары – 9993,7 млн.кВт.сағ, жел электрстанциялары - 707,1 млн.кВт.сағ, күн 

электрстанциялары  – 391,2 млн.кВт.сағ. Биогаз қондырғылары өндірген биогаздың электр 

энергиясы 2019 жылы 4 967,1 мың кВтсағ (5,0 млн. КВтс) құрады. 

Қазақстанның электр станциялары жабдықтарының орташа жасы 2018 жылдың соңында 

32 жылды құрады. Өткен бес жылда ол 3 жылға өсті. 70 жыл бұрын енгізілген ең ескі 

жабдықтың қуаты электр станцияларының барлық белгіленген қуатының 0,54%-ын (118 

МВт), ал 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.)46. 

ҚР Энергетика министрі 25.02.2020 жылғы алқа отырысында иесіз желілердің ұзындығы 

2017 жылғы 2350 км-ден 2019 жылы 225 км-ге дейін (2125 км-ге) төмендегенін атап өтті. Бұл 

 
46 “Нұрлы жол» инфрақұрылымды дамытудың 2015 – 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы. 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 30 шілдедегі №470 қаулысы 
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ретте жергілікті атқарушы органдар жүргізген жұмыс шеңберінде жаңа иесіз объектілерді 

анықтайды, осы мәселе бойынша түпкілікті нәтижелерге 2023 жылы қол жеткізілетін болады. 

 

 

Жылу энергиясы республиканың ішкі нарығына жеткізіледі. 2013 жылы оның өндірісі 

94,7 млн Гкал құрады, 2017 жылы - 88,7 млн Гкал, 2019 жылы - 90,0 млн Гкал. Елдегі жылу 

желілерінің орташа тозуы 63% құрайды. Сонымен бірге шамамен 40% немесе 9,6 мың км 

100% тозуға ие. 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% құрады47. 

2019 жылы Статистика комитетінің деректері бойынша жылу энергиясын өндіру 87,9 

млн.Гкал құрады, оның ішінде 52,2 млн. Гкал жылу электр станцияларына және 28,6 млн. 

Гкал қазандықтарға тиесілі. Республикада 2019 жылы жылумен жабдықтау көздерінің саны – 

2457, жылу желілерінің жалпы ұзындығы – 11,4 мың км құрады, оның ішінде 28% 

ауыстыруды қажет етті. 2019 жылы жылу энергиясының шығыны 9027,6 мың Гкал құрады48. 

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) қараңыз.49 

2018 жылдың қорытындысы бойынша Республикада жиынтық қуаттылығы 531 МВт (ГЭС 

– 200,25; ВЭС – 121,45; СЭС – 209; биогаз қондырғысы – 0,35) 67 ЖЭК объектісі жұмыс істеп 

тұрды және  ЖЭК объектілерінің өндірген электр энергиясы 1,35 млрд. кВт*с (115%  2017 

жылы) құрады. Электр энергиясын өндірудің жалпы көлеміндегі ЖЭК үлесі – 1,3% (1.4.1-

кесте).  

 

1.4.1-кесте . 2019 жылы ЖЭК объектілері өндірген электр энергиясы  

Көрсеткіштер Өлшем бірлігі 
 

2017 жылы 

 

2018 жылы 2019 жылы 

Белгіленген қуаттылығы, оның ішінде: МВт 409,35 570,35 1050,1 

жел электр станциялары МВт 134,5 143,5 283,8 

шағын ГЭС МВт 216,8 216,8 222,2 

Күн электр станциялары МВт 57,7 209,7 541,7 

Биоэлектр станциялары МВт 0,35 0,35 2,42 

Электр энергиясын өндіру, оның ішінде: млн.кВтч 1 104,76 1 304,2 2400,74 

жел электр станциялары млн.кВтч 339,77 384 717,4 

 
47 Қазақстан Республикасының отын-энергетикалық балансы. 2019 жыл. 
48 Қазақстан Республикасының 2019 жылғы отын-энергетикалық балансы 
49 Ұлттық энергетикалық баяндама 2017. Kazenergy 
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шағын ГЭС млн.кВтч 650,02 781,4 1105,3 

Күн электр станциялары млн.кВтч 
114,28 138,8 563,14 

Биоэлектр станциялары млн.кВтч 0,69 0 14,9 

Электр энергиясын өндірудің жалпы 

көлеміндегі ЖЭК өндірілетін электр 

энергиясының үлесі  

% 

 

1,08 

 

1,3 2,3 

Дереккөз: ҚР Энергетика министрлігі 

 

2018 жылы мынадай жобалар пайдалануға берілді: 

- «Group Independent» ЖШС компаниясының «Маңғыстау облысының Мұнайлы 

ауданындағы Батыр а. қуаттылығы 2 МВт СЭС» жобасы; 

- «Burnoye Solar-2» ЖШС компаниясының «Жамбыл облысының Жуалы ауданындағы 

қуаттылығы 50 МВт Бурное солар-2 құрылысы» жобасы; 

- «ВЭС Сарыбұлақ» ЖШС компаниясының «Алматы облысының Сарыбұлақ ауылындағы 

қуаттылығы 4,5 МВт ВЭС Сарыбұлақ құрылысы» жобасы; 

- «ВЭС Сарыбұлақ-2» ЖШС компаниясының «Алматы облысының Сарыбұлақ 

ауылындағы қуаттылығы 4,5 МВт ВЭС Сарыбұлақ-2 құрылысы» жобасы; 

- «SES Saran» ЖШС компаниясының «Қарағанды облысындағы Сарань қ. Қуаттылығы 

100 МВт СЭС құрылысы» жобасы. 

Жоғарыда көрсетілген жобалар бойынша тартылған инвестициялардың жалпы көлемі 160 

млн. АҚШ доллары.  

2019 жылы ҚР Энергетика министрлінің мәліметі бойынша 2018 жылмен салыстырғанда 

77,8%-ға өсіп, 2,4 млрд.кВт / сағ «жасыл» энергия өндірілді. Электр энергиясын өндірудің 

жалпы көлеміндегі ЖЭК үлесі-2,3%. 2019 жылы ЖЭК 21 нысаны пайдалануға берілді.  

2019 жылдың аяғында орнатылған қуаты 504,55 МВт болатын 21 жаңартылатын энергия 

нысандары пайдалануға берілді. Жаңартылатын энергия көздерінің жобалары үшін тартылған 

инвестицияның жалпы көлемі 613 миллион АҚШ долларын құрады. 

Осылайша, жаңартылатын энергия көздерінің жұмыс істеп тұрған объектілерінің жалпы 

саны 90-ды құрады, олардың жалпы қуаттылығы 1050,1 МВт (ГЭС - 222,2; ЖЭС - 283; 8 ТЭЦ - 

541,7; биогаз қондырғысы - 2,42). 

2020 жылы жалпы қуаттылығы 605,5 МВт болатын тағы 18 жаңартылатын энергия 

нысанын пайдалануға беру жоспарланып отыр. Тиісінше, жаңартылатын энергия көздері 

нысандарының санын 2020 жылы 108-ге (1650 МВт) дейін арттыру жоспарлануда. 

Статистикалық деректер бойынша, ірі су электр станцияларын ескере отырып, ЖЭК 

есебінен электр энергиясын өндіру 2019 жылы 11097,0 млн.кВт сағ. құрады, оның ішінде 9993,7 

млн.кВт.с  - гидроэлектростанциялар 707,1 млн. кВт.с-жел электр станциялары, 391,2 

млн.кВт.с-күн электр станциялары және 5,0 млн. кВт.с-биогазбен электр энергиясы өндірілген 

(1.4.2-кесте.). Әр түрлі салалардың электр энергиясын тұтынуы 1.4.1 суретте көрсетілген. 

1.4.2-кесте.  ЖЭК электр энергиясын өндіруді ҚР облыстары бойынша бөлу. 

мың.кВт.с 
  ЖЭК электр 

энергиясыны

ң жалпы 

өндірісі 

Су электр 

станцияларын

ың электр 

энергиясын 

өндіруі 

Жел электр 

станциялары

ның электр 

энергиясын 

өндіру 

Күн электр 

станцияларын

ың электр 

энергиясын 

өндіруі 

Биогазды 

пайдалана 

отырып 

электр 

энергиясын 

өндіру 

Электр 

энергиясының 

жалпы 

өндірісіндегі 

ЖЭК үлесі % 

Қазақстан 

Республикасы  11 096 990,6  9 993 658,8   707 135,1   391 229,6   4 967,1    10,4 
Ақмола   230 796,6    230 776,4    20,2     21,4 
Ақтөбе       

Алматы  2 465 857,3  2 385 809,3   36 136,0   43 912,0     65,9 
Атырау    206 628,0    206 628,0      3,4 



53 

 

БҚО       

Жамбыл   407 656,4   58 325,0   189 562,3   159 769,1     17,0 
Қарағанды   177 547,1   4 263,0    170 320,1   2 964,0    1,1 
Қостанай       

Қызылорда   3 054,2     3 054,2     0,2 
Маңғыстау   39 727,5    36 682,1   3 045,4     0,8 
Павлодар   2 633,3    2 624,5    8,8     0,0 
СҚО   21 549,8   16 827,0   4 722,8      0,6 
Түркістан   505 020,2   495 565,6    9 454,6     96,6 
ШҚО  6 841 333,6  6 841 333,5     0,1     70,6 
Нұр-Сұлтан    4,8     2,0    2,8     0,0 
Алматы қ.   191 017,4   191 016,4    1,0      5,9 
Шымкент қ.   4 164,4    519,0    1 642,3   2 003,1    0,6 

Ірі су электр станцияларын есепке алғандағы деректер. 

Дереккөз: https://stat.gov.kz. «Қазақстан Республикасының отын-энергетикалық балансы» бюллетені 

 

Жаңармалы энергия көздерінен (ЖЭК) 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. 

 

 

1990   1995     2000    2005    2010    2015      2020    2025     2030    2035   2040 

/ Шығындар және өз қажеттіліктері I Құрылыс Көлік Өнеркәсіп Ауыл шаруашылығы ■ ТКШ 

 

1.4.1-сурет Қазақстанда электр энергиясын тұтыну және оның шығыны. 

https://stat.gov.kz/
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Дереккөз: Kazenergy 2017 ж Ұлттық энергетикалық баяндамасы 

 

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 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. 

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. 

Жалпы қуаттылығы 1 205 МВт болатын жаңартылатын энергия көздері жобалары 

бойынша 2018 - 2019 халықаралық аукциондық сауда-саттық электрондық форматта өткізілді. 

Аукционға 12 елден 138 компания қатысты: Қазақстан, Қытай, Ресей, Түркия, Германия, 

Франция, Болгария, Италия, Біріккен Араб Әмірліктері, Нидерланды, Малайзия, Испания. 1205 

МВт аукционға қатысушылар белгіленген қуаттылығы 3893,52 МВт жобаларды іске асыруға 

өтінімдерді ұсынды, олар сұраныстан 3,2 есе асып түсті. 

БиоЭС, СЭС және БЭЖ жобаларына сәйкес, сұраныс көлемі ұсыныс көлемінен шамамен 2 

есе асып түсті, аукционға қатысушылар арасында ең үлкен қызығушылық СЭС жобаларын іске 

асыруға қатысты болды, олар үшін сұраныс көлемі ұсыныстан 7 есе асып түсті (SPP 

аукциондық көлемі 290 МВт болған кезде қатысушылардың ұсынысы 2023,1 МВт). 

Аукцион нәтижесінде 30 компания RES электр энергиясын бір рет сатып алушымен 

(АӨҚ) жалпы қуаты 804,3 МВт-қа 15 жылға және 12 компания жалпы қуаты 162,89 МВт-қа 

шарттар жасасу кезеңінде келісім-шартқа отырды. 

Сонымен қатар, аукционға қатысушылардың сұранысы бойынша жел электр станциялары 

(ЖЭС) электр энергиясының тарифтерінің орта есеппен 10,6% -ға, кіші су электр станциялары 

(СЭС) 14,5% -ға, күн электр станциялары (ЖЭС) 36% -ға төмендегені атап өткен жөн.  

Сонымен бірге жеке жобалар үшін тарифтердің максималды төмендеуі ЖЭС үшін 51%, ЖЭС 

және СЭС үшін 23% құрады. 

ЖЭК-ті электр энергиясының жалғыз сатып алушысы - Есеп айырысу-қаржы орталығы 

аукциондық тариф бойынша 15 жылдық келісімшарт бойынша, сондай-ақ жылдық тарифтік 

индекстеу арқылы ЖЭК электр энергиясын кепілдендірілген сатып алу түріндегі ЖЭК-ті қолдау 

шарасы жаңартылатын энергетика секторының дамуын жалғастыруға, сондай-ақ ЖЭК-ті 

дамытудың қабылданған нақты мақсатты индикаторларына қол жеткізуге мүмкіндік береді. 

2020 жылға қарай электр энергиясын өндірудің жалпы көлеміндегі жаңартылатын энергия 

көздерінің үлесіне 3%, 2030 жылға қарай 10% қол жеткізуді қамтамасыз ету. Біз жаңартылатын 

энергияны сатып алуға келісімшарт жасасқан инвесторлардың жобаларын іске асыру арқылы 

2020 жылға дейін мақсатты индикаторға қол жеткізуді жоспарлап отырмыз. 

Аукционға қатысушыларға қойылатын біліктілік талаптарын қамтитын аукциондық сауда-

саттықты ұйымдастыру және өткізу ережесіне сәйкес ҚР Энергетика министрлігінің ресми 

сайтында келесі аукциондық сауда-саттықты өткізу кестесі тұрақты орналастырылады. 

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 
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Американдық ұлттық зертханасы, Eni, General Electric, Shell компаниялары сияқты және тағы 

басқа  ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау жолымен жүзеге асырылады. 

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).  

ЖЭК белсенді дамытудан басқа, Энергетика министрлігінің бірінші кезектегі іс-

шараларының қатарында газ саласын одан әрі дамыту тұр. Халықаралық сарапшылардың 

болжамдары бұл мәселенің ұзақ мерзімді перспективада келешегі зор екенін айтады. Көмірді 

газ отынымен біртіндеп ауыстыру қоршаған ортаға әсер ету деңгейін төмендетіп қана қоймай, 

арниктік газдар шығарындыларын азайтуға мүмкіндік береді. 

Елді газдандыру белсенді жүргізілуде, Энергетика министрлігінің мәліметтері бойынша 

2018 жылдың қорытындысы бойынша халықты газдандыру деңгейі 49,68%-ға жетті (шамамен 9 

млн.адам), ал 2020 жылға дейін газдандыру деңгейі бойынша 50%-ға өту жоспарланған. 

Облыстар әкімдіктерінің деректері бойынша елді газдандырудың нақты жалпы деңгейі 2019 

жылы халықтың жалпы санының 51,47%-ын (9,5 млн.адам) құрады (1.4.3-кесте). 

 

1.4.3-кесте. Өңірлер бойынша халықты газдандыру деңгейі 

 
Облыстар бойынша 

барлығы 

Облыс 

бойынша газ 

құбырларының 

жалпы 

ұзындығы, км 

01.01.2020 ж. 

облыс 

халқының 

саны 

01.01.2020 ж.  

газдандырылға

н халықтың 

саны 

Облыс (қала) халқын 

газдандыру деңгейі, % 

01.01.2019 01.01.2020 

     

 
Қазақстан 

Республикасы 

51 561 18 632 169 
9 539 721 49,68 51,20 

 Ақмола 0 736 682 0 0 0 

 Ақтөбе 6 720 881 728 792 472 88,5 89,9 

 Алматы 4 161 2 055 651 801 564 39,2 39,0 

 Атырау  5 921 645 371 634 635 98,4 98,3 

 БҚО 7 614 656 974 627 300 95,5 95,5 

 Жамбыл  4 745 1 130 276 1 000 400 75,3 88,8 

 Қарағанды 0 1 376 827 0 0 0 

 Қостанай 3 908 868 524 487 185 55,2 56,1 

 Қызылорда 2 710 803 545 517 325 64,2 64,4 

 Маңғыстау 4 499 698 919 688 776 99,0 98,6 

 Павлодар  0 752 252 0 0 0 

 СҚО 0 548 751 0 0 0 

 Түркістан 9 411 2 018 100 1 152 672 54,7 57,1 

 ШҚО 224 1 369 635 16 362 0,7 1,2 

 Нұр-Сұлтан қ. 0 1 136 008 0 0 0 

 Алматы қ. 5 309 1 916 782 1 869 197 98,2 97,5 

 Шымкент қ. 6 340 1 036 144 951 833 92,0 91,9 

Дереккөз: ҚР Энергетика министрлігінің деректері 

 

2019 жылы республикалық бюджеттенн елді газдандыруға 88 жоба, оның ішінде 

Алматы, Ақтөбе, Жамбыл, Батыс Қазақстан, Маңғыстау, Қостанай, Қызылорда, Шығыс 

Қазақстан, Қарағанды, Түркістан облыстарында және Нұр-Сұлтан қаласында жалғасатын 16 

және 72 жаңа жоба іске асыруға 39,3 млрд.теңге бөлінді. 2019 жылы барлығы 15,4 млрд.теңге 

сомасына 36 жоба аяқталды. 2019 жылы қосымша 663,8 км газ желісі өткізілді. Газ реттеу 

пункттерінің саны 1380 бірлікті құрады, табиғи газды есепке алу құралдарының орнатылған 
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саны 25937 бірлікті құрады. 2019 жылы аяқталған жобалар бойынша 100 мыңнан астам халық 

газға қосылуға мүмкіндік алды.  

Халықты газдандырудың ең жоғары деңгейіне Маңғыстау, Атырау облыстарында және 

Алматы қаласында (100%-ға жуық) қол жеткізілді. СҚО, Қарағанды, Ақмола, Павлодар 

облыстары және Нұр-Сұлтан қаласы толығымен газдалмаған күйінде қалып отыр (1.4.3-кесте, 

1.4.2-сурет). 

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). 

2017 жылы 52,9 млрд.м3 газ өндірілді, ал 2018 жылы – 55,5 млрд. м3. Табиғи газды ішкі 

тұтыну 2016 жылы 13,2 млрд.м3-ден 2018 жылы 14,8 млрд. м3-ге дейін (өсім 12%-ға) өсті. Газ 

саласы үшін негізгі міндет елді мекендер мен энергетика объектілерін газдандыру болып 

қалып отыр. 

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.м3-тен 54,7 млрд. м3-ке дейін, яғни 2,8 млрд. м3-қа ұлғайды, бұл тұтастай алғанда ел 

өңірлеріндегі экологиялық жағдайға оң әсер етеді және газ ресурстарын ұтымды пайдалануға 

ықпал етеді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2-сурет. Қазақстан халқын газдандыру деңгейі. 

 

Елімізде 2019 жылы электр энергиясын өндіру 106,5 млрд.кВт/сағ. немесе 2018 жылға 

қарағанда 99,3%-ды құрады. 2019 жылы электр энергиясын өндірудегі газ электр 

станцияларының үлесі 19 309,8 млрд.кВтс немесе 20,2%-ды құрады. 



57 

 

2017* жылы электр энергетикасындағы көмірқышқыл газының шығарындылары 2012 

жылғы деңгейден 6,9%-ға артты. 
* 1995 жылғы 2 маусымдағы БҰҰ климаттың өзгеруі туралы негіздемелік конвенциясы (БҰҰ 

КӨНК) тараптары конференциясының (FCCC/CP) шешіміне сәйкес/1995/7/Add.1) көрсеткіш 

бойынша деректер жыл сайын екі жылға артқа жылжыта отырып ұсынылады.  

 

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 

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)50. 

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.51
 

 
 

1.4.3-сурет Технологиялардың түрлері бойынша әлемде жаңартылатын энергетиканың 

белгіленген жиынтық қуаты (2000 - 2040 жж.) 

Дереккөз: Kazenergy ұлттық энергетикалық баяндамасы, 2017 ж. 

 

IRENA деректері бойынша, ЖЭК жаһандық белгіленген қуаты 2019 жылы 7,4%-ға артты, 

онда жаңартылатын энергия көздері негізінде жұмыс істейтін 176 ГВт жаңа электр станциясы 

пайдалануға берілді. Нәтижесінде ЖЭК қуаттылығы жыл қорытындысы бойынша 2537 Гвт 

 
50 https://eenergy.media/2018/08/05/mirovye-trendy-investitsij-v-energetiku-natsionalnyj-energeticheskij-doklad-2017   
51 https://eenergy.media/2019/06/19/investitsii-v-vie-po-itogam-2018-goda-serezno-

sokratilis/?fbclid=IwAR3TzdDFzp-R1ZXyXpJCfXm6Eujb_HKoX028DnotEiricv1SsilHcGtmTw8 
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дейін өсті. IRENA бағалауы бойынша, әлемдік электр энергетикасының белгіленген 

қуатындағы ЖЭК үлесі 2019 жылдың қорытындысы бойынша 34,7%-ға жетті52. Қытай осы 

энергия көзінің әлемдік көлемінің үштен бір бөлігінен астамын шығара отырып, күн 

энергиясын пайдалануда көш бастап келеді. 2018 жылдың соңына қарай ҚХР-да жылына 175 

ГВт энергия, ал 2019 жылы 195 ГВт астам өндірілді. Барлық әлемдік күн модульдерінің 2/3 

өндірісі Қытайда орналасқан. ҚХР-ның жалпы энергия теңгеріміндегі күн энергиясының үлесі 

2018 жылдың соңына қарай 3%-ды құрады, 2019 жылы бұл көрсеткіш 4,5%-ды құрады. 13-ші 

бесжылдықтың жоспары бойынша 2016 жылдан 2020 жылға дейін Қытай жаңартылатын 

энергия көздерінің үлесі 15%-ды құрауы тиіс, ал көмірдің үлесі 58%-ға дейін қысқаруы тиіс. 

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,  

кейбір нарықтардағы бағасы сияқты 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 келді53. 

Ресейде 2019 жылдың соңында микрогенерацияны дамыту туралы заң қабылданды (471-

ФЗ). Осы Заңның арқасында жеке үйлердегі микрогенерациялық қондырғылардың иелері 

оларды желіге қосып, артық электр энергиясын орташа өлшенген көтерме бағамен өткізу 

компанияларына сата алады54. 

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 сенімді55. 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 мүмкін: 

- 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; 

 
52 https://renen.ru/ustanovlennaya-moshhnost-vie-v-mire-prevysila-2500-gvt-po-itogam-2019-g-

irena/?fbclid=IwAR2SIK5TMvWHXGUkEsqvB0pOwZL-9kzCyT-cC2fNx-Q964XX7PMJGX9k68g 
53 ҰЛТТЫҚ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ БАЯНДАМА 2017. KAZENERGY 
54 https://bellona.ru/2020/06/05/regulirovanie-vie-v-rossii-starye-printsipy-v-novye-vremena/ 
55 http://www.ng.ru/ng_energiya/2019-06-

10/15_7595_finland.html?fbclid=IwAR3gCFw2K0I7N64vr8Phg4E66cUN-WeN20nr6FAyXXCuCY-
_1nEUQuWngX8 
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- 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 орнату 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 

мүмкін56. 

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 жетті57. 

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 қамтамасыз етеді, 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 жылға қарай 28% - 26,2%-

ға дейін азайтады58. 

Ұлыбританияда көмір ЖЭО-дан толықтай бас тарту 2025 жылға жоспарланған. 

ЕО 2050 жылға қарай климаттық (көміртекті) бейтараптылыққа ұмтылады. Сутегі 

бірқатар секторларда (химия өнеркәсібі, болат өндірісі, көлік) декарбонизация құралы болып 

табылады. 

«Сутегі секторының» айналымы 2030 жылға дейінгі бір онжылдықта 2-ден 140 млрд 

еуроға дейін өсуі мүмкін, ал сутегі саласындағы жұмыс орындарын құру әлеуеті 140 мыңға 

бағаланады. 

ЕО бүгінде 9,8 млн тонна сутегі өндіреді (жаһандық өндіріс: 74 млн тонна), оның тек 

4%-ы ғана жасыл сутегі. Саяси әрекеттер «жасыл сутекке» бірнеше жылдан кейін бәсекеге 

қабілетті баға деңгейіне жетуге мүмкіндік береді. Бұл үшін гигаваттты масштабтағы жасыл 

сутегі өндіретін зауыттар қажет. Барынша қысқа мерзім ішінде, «мүмкіндігінше тезірек» 

 
56 https://eenergy.media/2019/08/04/bloomberg-k-2040-godu-obem-sistem-hraneniya-energii-vyrastet-v-122-

raza/?fbclid=IwAR09HE4ExLSeETvozg1Mo72MDNeG1UgrxrY8KJYPv4A3aynQcApdPYC6uWU 
57 https://in-power.ru/news/ugol/20587-v-2018-godu-v-ssha-ozhidaetsja-rekordnoe-zakrytie-ugolnyh-

elektrostancii.html 
58 http://greenergy.com.ua/novosti/yuzhnaya-koreya-perevodit-ugol-ny-e-e-lektrostantsii-na-biomassu/ 
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жасыл сутектің көлемін арттырып, оның құнын бір килограмына 1-2 еуроға дейін төмендету 

керек59.  

Қазақстандағы халықаралық сарапшылардың күтуіне сәйкес, энергетика саласындағы 

негізгі өзгерістер жаңартылатын энергия көздерінің дамуына байланысты болады. Алайда 

қазіргі кезеңде жаңартылатын энергия көздеріне негізделген электр энергиясын өндіруді 

айтарлықтай кеңейту ресурстық және технологиялық шектеулерге ие. Жаңартылатын энергия 

көздерін дамыту ұзақ уақыт кезеңінде айтарлықтай мемлекеттік қолдауды қажет етеді. 

Осыған байланысты Қазақстан Үкіметі: 

SDG 7-ге қол жеткізуге бағытталған ұлттық стратегиялық құжаттарды әзірлеу 

кезінде олардың мәртебесін, тенденцияларын, экономикалық талдауын, сондай-ақ елдегі 

жаңартылатын энергия көздерін пайдалану технологиялары саласындағы 

институционалдық және заңнамалық кедергілерді ескере отырып, жаңартылатын энергия 

көздерін пайдалануға негізделген технологияларды дамыту бойынша кешенді зерттеу 

жүргізу; 

қазбалы отынмен салыстырғанда жаңартылатын энергия көздерінің бәсекеге 

қабілеттілігін арттыра алатын көміртегі сауда жүйесін мұқият жобалау және енгізу; 

2050 жылға дейінгі перспективамен 2035 жылға дейін электр энергетикасы секторын 

дамытудың қайта қаралған тұжырымдамасы аясында жаңартылатын энергия көздерін 

дамытудың «жол картасын» әзірлеу. 

 

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. 

Осы 7.1-міндетті орындауды сандық бағалау бірінші кезекте «Электр энергиясына 

қолжетімділігі бар халықтың үлесі» көрсеткішінің көмегімен жүзеге асырылады. 2006 жылдан 

бастап Қазақстан қалаларының халқы 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 

етеді60.  

Бұл міндетті орындау 7.1.2-көрсеткішінің негізінде бағаланады (негізінен отын мен 

технологияның таза түрлерін пайдаланатын халықтың үлесі). ДДҰ-ның «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 

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 қажет. 

7.2 міндетіне қол жеткізудегі прогресс (2030 жылға қарай әлемдік энергетикалық баланста 

жаңартылатын көздерден энергия үлесін едәуір ұлғайту) бар, бірақ Қазақстан осы саладағы 

 
59 https://renen.ru/vodorodnaya-strategiya-evropejskogo-soyuza-tezisy/?fbclid=IwAR1_iLJIVcy-

nMHjnWyuHFlIsKhyDoqnzX8Rw2ynHprB5TEVCK1T5H_6cmQ 
60 Қазақстанның экологиялық қызметінің нәтижелілігіне үшінші шолу. БҰҰ ЕЭК. 2018 ж. 
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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 мен 

міндеттері 

Халықаралық 

көрсеткіштер 

Қазақстандағы 

көрсеткіш 

Қол жеткізу 

проблемалар

ының болуы 

Көрсеткіштер

ді жүргізу 

қажеттілігі 

ТДМ 7. Барлық адамдар үшін арзан, сенімді, тұрақты және қазіргі заманғы энергия көздеріне қол 

жеткізуді қамтамасыз ету 
7.1-міндет. 2030 жылға 

қарай арзан, сенімді және 

қазіргі заманғы энергиямен 

жабдықтауға жалпыға 

бірдей қолжетімділікті 

қамтамасыз ету 

7.1.1 Электр энергиясы 

қол жетімді халықтың 

үлесі 

7.1.2 Негізінен отын мен 

технологияның таза 

түрлерін пайдаланатын 

халықтың үлесі 

Электр энергиясы 

қол жетімді 

халықтың үлесі 

 

жоқ 

Жоқ   

Негізінен 

отын мен 

технологиян

ың таза 

түрлерін 

пайдаланаты

н халықтың 

үлесі 

7.2-міндет. 2030 жылға 

қарай әлемдік 

энергетикалық теңгерімдегі 

жаңартылатын көздерден 

энергия үлесін едәуір 

ұлғайту 

7.2.1 Түпкілікті энергия 

тұтынудың жалпы 

көлеміндегі 

жаңартылатын энергия 

көздерінің үлесі 

Электр энергиясын 

өндірудің жалпы 

көлеміндегі 

жаңартылатын 

және баламалы 

энергия көздерінің 

үлесі 

ЖЭК және 

баламалы 

энергия 

көздерінің 

үлесін 

арттыру 

бойынша 

күш-

қимылды 

жандандыру 

қажет 

Жоқ 

7.b міндеті. 2030 жылға 

қарай барлық дамушы 

елдерде, атап айтқанда аз 

дамыған елдерде, шағын 

аралдық дамушы 

мемлекеттерде және теңізге 

шыға алмайтын дамушы 

елдерде олардың тиісті 

қолдау бағдарламаларын 

ескере отырып, қазіргі 

заманғы және орнықты 

энергиямен жабдықтау үшін 

инфрақұрылымды кеңейту 

және технологияларды 

жаңғырту 

7.b.1 ЖІӨ-ге пайыздық 

қатынаста энергия 

тиімділігін қамтамасыз 

етуге арналған күрделі 

салымдар және қызмет 

көрсету саласына түсетін, 

олардың 

инфрақұрылымын кеңейту 

және технологияны 

жаңғырту мақсатына 

тұрақты дамуды 

қамтамасыз ететін қаржы 

қаражаттарындағы тікелей 

шетелдік инвестициялар 

үлесі 

Жоқ  Жоқ  Жоқ  

 

 

Болашаққа арналған жоспарлар. 

    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.61 

 
61 Энергетика министрлігі бекіткен болжамды баланс (2019 жылғы 14 қаңтардағы №10 бұйрық) 
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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 
болжам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Қажеттілік 17094 18205 18523 18809 19237 19656 20262 

Генерация 

Қуаттардың шығып қалуын ескере отырып, қолданыстағы станциялар 

Қолда бар қуат 17797 17695 17414 17219 17179 16836 16794 

Тапшылық (+), арты 

қ (-)  
-332 879 1473 2076 2540 3298 3942 

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 

пайдаланылмайтын қуаты 
1145 1764 2130 2603 2627 2634 2641 

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 қамтамасыз етуге 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. 

 

Электр энергиясын тұтыну 2026 жылы 124,1 млрд. кВт*сағ мөлшерінде, ал өндіру — 

128,5 млрд. кВт*сағ, оның ішінде жұмыс істеп тұрған станцияларда — 98,9 млрд. кВт*сағ, 

жоспарланып отырған станцияларда — 29,6 млрд. кВт*сағ, ЖЭК — 5,6 млрд. кВт*сағ 

мөлшерінде жоспарланып отыр62. 

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. 
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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 дамытылады. «Саясат 6. «Жасыл» экономика 

және қоршаған ортаны қорғау» 6-міндеті қойылып отыр. ЖЭК дамыту, дәстүрлі энергия 

көздерін жетілдіру.  

Жоспарлаудың, әкімшілендірудің және тарифтеудің икемді жүйесін көздейтін ЖЭК 

қолдаудың аукциондық тетігін енгізу бөлігінде ЖЭК саласындағы заңнама жетілдірілетін 

болады. ЖЭК нарығындағы әкімшілік кедергілер төмендетіледі.  

ЖЭК пайдаланатын энергия өндіруші ұйымдардың тізбесінде көзделген ЖЭК 

саласындағы жобаларды іске асыру жоспарлануда. Қазақстан Республикасының Бірыңғай 

электр энергетикалық жүйесінің аймақтары бойынша ЖЭК объектілерінің рұқсат етілген ең 

жоғары қуатын жыл сайын бекіту мүмкіндігі қарастырылуда.  

Сонымен бір мезгілде дәстүрлі энергия көздерін өндірушілерге және тұтынушыларға 

пайдаланылатын технологиялар мен өндірістік қуаттардың тиімділігін арттыру және жаңғырту, 

қоршаған ортаға және азаматтардың денсаулығына жүктемені азайту бөлігінде қойылатын 

талаптар күшейтілетін болады.  

Ол үшін ішкі және халықаралық қаржының жеткілікті көлемі жұмылдырылып, қажетті 

инвестицияларды қолдауға бағытталған қаржылық қызметтер құрылатын болады. «Жасыл 

жобаларды» қаржыландыру бойынша жаңа құралдар (атап айтқанда, «жасыл» облигацияларды 

шығару) АХҚО базасында құрылатын болады (2.8 «Жасыл технологияларды дамыту» 

бастамасы). 

 

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. 

Өнеркәсіптік қалдықтар 

Өндіріс және тұтыну қалдықтарының мемлекеттік кадастрының деректері бойынша 2019 

жылы елімізде шамамен 30,6 млрд.тонна өндіріс және тұтыну қалдықтары жинақталған, оның 

ішінде шамамен 100 млн. тонна қатты тұрмыстық, ал қалған көлемі – өнеркәсіптік қалдықтар. 

 1.5.1-кестеде ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің ҚОҚ ААО 

РМК деректері бойынша техногендік минералды түзілімдерді және әр түрлі жастағы шөгінді 

жыныстарды (аршыма жыныстарды) есептемегенде 2017-2019 жж. өндіріс қалдықтарының 

пайда болуы туралы мәліметтер келтірілген. 

1.5.1-кесте. Өнеркәсіптік қалдықтардың қауіптілік дәрежесі бойынша түзілуі, мың 

тоннамен 

Өнеркәсіптік қалдықтардың түзілуі 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Барлығы: 405023,4 445417,2 515958,2 

Оның ішінде қауіптілері: 

Қауіпті қалдықтар 126 874,3 149 962,4 180 506,8 

Қауіпсіз қалдықтар 278 148,8 295 455,0 335 451,4 
Радиоактивтік қалдықтар  160,0 130,0   
Дереккөз: https://stat.gov.kz, ҚОҚ БАЖ, Өндіріс және тұтыну қалдықтарының мемлекеттік кадастры 

 

Өнеркәсіптік қалдықтардың пайда болуы мен жинақталуының негізгі көздері тау-кен 

өндіру, металлургия, мұнай-газ өндіру, жылу энергетикасы салалары болып табылады. 

Өнеркәсіптік қалдықтар аршыма жыныстардан, кенді ұсақтау және байыту қалдықтарынан, 
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металлургиялық шлактардан, күл мен күл шлактарынан, мұнай өндіру және мұнай өңдеу 

қалдықтарынан (мұнай шламдары, бұрғылау шламдары, қышқыл гудрондар, газ конденсаттары) 

тұрады. Қалдықтардың бұл түрлері негізгі және ірі тонналы өнеркәсіптік қалдықтарға жатады. 

Сондай-ақ кәсіпорындардың өндірістік қызметінде: пайдаланылған майлар, сүзгілер, 

құрамында асбест бар бұйымдар, ион алмасу шайырлары, графит қалдықтары, асфальт-

шайырлы парафинді шөгінділер, химиялық қалдықтар, құрамында сынабы бар қалдықтар, 

тозған шиналар және қалдықтардың басқа түрлері түзіледі. 

Түзілген өнеркәсіптік қалдықтар көлемінің шамамен 30-35%-ы қауіпті болып табылады, 

бұл ретте негізгісі тау-кен өндіру өнеркәсібі мен карьерлерді қазуға тиесілі. Статистика 

комитетінің деректері бойынша 2017 жылы түзілген қауіпті қалдықтардың жалпы саны 126,9 

млн.тоннаны, 2018 жылы - 149,96 млн. тоннаны, 2019 жылы – 180,5 млн. тоннаны құрады. 

Қазақстандағы өнеркәсіптік кәсіпорындар өнеркәсіптік қалдықтарды қайта өңдеуді 

арттыру және қайта пайдалану бойынша айтарлықтай күш салуда. Қайта өңделген және кәдеге 

жаратылған өнеркәсіптік қалдықтардың үлесі жыл сайын артып, 2017 жылы 30,9%–ды, 2018 

жылы – 32,2%-ды, ал 2019 жылы-34%-ды құрады (1.5.2-кесте). Қалған көлемі қалдық 

қоймалары мен полигондарда орналастырылады. 

 

1.5.2-кесте. 2019 жылы өнеркәсіп қалдықтарын жинау және кәдеге жарату 

Облыс, қала атауы 

Жиналды 
Кәдеге жаратылды, 

Оның ішінде: 

Өнеркәсіптік 

қалдықтар, мың  

тонна 

Өнеркәсіптік қалдықтар 

Барлығы 
Пайдаланылды, 

мың тонна 

Өңделді, мың 

тонна 

% 

Ақмола 47273,0 7 024 ,0 7024,0 0 14,86 

Ақтөбе 75000,0 10015,0 15,0 10000,0 13,35 

Алматы 430,9 0 0 0 0,00 

Атырау  338,8 211,8 0 211,5 62,41 

ШҚО 56174, 2 41876,0 41846,9 29,1 74,55 

Жамбыл  13318,6 1849,8 1813683 36,0 13,89 

БҚО 174,3 54,8 19 800 35,0 31,45 

Қарағанды 221115,5 95202,0 95200 300 1,7 43,06 

Қостанай 240000,0 59600,0 58000000 1600,0 24,83 

Қызылорда 116,0 26,1 26 100 0 22,50 

Маңғыстау 620,1 271,8 51 780 220,0 43,83 

Павлодар  198306,3 78535,9 75811 282 2724,7 39,60 

СҚО 1400,0 278,7 169 837 108,8 19,91 

Түркістан 12212,0 8,7 84 0,272 0,07 

Алматы қ. 999,6 44,9 0 44,9 4,5 

Нұр-Сұлтан қ. 1575, 6 0 0 0 0,00 

Шымкент қ. 22,8 19,6 19,5 0,124 86,03 

Барлығы  868646,9 295018,9 280006,6 15012,3 34,0 

Дереккөз: https://stat.gov.kz  

 

Өндіріс қалдықтарын қайта өңдеу елдің өнеркәсіптік орталықтарында дамыған. Өңірлерде 

қалдықтарды кешенді басқару, қауіпті қалдықтарды, оның ішінде құрамында мұнайы бар 

қалдықтарды, металлургиялық қождарды, байыту қалдықтарын және т. б. қайта өңдеу бойынша 

260-тан астам кәсіпорын жұмыс істейді. 

Қайта өңдеу кезінде кәсіпорындар әртүрлі әдістерді қолданады: физика-химиялық, 

биологиялық, жылу және пиролиз. Құрамында мұнайы бар қалдықтардың құрамына 

байланысты қайта өңдеу мен кәдеге жаратудың биологиялық, термиялық немесе физика-

химиялық әдісі пайдаланылады. 

Күл-қож қалдықтары негізінен күл үйінділеріне орналастырылады. Қазақстанның кейбір 

облыстарында кәсіпорынның қажеттіліктері үшін шлак блоктары дайындалады, толтырғыш 

қоспаны дайындау үшін қолданылады. 
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Шлактар пайда болған кейбір өнеркәсіптік кәсіпорындар тау-кен жұмыстарынан 

шахталық қуыстар мен құлау аймақтарын төсеу үшін қолданылады және өнеркәсіптік 

қалдықтар полигонына орналастырылады. Сондай-ақ, түйіршіктелген домна шлагы жолдарды 

салу және қайта құру кезінде қолданылады. 

Тау-кен өнеркәсібінің қалдықтарын қайта пайдалану, қайта өңдеу және кәдеге жарату 

деңгейі төмен болып табылады (10%-дан аспайды). Техногендік минералдық түзілімдер 

үйінділерге жыл сайынғы түсімнің 2-3% мөлшерінде пайдаланылады. Осылайша, жинақталған 

және пайда болған қалдықтардың барлық түрлерін тиімді пайдалану үшін айтарлықтай іске 

асырылмаған мүмкіндіктер бар. 

 

Радиоактивті қалдықтар 

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 

темір-бетон модульдерінде ұзақ уақыт сақтауға жалпы белсенділігі 3*1015 Бк герметикалық 

қабықта 40000-нан астам көздер түсті. 

Құрамында уран бар өндіріс қалдықтарын жинақтағышта Маңғыстау облысы Ақтау 

қаласының маңындағы табиғи ағынсыз ойпатта орналасқан «Қошқар-Ата» қалдық 

қоймасында 115 млн.тонна уытты және радиоактивті қалдықтар орналастырылған. Қойманың 

ауданы бойынша 77,18 км2 әлемде баламасы жоқ. Орналастырылған қалдықтардың жалпы 

ауданы 66 км2 құрайды, жағажайлардың ауданы қазіргі уақытта шамамен 50 км2 құрайды 

және су фазасының деңгейін төмендету процесі жалғасуда. Қазіргі уақытта радиоактивті 

қалдықтарды қалдық қоймаға көму жүргізілмейді. Қалдық қоймасын қалпына келтіру 

қарастырылған. 

Медициналық қалдықтар 

2017 жылы Қазақстанда 7253 мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымы, оның ішінде 640 

ауруханалық ұйым жұмыс істеді. Жалпы төсек қоры 99465 бірлікті құрады, оның ішінде 

88585 бірлік – ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің жүйесінде. 

Медициналық қалдықтар медициналық қызметтер көрсету, медициналық 

манипуляциялар жүргізу процесінде және медициналық аспаптар мен жабдықтарға қызмет 

көрсету нәтижесінде пайда болады. Бұл таңу материалдары, оның ішінде құрамында 

микробтар мен вирустар бар, құрамында пайдаланылған емдік дәрі-дәрмектер бар, оның 

ішінде Н, 14С, 35Р, 60Со, 90SSR, 137Сs және басқалары сияқты радиоактивті элементтері бар 

әртүрлі қалдықтар. 

Бағалау бойынша, 2017 жылы Қазақстанда қауіпті (жұқтырылған) медициналық 

қалдықтардың пайда болу көлемі 78000 т құрады, ал қауіпсіз (ұқсас ҚТҚ) медициналық 
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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. 

2017, 2018 және 2019 жылдардағы өндіріс және тұтыну қалдықтарының мемлекеттік 

кадастрын жүргізу нәтижелері бойынша ақпараттық шолулардың деректері бойынша 

медициналық қалдықтардың пайда болу көлемі 1.5.3-кестеде ұсынылған. 

1.5.3-кесте. 2017-2019 жж. медициналық қалдықтардың түзілу көлемі  

 

Қалдықтардың түрлері 

Медициналық қалдықтардың жылдар 

бойынша көлемі 

2017 ж. 2018 ж 2019 ж. 

А класты қалдықтар, т 847 657,32 30 920,23 121 799,60 

Б класты қалдықтар, т 203 863,57 15 779,13 112 280 

В класты қалдықтар, т 3 698,20 558,89 11 300 

Г класты қалдықтар:    

Аспаптар, шт. 127 589,00 114 465,00 24 085,00 

Қатты, кг 13 490,62. 10 480,467. 5774,30 

Сұйық, л 1 292,46 2 606,10 150,00 

Д класты қалдықтар (радиоактивтік), т 0 57,00 0,38 

 

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 жеткіліксіз63. 

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. 

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). 

Тарихи қалдықтар мен ластану. 

Кейбір өнеркәсіптік кәсіпорындарды тарату, қайта ұйымдастыру, жекешелендіру және 

банкроттық нәтижесінде бүлінген жерлердің, қалдықтар жинағыштардың, карьерлердің үлкен 

 
63 Қазақстанның экологиялық қызметінің нәтижелілігіне үшінші шолу. БҰҰ ЕЭК. 2018 ж. 
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аудандары иесіз қалды, бұл елдің экологиялық қауіпсіздігіне нақты қауіп төндірді, оларды 

жою және қалпына келтіру қажет. 

«Тарихи ластану» объектілері шартты түрде 4 топқа бөлінеді. 

Біріншісі-республикалық меншіктегі объектілер. Оларға бұрынғы әскери полигондар, 

ескірген ауылшаруашылық препараттарының (пестицидтердің) көмілген және жинақталған 

жерлері және т. б. жатады. Оларға ел аумағында 1992 жылғы 31 мамырға дейін қоймаланған 

техногендік минералдық объектілер де жатқызылған (Жер қойнауы және минералдық 

шикізатты қайта өңдеу туралы кодекс қолданысқа енгізілген күн). 

Екінші топ-коммуналдық меншіктегі объектілер. Бұл елді мекендердің шағын жылыту 

объектілерінің (қазандықтар) күл-қож үйінділері, қалдықтар полигондары, мал қорымдары, 

қираған (тастап кеткен) елді мекендер мен жергілікті өнеркәсіп объектілерінің қалдықтары, 

бұрынғы колхоздар мен совхоздардың жөндеу-техникалық станцияларынан (РТС және МТС) 

ластанған аумақтар және т. б. Бұған ауыл шаруашылығы химиясының қоймалары және ауыл 

шаруашылығы препараттарының ескірген қалдықтарын көму орындары (көмінділер) жатады. 

Ескірген пестицидтермен ластанудың жоғары көрсеткіштері Қазақстанның  барлық 

облыстарына тән. Түгендеу жүргізілмегендіктен, ескі қоймалардың саны, сондай-ақ ескірген 

пестицидтердің көлемі туралы мәліметтер нақты емес. 

Үшінші топ-иесіз объектілер. Бұл кәсіпорындардың банкроттығынан кейін қалған 

бұрынғы өнеркәсіптік кәсіпорындардың аумақтары және олардың полигондары (қоймалар, 

шлам -, шлак қоймалары, зерттелмеген қалдықтар және т. б.). 

Иесіз қалдықтардың жалпы санын анықтау мүмкін емес, өйткені түгендеу жүргізілмеген. 

Тарихи қалдықтар анықталуына қарай сот шешімімен республикалық немесе коммуналдық 

меншікке беріледі. 

2019 жылдың соңындағы жағдай бойынша сот шешімімен Ақтөбе, Қарағанды, Қостанай, 

Ақмола, Маңғыстау және Павлодар облыстарындағы 17 объект республикалық меншікке 

берілді, оның ішінде коммуналдық меншіктен республикалық меншікке 5-еуі ауыстырылды. 

Олардың ішінде: 

- Қарағанды облысында құрамында сынабы бар қалдықтар сатылды (жойылды немесе 

кейіннен жою үшін сатылды), Цезий-137 ұзақ мерзімді қоймаға көмілді; 

- Қостанай облысында Тоғызақ кентінде 4 га ескірген пестицидтерден тазартылды; 

- Маңғыстау облысында Жаңаөзен қаласының маңында орналасқан 304 136 тонна 

көлемінде мұнай шламы сатылды. 

Республикалық меншікке түскен иесіз қауіпті қалдықтарды ҚР Экология, геология және 

табиғи ресурстар министрлігінің «Жасыл даму» АҚ басқарады. 

Төртінші топ-жер қойнауын пайдаланушылардың келісімшарттық аумағындағы 

объектілер. Бұл өздігінен ағып жатқан мұнай және гидрогеологиялық ұңғымалар, мұнай 

кәсіпшіліктерінің бұрынғы қызметтерінен ластанған аумақтар. 

Тұрақты органикалық ластағыштар (ТОЛ) 

ТОЛ қалдықтар қоры бойынша Қазақстан Республикасы Шығыс және Орталық Еуропа 

елдері арасында Ресей Федерациясынан кейін екінші орын алады. Қазақстанда ТОЛ өндірісі 

жоқ. 

Қазақстан Республикасында құрамында ТОЛ бар қалдықтардың негізгі топтары 

құрамында ПХД бар жабдықтар (құрамында ПХД бар трансформаторлар, конденсаторлар) және 

құрамында тол бар пестицидтер болып табылады. 2003-2004 жылдары анықталған 114 ПХД 

толтырылған трансформаторлар мен 50 мыңнан астам ПХД конденсаторлар, 1,5 мың тоннадан 

астам ескірген пестицидтер және ПХД мен пестицидтермен ластанған 8 учаске бар. 

Пестицидтердің басым бөлігі көміліп, конденсаторлар Қазақстаннан тыс жерлерге жойылды. 

5946 конденсатор және шамамен 105 тонна ескірген пестицидтер қалды. 

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 шығарылмайтын ТОЛ заттар енгізілді. 
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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; 

- ТОЛ басқарудың бірыңғай жүйесін құру; 

- химиялық қауіпсіздік мәселесі бойынша заңнаманы жетілдіру және оны іске асыру 

тетіктерін құру; 

- ТОЛ саласындағы кадрлар 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, «Дарьял-У» 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. 

Құрамында ТОЛ бар және басқа да қауіпті қалдықтарды жою жөніндегі мәселені шешу 

мақсатында Министрлік ЮНИДО-мен (Біріккен Ұлттар Ұйымының өнеркәсіптік даму 

жөніндегі Ұйымы) бірлесіп «Озонды бұзатын заттар мен орнықты органикалық ластағыштарды 

кәдеге жаратуды келісілген басқару» жобасын іске асырады. Осы жоба шеңберінде ТОЛ жою 

жөніндегі қондырғыны Қазақстанға өтеусіз беру жоспарлануда.  

Бұдан басқа, «Жасыл даму» АҚ базасында ақпарат алмасу мақсатында Үйлестіру 

орталығы (ТОЛ орталығы) құрылатын болады.  

Сынаппен тарихи ластану Павлодар және Қарағанды облыстарында орналасқан. 

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 

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. Жобаны іске асыру 2019 

жылы 082 «Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде моноқалалар 

мен өңірлерде іс-шараларды іске асыру» бюджеттік бағдарламасы шеңберінде басталды. 

Жобаны іске асыруға республикалық бюджеттен 2019 жылға 350 млн.теңге бөлінді. Жобаны 

іске асырудың жалпы құны 1,3 млрд. теңгені құрайды.  

2005 жылдан бастап сынап мониторингі бағдарламасын іске асыру шеңберінде Павлодар 

қаласының солтүстік өнеркәсіптік аймағы ауданында жыл сайын облыстық бюджет қаражаты 



69 

 

есебінен іс-шаралар өткізіледі. Көп жылдық сынап мониторингінің қорытындылары бұрын 2002 

- 2004 жылдары орындалған демеркуризация жөніндегі іс-шаралардың тиімділігін көрсетеді. 

Сынаптың қоршаған ортаға әсері тұрақты деп сипатталады. 2017 жылы Павлодар облысының 

әкімдігі 2019-2025 жылдарға іске асыру мерзімімен сынап мониторингі бағдарламасын түзету 

бойынша жұмыс жүргізді. Бағдарламада жер асты суларында сынапқа мониторинг жүргізу үшін 

41 дана мөлшерінде Жаңа бақылау ұңғымаларын жайластыру бойынша бұрғылау жұмыстары 

көзделген, оны іске асыру 2019 жылға (21,3 млн.теңге), сондай-ақ биологиялық үлгілерде 

(балық, суда жүзетін құс, адам шашы) сынамалар іріктеу көзделген. 2019 жылы «Павлодар 

қаласының солтүстік өнеркәсіптік аймағы ауданында бұрынғы № 6 сорғы станциясынан 

былқылдақ жинақтағышына дейінгі автожолдың батыс жағынан тереңдігі 20 м сүзгіге қарсы 

шымылдық салуға» ЖСҚ әзірленді. 

БҰҰДБ/ҒЭҚ «Ұлттық орындау жоспарын жаңарту, Қазақстанда медициналық 

қалдықтарды ұлттық жоспарлау және ұтымды басқару процесіне орнықты органикалық 

ластауыштарды басқаруды интеграциялау» жобасын іске асыру шеңберінде сынапты алдын ала 

түгендеуге негізделген сынапты пайдалануды қысқарту және жинау жөніндегі Ұлттық 

жоспардың жобасы әзірленді. Ол сынап туралы Минаматтық Конвенцияның қағидаттарын іске 

асыруға бағытталған, Қазақстандағы сынапты азайтуға бағытталған өткен және ағымдағы 

қызметі туралы мәліметтерден тұрады және 2017 – 2020 жылдар кезеңіне жоспарланған іс-

шараларды сипаттайды. 

Бүгінгі таңда ластанудың негізгі көздері «Тарихи ластағыштар» болып табылатын келесі 

мәселелер шешілмей отыр: 

- өткен ғасырдағы Семей ядролық полигоны және Азғыр, Солтүстік Балқаш маңы әскери 

базаларының аумақтары және т. б. сияқты осы күнге дейін халық пен қоршаған орта үшін 

қауіпті болып табылатын әскери-өнеркәсіптік кәсіпорындардың аумақтарын толық оңалту; 

- ескірген пестицидтердің және басқа да агрохимиялық препараттардың тарихи 

көмінділерін (көмінділерін) іргелес жатқан жер учаскелерін рекультивациялай отырып кәдеге 

жарату; 

- хром және бормен ластанған Елек өзенін С.М.Киров атындағы Алға химия зауытының 

шлам қоймаларынан тазарту. Бұрынғы зауыттың бүкіл аумағы мен айналасын және оның 

шламын тазарту проблемалары болған кезде, өзеннің ластануы тек күшейе түседі, бұл әсердің 

ұзақ уақыт сақталып отырғанын көрсетеді; 

- бұрынғы Шымкент қорғасын зауытына іргелес жатқан қорғасынмен ластанған 

аумақтарды оңалту.  

Қатты тұрмыстық қалдықтар 

Жыл сайын Қазақстанда 4,5 - 5 млн.тонна қатты тұрмыстық қалдықтар (ҚТҚ) түзіледі.  

Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің 

деректері бойынша 2019 жылы Қазақстан Республикасында барлығы 4,7 млн. тонна ҚТҚ 

түзілген. 

Қалдықтармен жұмыс істеу саласында мынадай жетістіктер бар: 

- қайта өңделген және кәдеге жаратылған тұрмыстық қатты қалдықтардың үлесі 2019 

жылы 14,9%-ды құрады (1.5.4-кесте). 

- қалдықтарды жинау және шығару қызметтерімен ел халқының 2018 жылы – 72%, ал 

2017 жылы - 68% қамтамасыз етілген; 

- республика бойынша 2019 жылы қолданыста болған 3292 полигон мен қоқыс тастайтын 

жерлердің 18,26%-ы экологиялық талаптарға сәйкес келді. 2018 жылы 3520 полигон мен қоқыс 

үйіндісінің 623–і (17,7%), ал 2017 жылы 3817-ден - 611-і (16%) заңдастырылды. 

 

1.5.4-кесте. ҚР өңірлері бойынша 2017-2019 жж. ҚТҚ түзілу және қайта өңделу көлемі 

Облыс, қала атауы 

Түзілген қалдықтардың көлемі (мың тонна) Қайта өңделген және кәдеге 

жаратылған ҚТҚ үлесі 

 2017 ж.  2018 ж.  2019 ж. 2017 2018 2019 
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жыл,% жыл, 

% 

жыл, % 

Ақтөбе 234 000 241 000 245 000 2,11 2,93 3,02 

Ақтөбе 300 000 298 600 295 600 3,51 11,69 10 

Алматы 629 000 628 681 624 283 24,77 27,55 23,28 

Атырау  72 458 207 798 191 720 44,33 1,69 10,44 

ШҚО 180 365 183 550 164 680 3,17 4,84 3,28 

Жамбыл 74 959  95 691 80 935 3,47 3,11 8,53 

БҚО 105 000 108 111 107 000 2,17 5,28 8,6 

Қарағанды 654 640 651 300 660 000 13,96 16,39 17,42 

Қостанай 435 000 250 000 216 700 0,93 9,65 10,3 

Қызылорда 148 000 147 000 122 000 8,13 7,42 10,78 

Маңғыста 190 100 182 323 188 285 6,49 1,42 33,8 

Павлодар  426 581 117 336 648 000 0,23 0,12 15 

СҚО 182 500 66 100 74 666 3,59 7,59 10,78 

Түркістан 286 278 137 952 128 081 3,48 7,17 10,05 

Алматы қ. 600 000 480 000 456 000 10,01 5,70 10,95 

Астана қ. 345 438 307 626 318 582 8,33 12,25 15,92 

Шымкент қ.  216 178 215 066 - 18,28 22,77 

Барлығы 4 864 319 4 319 246 4 736 598 9,05 11,51 14,9 

 

Дереккөз: https://stat.gov.kz 
 

Қалдықтарды жинау және тасымалдау бойынша мамандандырылған кәсіпорындар мен 

жеке кәсіпкерлердің саны 587 бірлікті құрайды. 

2019 жылы ресми жұмыс істеп тұрған полигондарға (қоқыс тастайтын жерлерге), 

коммуналдық қалдықтарды сұрыптау және қайта өңдеу объектілеріне 3,9 млн.тонна қалдық 

келіп түсті. Олардың 65,3%-ы одан әрі сақтауға берілді, 27,3%-ы сұрыпталды және 13,7%-ы 

одан әрі өңдеуге жіберілді, 6,4%-ы кәдеге жаратылды. 2019 жылдың соңында ресми жұмыс 

істейтін полигондарда (үйінділерде) 43,3 млн. тоннадан астам қалдықтар жиналды. 

 

1.5.5-кесте. 2019 жылы полигондардың экологиялық нормаларға сәйкестігі рейтингісі 

Полигонд

ардың 

рейтингісі 

өңір ҚТҚ 

полигондарын

ың рейтингісі, 

бірл. 

Нормаларға 

сәйкес келмейтін 

полигондардың 

саны, бірл 

Нормаларға 

сәйкес 

келетін 

полигондард

ың саны, бірл 

Нормаларға 

сәйкес келетін 

полигондардың 

үлесі, бірл, % 

 ҚР бойынша барлығы 3 292 2 691 601 18,26 
1 Нұр-Сұлтан 1 0 1 100 
2 Шымкент 1 0 1 100 
3 Жамбыл 163 0 163 100 
4 Түркістан 163 13 150 92,02 
5 Қостанай 266 155 111 41,73 
6 Маңғыстау 24 16 8 33,33 
7 Атырау 86 64 22 25,58 
8 Ақмола 130 104 26 20,00 
9 Қарағанды 202 162 40 19,80 

10 ШҚО 430 404 26 6,05 
11 СҚО 458 441 17 3,71 
12 Ақтөбе 366 354 12 3,28 
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13 БҚО 208 206 2 0,96 
14 Қызылорда 145 141 4 2,76 
15 Алматы 313 300 13 4,15 
16 Павлодар 336 331 5 1,49 
17 Алматы 0 Алматы облысына шығарылады 

Дереккөз: ЭГТРМ 

 

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 (1.5.4-кесте). Алайда, 

2019 жылы Түркістан қаласы қосылған кезде 9229 рұқсат етілмеген қоқыс полигоны 

анықталды, 2619 қоқыс полигоны жойылды, олардың көлемі 389 мың тоннадан асады. Ақмола, 

Солтүстік Қазақстан, Алматы, Қарағанды және Ақтөбе облыстарында апатты үйінділердің ең 

көп саны тіркелді. 

 

1.5.6-кесте. 2018 жылы апатты үйінділерді облыстар бойынша бөлу 

Экология департаменті 

Қызығушылық аймағы 

шегінде орналастырылған 

қалдықтар 

Тексерілгендерінің санына қатысты  

ағымдағы жағдай 

Рұқсатсыз 
ЭД шығулары Кәдеге жаратылған 

Саны % Саны % 

Нұр-Сұлтан қаласы 439 125 29 108 25 

Алматы қаласы 51 13 25 13 25 

Шымкент қаласы 320 192 61 37 12 

Ақмола облысы 1704 362 22 66 4 

Ақтөбе облысы 633 620 98 17 3 

Алматы облысы 806 47 6 10 1 

Атырау облысы 710 558 79 17 2 

Шығыс Қазақстан облысы 425 413 99 80 19 

Жамбыл облысы 352 563 100 303 87 

Батыс Қазақстан облысы 483 209 44 112 23 

Қарағанды облысы 675 176 26 176 26 

Қостанай облысы 346 349 100 152 44 

Қызылорда облысы 240 330 100 97 43 

Маңғыстау облысы 181 199 100 58 32 

Павлодар облысы 601 385 65 77 13 

Солтүстік Қазақстан облысы 714 310 44 85 12 

Түркістан облысы 0 0 0 0 0 

Барлығы 8680 4851 57 1408 16 

Дереккөз: ЭГТРМ 

ҚТҚ өңдеу саласын дамыту мақсатында Экологиялық кодекске келесі түзетулер енгізілді: 

- «коммуналдық қалдықтарды бөлек жинау», «қайталама шикізат» ұғымдары енгізіліп, 

оларға қойылатын талаптар белгіленді; 

- өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері енгізілді; 

- полигондарда қалдықтардың кейбір түрлерін көмуге тыйым салынды. 

2016 жылдан бастап полигондарда құрамында сынабы бар шамдар мен аспаптарды; 

металл сынықтарын; пайдаланылған майлар мен сұйықтықтарды; батареяларды; электрондық 

қалдықтарды көмуге тыйым салынады. 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап пластмассаны, 
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макулатураны, картонды және қағаз қалдықтарын, шыныны көмуге тыйым салу күшіне енді, ал 

2021 жылдан бастап құрылыс және тамақ қалдықтарына тыйым салу күшіне енді. 

Жергілікті деңгейде қалдықтармен жұмыс істеу мәселелері тиісті аумақтарды дамыту 

бағдарламаларында қаралады. Мемлекет Басшысының 2018 жылғы 10 қаңтардағы «Төртінші 

өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына 

Жолдауын іске асыру жөніндегі Жалпыұлттық жоспардың (ЖҰЖ) 15-тармағы шеңберінде 

облыстардың, Нұр-сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдіктері шағын және орта 

бизнес субъектілерін кеңінен тарта отырып, ҚТҚ-ны қазіргі заманғы кәдеге жарату және қайта 

өңдеу жөніндегі шаралар кешенін әзірлеп, бекітті. Шаралар кешені бизнеспен 

ынтымақтастықты реттеуді, инвестициялар тартуды, сондай-ақ инвесторлар үшін қолайлы 

жағдайлар жасауды көздейді. Шаралар кешендерінің іс-шаралары белгіленген мерзімдерге 

сәйкес іске асырылады. Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі тарапынан 

олардың орындалуын үйлестіру және мониторингтеу жүзеге асырылады. 

Сондай-ақ, қалдықтарды жинау, сұрыптау және қайта өңдеу саласын дамыту, сондай-ақ 

өңірлердегі жұмысты үйлестіру және бірыңғай тәсілді әзірлеу үшін 2020 жылға дейін ҚТҚ-ны 

бөлек жинауды, сұрыптауды, кәдеге жаратуды және қайта өңдеуді енгізу жөніндегі Жол 

карталары (бұдан әрі-жол карталары) бекітіліп, іске асырылып жатыр. 

Жол карталары шеңберінде ел өңірлерінде ҚТҚ-ны бөлек жинау, сұрыптау және қайта 

өңдеу кезең-кезеңімен енгізілуде. ҚТҚ-ны бөлек жинау бойынша инфрақұрылым құрылуда. 

2019 жылдың соңына ӨКМ аясында өңірлерде сынап шамдарын жинауға арналған 2321 

контейнер, бөлек жинауға арналған 12196 контейнер, электр жабдығына арналған 150 

контейнер орнатылды. 147 қайталама шикізатты қабылдау пункті құрылды. 

Атап айтқанда, қалдықтарды бөлек жинау Ақмола (Көкшетау қ., Щучинск, Степногорск, 

Атбасар, Бурабай аудандары орталықтары), Ақтөбе (Ақтөбе қ., Алға қ., Шұбарқұдық кенті), 

Алматы (Талдықорған қ.), Атырау (Атырау қ., Қызылқоға ауданы), Жамбыл (Тараз қ.), Батыс 

Қазақстан (Орал қ.), Қарағанды (Қарағанды қ., Теміртау қ.), Қостанай (Қостанай қ., Рудный қ., 

Жітіқара қ., Затобол кенті), Маңғыстау (Ақтау қ.), Солтүстік Қазақстан (Петропавл қ.), Оңтүстік 

Қазақстан (Шымкент қ.) облыстарында, Нұр-Сұлтан қаласында енгізіліп жатыр. 

2019 жылдың қорытындысы бойынша республика бойынша 204 қала мен ауданның 

ішінен әртүрлі кезеңдерде бөлек жинау 51 елді мекенге, ал сұрыптау 30 елді мекенге енгізілді. 

Бұл ретте, қалдықтарды бөлек жинау және сұрыптау ірі қалаларда да, аудандарда да 

енгізілуде. Сұрыптау кешендерінде мыңнан астам жұмыс орны ашылды. 

Қалдықтарды бөлек жинау енгізілген елді мекендердің ең көп саны Батыс Қазақстан 

облысында (13), ал ҚТҚ сұрыптау Қостанай облысында (1.5.7, 1.5.8-кестелер). 

 

1.5.7-кесте. ҚТҚ-ны бөлек жинаумен, сұрыптаумен және қайта өңдеумен айналысатын 

кәсіпорындар саны 

Бөлек 

жинау 

бойынша 

рейтингі 

Өңір ҚТҚ бөлек жинау 

енгізілген елді 

мекендер саны 

ҚТҚ сұрыптау 

енгізілген елді 

мекендер саны 

ҚТҚ өңдейтін 

кәсіпорындар саны 

 ҚР 51 30 170 

1 БҚО 13 1 15 

2 Қостанай 7 9 8 

3 Ақмола облысы 5 1 6 

4 Алматы облысы  4 2 8 

5 Павлодар  3 2 6 

6 Ақтөбе 3 1 16 

7 Атырау  2 1 6 

8 Жамбыл  2 0 9 

9 Қарағанды 2 2 8 

10 Түркістан 2 5 9 

11 Маңғыстау 2 2 5 
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12 СҚО 2 0 9 

13 ШҚО 1 1 17 

14 Нұр-Сұлтан 1 1 6 

15 Шымкент 1 1 6 

16 Қызылорда 1 0 4 

17 Алматы 0 1 12 

Дереккөз: ЭГТРМ  

 

1.5.8-кесте. ҚТҚ-ны бөлек жинау инфрақұрылымын құру жөніндегі облыстардың 

рейтингісі 

ӨКМ 

механизмі 

бойынша 

белсенділік 

рейтингісі 

Өңір Сынап 

шамдары мен 

батареяларға 

арналған 

контейнерлер 

саны 

Бөлек жинауға 

арналған 

контейнерлер 

саны 

Электр 

жабдықтарына 

арналған 

контейнерлер 

саны 

ҚТҚ 

қабылдау 

пункттеріні

ң саны 

 ҚР 2321 12196 150 147 

1 Нұр-Сұлтан 370 6276 31 32 

2 Алматы және  

Алматы облысы  

190 1457 600 78 

3 Қарағанды облысы 0 1755 37 16 

4 Павлодар облысы  200 422 20 0 

5 Қостанай облысы 145 587 8 0 

6 СҚО 79 766 38 0 

7 ШҚО 0 565 10 0 

8 Қызылорда облысы 850 0 0 0 

9 Маңғыстау облысы 0 368 0 9 

10 Ақмола облысы 154 0 0 12 

11 Ақтөбе облысы 133 0 0 0 

12 Жамбыл облысы  106 0 5 0 

13 БҚО 54 0 0 0 

14 Атырау облысы  40 0 0 0 

15 Шымкент және 

Түркістан облысы  

0 0 0 0 

Дереккөз: ЭГТРМ 

Қайта өңдеу кәсіпорындарының жалпы саны – 170, кәсіпорындардың ең көп  саны 

Шығыс Қазақстан (17), Ақтөбе (16) және Батыс Қазақстан облыстарында (15), ең аз саны 

Қызылорда (4), Маңғыстау (5) облыстарында шоғырланған. 

2019 жылдың қаңтар айында Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданының Басқұдық 

ауылында қуаты жылына 50000 тонна қалдықтарды сұрыптау станциясы іске қосылды, Шығыс 

Қазақстан облысы Өскемен қаласындағы 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 Корея Траст қоры, сондай-ақ Корея Республикасының Қоршаған 

орта министрлігі Алматы, Атырау, Көкшетау және Қостанай қалаларында ҚТҚ-мен жұмыс 

істеу жөніндегі жобаларды іске асыру бойынша жұмыстарды жүргізіп жатыр.  

Жобалар МЖӘ тетіктерін пайдалана отырып іске асырылуда. Мысалы, 2018 жылы 

Алматы қаласында МЖӘ шеңберінде қуаты жылына 550 мың тонна қоқыс сұрыптау кешенін 

салу жобасы іске асырылды. 

2016 жылы Қазақстанда өндірушілер мен импорттаушылардың автомобильдерге, 

шиналарға, майлар мен аккумуляторларға, ал 2017 жылы – электр жабдықтары мен қаптамаға 

кеңейтілген міндеттемелері қағидаты (ӨКМ) енгізілді. ӨКМ 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 
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береді. ӨКМ шеңберінде екінші шикізатты жинау, тасымалдау және қайта өңдеу үшін 

кәсіпорындардың шығындарын өтеу жүзеге асырылады. Кеңейтілген міндеттемелер құралының 

арқасында қалдықтарды сұрыптау және өңдеу бойынша шағын және орта бизнес 

кәсіпорындарының саны 2016 жылғы 115-тен 2018 жылы 150-ге дейін, 2019 жылы 170-ке дейін 

артты. 

2018 жылдың өзінде 14 нысан енгізілді: «Баян» ЖК (Ақмола обл.); «Astana Clean Time» 

ЖШС (Нұр-Сұлтан қ.); «Green Technology Industries» ЖШС (Түркістан обл.); «Hill Corparation» 

ЖШС, «Евро кристалл» ЖШС (Шымкент қ.); «Green Recycle» ЖШС (Алматы қ.); «Элемент 

ресурс» ЖК, «Оразбек» ЖК, «Kostanay eco citу» ЖШС (Қостанай обл.); «Ақтау Таза қала» 

ЖШС, «Global ecosort» ЖШС; (Маңғыстау обл.); «Кама Центр» ЖШС (БҚО); «Екібастұз 

Коммун Сервис» ЖШС (Павлодар обл.); «Ақсу Полигон» ЖШС (Павлодар обл.). 

2018 жылы жиналған және қайта өңделген автокомпоненттер көлемі 83700 тоннаны 

құрады, бұл 2017 жылдан 3 есе жоғары. Жиналған және қайта өңделген қаптама 

қалдықтарының көлемі 95872 тоннаны құрады, бұл 2017 жылдан 2 еседен астам жоғары. 2019 

жылы орамада жиналған және қайта өңделген қалдықтардың көлемі 38106 тоннаны құрады 

(1.5.9-кесте). 

 

1.5.9-кесте. ӨКМ іске асыру шеңберінде қайта өңделген қалдықтардың саны.  

 2017 2018 2019 

Жиналған және қайта өңделген шиналардың 

көлемі 

20 047 27 710 19 001 

май 4 198 11 252 16 936 

аккумулятор 20 000 20 000 10 314 

антифриз 2 300 3 400 0 

Шыны қалдықтары 5 634 22 772 17 854 

платмасса қалдықтары 6 066 8 995 8 456 

Қағаз бен қатты қағаз қалдықтары 45 025 31 595 10 828 

Жиналған көп айналымды шыны ыдыстың 

көлемі, млн. дана 

4 334 3 621 789 

Электронды қалдықтар, тонна 2 461 4 666 0 

Дереккөз: ЭГТРМ 

 

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. 

Ескі автомобильдерді қабылдау бағдарламасы қолданыла бастағаннан бері (2016 жылғы 

21 қараша) халықтан 124,9 мың бірлік ескі автомобильдер қабылданды, бұл бизнесті 

ынталандыруға мүмкіндік берді, жаңа кәсіпорындардың пайда болуына ықпал етті. 

 

Қалдықтарды қайта өңдеу секторын мемлекеттік қолдау шаралары 

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 өзге де қызметтерді (ЭҚЖЖ 38 және 39) жүзеге асыратын шағын кәсіпкерлік 

субъектілеріне беріледі. 



75 

 

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 286-

баптарында айқындалған. 

Сондай-ақ 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 10-15 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. 

ҚР салық заңнамасында инвестициялық басым жобаларды іске асыратын заңды 

тұлғаларға салықтық преференциялар көзделген, олардың шеңберінде мынадай жеңілдіктер 

көзделген:  

- корпоративтік табыс салығынан 10 жылға босату; 

- жер салығынан 10 жылға босату; 

- мүлік салығынан 8 жылға босату. 

«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік 

бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 25 тамыздағы 

№522 қаулысына сәйкес қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, қалдықтарды кәдеге жарату 

бағдарламаның әлеуетті қатысушылары үшін экономиканың басым секторларына жатқызылған.  

Бағдарламаның 94-тармағына сәйкес бағдарламаның екінші бағытының қатысушылары 

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/қаржылық лизинг шарттары бойынша сыйақы мөлшерлемесін 

субсидиялау, банктердің/даму банкінің кредиттері бойынша ішінара кепілдік беру, өндірістік 
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(индустриялық) инфрақұрылымды дамыту, индустриялық аймақтарды құру, ұзақ мерзімді 

лизингтік қаржыландыру түрінде мемлекеттік қолдау шаралары көзделген. 

Бұдан басқа, Еуропалық инвестициялық банк «Даму» қорымен Қазақстанда мемлекеттік 

және жеке кәсіпорындарды («Даму» қорының талаптарымен мемлекеттік кепілдіксіз) 50 мың 

АҚШ долларынан басталатын жобаларды қаржыландыру мүмкіндігімен «жасыл» жобаларды 

ұзақ мерзімді қаржыландыру үшін 200 млн.еуроға негіздемелік шартқа қол қойды. Жобаларды, 

оның ішінде мемлекеттік жеке меншік әріптестік шеңберінде қалдықтар бойынша жобаларды 

іске асыруға, шағын жобалар үшін жеке бағдарлама әзірлеуге болады. 

 

Қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы халықаралық ынтымақтастық 

Қазақстанда қалдықтармен жұмыс істеу саласында халықаралық ынтымақтастық жүзеге 

асырылуда. Қазіргі уақытта БҰҰДБ, ЮНЕП және Қазақстан Республикасының Үкіметі 

«Халықаралық көпжақты табиғат қорғау келісімдері бойынша міндеттемелерді сақтауды 

қамтамасыз ету жолымен химиялық заттарды реттеу бөлігінде Қазақстан Республикасының 

Ұлттық әлеуетін нығайту» жобасын жүзеге асыруда (2019-2021). Жобаның мақсаты Стокгольм, 

Базель және Роттердам конвенциялары, ХЗХРСТ бойынша міндеттемелерді тиімді орындау 

және сынап жөніндегі Минамат конвенциясын ратификациялауға жәрдемдесу мақсатында 

химиялық заттарды ұлттық деңгейде реттеудің кешенді тәсілін іске асыру үшін әлеуетті 

нығайту бойынша елдің күш-жігерін қолдау болып табылады. 

Сондай-ақ, 2015-2018 жылдары БҰҰДБ/ЖЭҚ/ҚР Үкіметі «Орындаудың ұлттық 

жоспарын жаңарту, орнықты органикалық ластағыштарды басқаруды ұлттық жоспарлау және 

Қазақстандағы медициналық қалдықтарды ұтымды басқару процесіне ықпалдастыру» жобасы 

іске асырылды. 

 

Халықаралық тәжірибе. 

Өндіріс және тұтыну қалдықтарымен жұмыс істеудің әлемдік тәжірибесіндегі неғұрлым 

тиісті тәжірибе «химиялық» деп аталатын мына конвенцияларда баяндалған қағидаттар мен  

талаптарды сақтау болып табылады: Базель, Стокгольм және Роттердам. 

Халықаралық сарапшылардың пікірінше, Қазақстанда Базель, Роттердам және 

Стокгольм конвенциялары үшін бірыңғай орталық құру бұл конвенциялардың 

хатшылықтарымен үйлесімді байланысты қамтамасыз етуге жақсы көзқарас болып табылады. 

Алайда, Қазақстанның осы конвенциялар бойынша өз міндеттемелерін орындауы үшін адами 

және ресурстық әлеуеттің жетіспеушілігімен, химиялық заттар туралы конвенциялардың 

талаптарына сәйкес ақпаратты беруімен байланысты қажетті ақпаратты ұсынуда кемшіліктер 

бар. Қазақстан Сынап туралы Минамата конвенциясының қатысушысы емес, дегенмен осы 

Конвенцияға қосылуға дайындық жұмыстары басталды. 

Осыған байланысты қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органға: 

үш химиялық конвенцияға арналған орталықтың жұмысын қарастыру, халықаралық 

міндеттемелерді дұрыс орындау үшін әлеуетті арттыру үшін пысықтау және түзету; 

Сынап туралы Минамата конвенциясының қатысушысы болу үшін қажетті 

шараларды қабылдау. 

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 ӨКМ жөніндегі ережелермен жұмыс істейтін Үкіметтің билік органдарына арналған.64 

Әлемде төрт жүзден астам ӨКМ жүйесі бар және бүгінгі күні ӨКМ сәтті жүйесі үшін ең 

аз талаптарды анықтау үшін жеткілікті тәжірибе жинақталған болуға тиісті. ӨКМ жүйелері 

 
64 http://www.basel.int/TheConvention/ConferenceoftheParties/Meetings/COP14/tabid/7520/Default.aspx 
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немесе ерікті немесе міндетті болуы мүмкін.65 Кез келген жағдайда, ӨКМ 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. ӨКМ 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 ӨКМ жүзеге асыратын өндірушілердің жауапкершілігі ұйымдары. 

ӨКМ жүйесі 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. ӨКМ 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. ӨКМ жүйесінің 

экономикалық, әлеуметтік және экологиялық жетістіктері бағалануы, зерттелуіне және 

жариялануына қарамастан, бағалануы керек. 

ӨКМ 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. 

ӨКМ 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 ӨКМ 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; 

 
65 Өндірушілердің кеңейтілген жауапкершілігі-қалдықтарды тиімді реттеу үшін жаңартылған нұсқаулар, 

OECD, 2016 
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- 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. 

ӨКМ 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-п-

диоксиндер, 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. 

БҰҰ Қоршаған орта жөніндегі Ассамблеясы өзінің үшінші сессиясында (2017 жылы 4-6 

желтоқсанда 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 қорғасын-қышқылды аккумуляторлық батареяларды экологиялық негізді реттеуге 

жәрдемдесу туралы 3/9 қарарды қабылдады.  

Біріккен Ұлттар Ұйымының Қоршаған орта жөніндегі бағдарламасы (ЮНЕП) ХЗХРСК 

жүзеге асырумен айналысады (Химиялық заттарды халықаралық реттеуге стратегиялық 

көзқарас), ол 2006 жылы химиялық заттардың өмірлік циклында ұтымды реттелуіне ықпал ету 

үшін ерікті саяси негіз ретінде қабылданды. 

Сессияаралық процестің үшінші кеңесінде (МП3) (Бангкок, Таиланд, 2019 жылғы 1-4 

қазан) 2020 жылдан кейінгі кезеңге есептелген химиялық заттар мен қалдықтарды ұтымды 

реттеу жөніндегі халықаралық ынтымақтастықтың жаңа жаһандық платформасының ықтимал 

элементтері талқыланды, ХЗХРСК жаңартылған нұсқасына арналған бес стратегиялық мақсат 

ұсынылды, олар мыналарды қамтиды: 
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- А стратегиялық мақсаты: химиялық заттардың барлық өмірлік циклынан және 

қалдықтардан болатын зиянды болдырмауға және азайтуға бағытталған шараларды анықтау, 

жүзеге асыру және сақтауды қамтамасыз ету. 

- В стратегиялық мақсаты: негізделген шешімдер мен іс-қимылдар қабылдауды 

қамтамасыз ету мақсатында барлық тиісті субъектілер үшін жан-жақты және жеткілікті білім, 

деректер, ақпарат және мәліметтер алу, олардың болуы және қолжетімділігі. 

- С стратегиялық мақсаты: жаһандық іс-қимылды талап ететін қызығушылық тудыратын 

мәселелерді анықтау, басымдықты анықтау және шешу. 

- D стратегиялық мақсаты: инновациялық және тұрақты шешімдер мен перспективалық 

ойлау арқылы адам денсаулығы мен қоршаған орта үшін пайда алу және қауіптердің алдын 

алу. 

- Е стратегиялық мақсаты: тұрақты дамуға қол жеткізу үшін химиялық заттар мен 

қалдықтарды ұтымды реттеудің маңыздылығын барлық тиісті субъектілердің тануы; 

шараларды қабылдауды жеделдету және мүдделі тараптар арасындағы өзара іс-қимылды 

нығайту және ресурстарды жұмылдыру үшін қажетті серіктестіктер құру. 

Осы стратегиялық мақсаттар Қазақстанда қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы 

бағдарламалық құжаттарды әзірлеу кезінде пайдаланылуы мүмкін. Сонымен бірге, БҰҰ ЕЭК 

сарапшыларының пікірінше66. Қазақстанның қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті 

орган: 

қалдықтарды басқару саласындағы қолданыстағы саясатты қайта қарап, 

бақыланатын полигондар құруға бағытталған бағдарламаны жасауға кірісу; 

жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, қалалық қалдықтарды басқаруды 

қаржыландырудың қолданыстағы жүйесіне талдау жүргізіп, коммуналдық қалдықтармен 

жұмыс істеу жүйесін шығындар негізінде қаржыландыруға көшу стратегиясын әзірлеу; 

барлық қалдықтарды орналастыру және орналастыру объектілерінде қалдықтарды 

өлшеу жүйесін енгізу стратегиясын әзірлеу; 

қалдықтарды басқару бойынша қолданыстағы деректер жүйесінің тиімділігін бағалау 

және қалдықтардың пайда болуының барлық көздерінен есептердің енгізілуін қамтамасыз 

ету үшін өзгерістер енгізу; 

қалдықтардың жекелеген түрлері бойынша сандық статистиканы жинауды 

қамтамасыз ету; 

мүдделі мемлекеттік органдармен бірге қайталама шикізат туралы есептілікті 

жақсартуға бағытталған шараларды әзірлейді және жүзеге асырады; 

сұрыптау инфрақұрылымының тиімді және тұрақты жұмысына кедергі болатын 

негізгі мәселелерді анықтау және қолданыстағы сұрыптау қуатын толық пайдаланатын 

стратегия жасау; 

ұлттық химиялық заттарды басқару инфрақұрылымын бағалау бойынша жаңа 

ұлттық профильді дайындауды бастау; 

медициналық қалдықтарды жинау және жою жөніндегі келісімшарттар арқылы 

аймақтық тәсілді қолдау. 

 

Қоқысты жағу туралы. 

Ең алдымен, қоқыс жағатын пештер полихлорланған дибензо-п-диоксиндер мен 

дибензофурандарды (диоксиндер мен фурандар немесе ПХД/ДФ) қамтитын, бірақ олармен 

шектелмейтін, бақыланбайтын тұрақты органикалық ластағыштардың (БТОЛ) негізгі көзі 

ретінде тұрақты органикалық ластағыштар туралы Стокгольм Конвенциясына (Қазақстан 

Республикасы ратификациялаған) С қосымшасының II А) бөлігінде аталғандығын атап өту 

қажет. Қоқыс шығаратын зауыттардың шығарындыларында басқа диоксинге ұқсас 

қосылыстар бар, мысалы, полихлорланған нафталиндер. НИП және НЭП сәйкес қоқыс 

 
66 Қазақстанның экологиялық тиімділігі туралы үшінші шолу. БҰҰ ЕЭК. 2018 ж. 
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жағатын пештерді (және басқа да БТОЛ негізгі көздерін) пайдалану жөніндегі Нұсқаулық 

Стокгольм конвенциясында ұсынылады67. 

Қоқысты жағу мен оны бақылаудың негізгі кемшіліктеріне мыналар жатады68: 

- пиролиздің өнеркәсіптік процестерінде оттегінің толық болмауына қол жеткізу мүмкін 

емес, яғни іс жүзінде пиролитикалық жүйелер оның стехиометриялық аз мөлшерімен жұмыс 

істейді. Осылайша, органохлориді қосылыстарының пиролизі кезінде оттегінің аз мөлшері, 

сондай-ақ металл оксидтері (мысалы, темір) болса, қайталама диоксиндердің пайда болу 

мүмкіндігі бар; 

- пиролиз, әдетте, қысыммен жүреді, бұл тазартылмаған технологиялық газдардың 

жабдықтың бос еместігі арқылы қоршаған ортаға түсу қаупін тудырады; 

- қазіргі уақытта онлайн автоматты режимде полихлорланған диоксиндер/фурандар, 

полихлорланған бифенилдер сияқты тол құрамын бақылауға мүмкіндік беретін 

газанализаторлар әдістемелер мен сынама дайындаудың ерекшеліктеріне байланысты жоқ; 

- реакция өнімдерінде ең жоғары температура аймағында тотықтырғыш жетіспеген кезде 

көміртегі тотығы мен сутегі түзілуі мүмкін, олар шығатын газдардың салқындату аймағында 

полибромдалған дибензодиоксиндердің (ПБДЭ) және фурандардың (ПБДД/Ф) және олардың 

аналогтарының қайта түзілуіне себеп болуы мүмкін69. 

- 510-630ºС кезінде термолиз кезінде 10%-ға дейін шығатын ПБДД/Ф түзіледі. Ұқсас 

деректер 700-900 ºС кезінде осы қосылыстардың пиролизі кезінде алынған; 

- бірқатар сарапшылардың пікірінше, өндіріс пен тұтыну қалдықтарын 

инсинераторларда жағуды жүзеге асыратын қоқыс шығаратын зауыттар мен 

кәсіпорындардағы өндірістік экологиялық бақылау формальды және Ресей аймақтарының 

тұрғындары мен жұртшылығы үшін толық қолжетімді емес. 

 

ТДМ-ға қол жеткізудің проблемалары. 

ТДМ-да қалдық мәселесі 2030 жылға дейінгі кезеңге арналған тұрақты даму саласындағы 

күн тәртібінің 3.9, 11.6, 12.4 және 12.5-міндеттеріне тікелей қатысты (1.5.10-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 

(байқаусыз 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 байқаусыз уланудан болатын өлім-

жітімнің әлемдік орташа деңгейі 100000 адамға шаққанда 1,5 оқиғаны құрады.70 

Қазақстанда статистикамен 11-мақсаттың 11.6-міндетінің 11.6.1-көрсеткіші 

бақыланбайды.  Сараптамалық бағалаулар бойынша, қалалық қатты тұрмыстық қалдықтардың 

жартысына жуығы Қазақстанда тұрақты жиналады, ал тұрақты жинаумен қамту халықтың 

жалпы санының 70%-ға жуығын құрайды. Нұр-Сұлтанды қоспағанда, Қазақстанның бірде-бір 

қаласында 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 

санитарлық-техникалық полигондар негізінде қалдықтарды жинау жүйесін құруы керек. ҚТҚ 

басқарудың қазіргі тәсілін ескере отырып, 2030 жылға қарай Қазақстан осы міндеттерге жете 

алмайтын сияқты71. 

 
67 http://chm.pops.int/Implementation/BATBEP/BATBEPGuidelinesArticle5/tabid/187/Default.aspx 
68 Ресей Федерациясындағы қоқыс шығаратын зауыттар мен инсинераторлар. Мәскеу 2020 
69 В.Г. Петров «Қалдықтарды жағу қондырғыларында полибромдалған дибензо-п-диоксиндер мен 

дибензофурандар реакцияларының термодинамикасын зерттеу». «Удмурт Университетінің 
Хабаршысы» 1-шығарылым. Физика және химия. ӘОЖ: 504.3.054. 2013 

70 Қазақстанның экологиялық қызметінің нәтижелілігіне үшінші шолу. БҰҰ ЕЭК. 2018 ж. 
71 Қазақстанның экологиялық қызметінің нәтижелілігіне үшінші шолу. БҰҰ ЕЭК. 2018 ж. 
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12-мақсаттың 12.4-міндетін шешу үшін: 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 орындалуға тиісті. 

12.4.2-көрсеткішіне келетін болсақ Қазақстанда қауіпті қалдықтардың жалпы пайда болу 

көрсеткіштері, оның ішінде қауіптілік тізімі (қызыл, сары, 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 тіркелд72. 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 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.  

 

1.5.7-кесте. Қалдықтар мәселелеріне байланысты ТДМ-ға қол жеткізу проблемалары 

ТДМ мақсаттары мен 

міндеттері 

Халықаралық 

көрсеткіштер 

Қазақстандағ

ы көрсеткіш 

Қол жеткізу 

проблемаларын

ың болуы 

Көрсеткіштерді 

жүргізу 

қажеттілігі 

ТДМ 3. Кез келген жаста салауатты өмір салтын және барлық адамдардың әл-ауқатын қамтамасыз ету. 
3.9-міндет. Қауіпті 

химиялық заттардың 

2030 жылға дейінгі әсері 

және ауаның, судың және 

топырақтың ластануы 

мен уланудан туындаған 

өлім-жітім мен 

сырқаттанушылықтың 

едәуір төмендеуі 

3.9.2 Қауіпсіз су, 

қауіпсіз сақтау және 

гигиенаның болмауы 

(барлығы сумен 

жабдықтау, санитарлық 

және гигиеналық 

қызметтердің 

шығындары үшін) (LIF) 

 

3.9.3 Бақылаусыз 

улануға байланысты 

Жазатайым  

уланудан 

болатын өлім 

Орташа 

әлемдік 

деңгейден 

шамамен екі 

есе артық 

Жоқ 

ТДМ 11. Қалалар мен елді мекендердің ашықтығын, қауіпсіздігін, өміршеңдігін және экологиялық 

тұрақтылығын қамтамасыз ету. 
11.6-міндет. Ауа 

сапасына және қалалық 

және басқа да 

қалдықтарды жоюға 

ерекше назар аудара 

отырып, қалаларды 

қоршаған ортаға қайта 

есептеудің теріс әсерін 

2030 жылға дейін 

қысқарту 

11.6.1 Тұрақты түрде 

кәдеге жаратылатын 

және тиісті түрде кәдеге 

жаратылатын 

муниципалдық 

қалдықтардың жалпы 

массасындағы қатты 

қалдықтарды кәдеге 

жарату пайызы 

Халықты 

қалдықтарды 

жинау және 

шығару 

бойынша 

қызметтерме

н қамтамасыз 

ету 

Қатты 

тұрмыстық 

қалдықтарды 

қайта өңдеу 

үшін 

Экологиялық 

Нормативтік 

базаның 

болуына 

қарамастан, 

оның 

талаптарын 

орындау мен 

сақтау 

жеткіліксіз 

тиімді 

қамтамасыз 

етілген. 

Қазақстан 

өңірлік 

Халықтың 

қалдықтармен 

ластануымен 

сырқаттанушы

лығына 

байланыс 

көрсеткіштер 

қажет 

 
72 Қазақстанның экологиялық қызметінің нәтижелілігіне үшінші шолу. БҰҰ ЕЭК. 2018 ж. 
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талаптарға 

және 

санитарлық 

нормаларға 

сәйкес 

келетін 

полигондард

ың үлесі 

санитарлық-

техникалық 

полигондар 

негізінде 

қалдықтарды 

жинау жүйесін 

құруы керек. 

 

Қол жеткізбеу 

қаупі бар. 

ТДМ 12. Тұтыну мен өндірістің оңтайлы үлгілеріне көшуді қамтамасыз ету. 
12.4-міндет 2020 жылға 

қарай экожүйелерді өмір 

сүру циклі ішінде 

оңтайлы пайдалану және 

денсаулық пен қоршаған 

орта үшін олардың 

қолайсыз салдарларын 

барынша азайту үшін 

ауаға, суға және 

топыраққа қол жеткізу 

халықаралық деңгейде 

келісілген ережелеріне 

сәйкес химиялық заттар 

мен барлық 

қалдықтардың санын 

қысқарту. 

12.4.1 Әрбір келісімнің 

шарттарына сәйкес өз 

міндеттемелері мен 

міндеттемелерін 

орындайтын қауіпті 

және басқа да химиялық 

заттар мен қалдықтар 

туралы халықаралық 

көпжақты табиғат 

қорғау келісімдері 

тараптарының саны 

12.4.2 Адамға қауіпті 

қалдықтардың пайда 

болуы және өңдеу 

түрлері бойынша 

өңделетін қауіпті 

қалдықтардың пайыздық 

үлесі 

Үш 

химиялық 

конвенция 

ратификация

ланды 

(Базель, 

Стокгольм 

және 

Роттердам) 

және сынап 

жөніндегі 

минаматтық 

конвенцияны 

ратификация

лау 

дайындалуда. 

 

Қауіпті 

қалдықтарды

ң жалпы 

түзілу 

көрсеткіштері 

және оның 

ішінде 

қауіптілік 

тізімі 

бойынша 

(қызыл, 

кәріптас, 

жасыл). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақстанда 

қалдықтар мен 

қауіпті 

қалдықтарды 

анықтау 

халықаралық 

талапқа сай 

емес, 

сондықтан 

міндетті 

орындауды 

бағалау мүмкін 

емес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақстан 

қалдықтар мен 

қауіпті 

қалдықтардың 

халықаралық 

анықтамалары

на сәйкес 

қауіпті 

қалдықтар 

бойынша 

есептілік 

тетіктерін 

жетілдіру 

туралы 

мәселені 

қарауы қажет. 

12.5-міндет. 2030 жылға 

қарай қалдықтар 

көлемінің едәуір 

қысқаруы, қалдықтардың 

түзілуін, қысқартылуын, 

қайта өңделуін және 

қайта өңделуін 

болдырмау жөнінде 

шаралар қабылдау 

12.5.1 Қалдықтарды 

қайта өңдеудің ұлттық 

деңгейі, пайдаланылған 

материалдардың 

тоннадағы салмағы 

Өндірістік 

қалдықтар 

мен қатты 

тұрмыстық 

қалдықтарды 

қайта өңдеу 

және кәдеге 

жарату 

пайызы 

Жоқ  Жоқ 

12.6-міндет. 

Компанияларға, әсіресе 

ірі және трансұлттық 

компанияларға орнықты 

өндіріс әдістерін және өз 

есептерінде ресурстарды 

оңтайлы пайдалану 

туралы ақпаратты ұсыну. 

12.6.1 Ресурстарды 

ұтымды пайдалану 

туралы есептерді 

жариялайтын 

компаниялар саны; 

Қазақстанда 

қадағаланбай

ды 

 

Жоқ Тиісті 

көрсеткіш 

қажет 
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12.7-міндет Ұлттық 

стратегиялар мен 

басымдықтарға сәйкес 

мемлекеттік сатып 

алудың тұрақты 

практикасын қамтамасыз 

етуге жәрдемдесу 

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; 

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.a.1 Ұтымды тұтыну 

мен өндірісті 

қамтамасыз ету және 

экологиялық қауіпсіз 

технологияларды енгізу 

мүддесінде ғылыми 

зерттеулер мен 

тәжірибелік-

конструкторлық 

әзірлемелер саласында 

дамушы елдерге көмек 

көлемі; 

Қазақстанда 

қадағаланбай

ды 

 

 

Жоқ Тиісті 

көрсеткіш 

қажет 

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 іс-

қимылдар 

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 
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болады деп болжанады. Бұдан басқа, қалдықтарды басқару саласындағы түсіндіру аппараты, 

қалдықтарды жіктеу жүйесі, рұқсат беру немесе хабарлама режимі жетілдірілетін болады. 

Қалдықтар саласындағы проблемаларды шешу үшін өндіріс және тұтыну қалдықтарын 

басқару саласындағы мемлекеттік бағдарламаны әзірлеу жоспарланып отыр (2020 ж.). 

ЭМ келісілген ӨКМ операторының қызметін дамыту стратегиясында оператордың 

міндеттерін шешу және Стратегия шеңберіндегі мақсаттарға қол жеткізу үшін қызметтің 

мынадай стратегиялық бағыттары айқындалған: 

1) ӨКМ 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) халықтың ПШКҚ-ны кәдеге жаратуға тапсыруын ынталандыру; 

4) 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; 

5) 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. 

Энергетика министрлігінің тапсырмасы бойынша Стратегияда өткен жылы өндірілген 

және импортталған (экспортталған) өнімнің (тауарлардың) жалпы санынан жиналған қайта 

өңделген және кәдеге жаратылған қалдықтардың жоспарланған үлесі бойынша нысаналы 

көрсеткіштер белгіленді: 

- пайдаланылған аккумуляторлық батареялар бойынша - 65%;  

- пайдаланылған май және пайдаланылған шиналар бойынша - 50%. 

Стратегия шеңберінде өнімдердің (тауарлардың) қалдықтарын біркелкі ұлғайтуды 

ескере отырып, оларды қайта өңдеу мен кәдеге жаратуды жинаудың болжамды көлемдері 

1.5.11 және 1.5.12-кестелерде көрсетілген: 

 

1.5.11-кесте. Жинау, қайта өңдеу және кәдеге жаратудың жоспарланған көлемі 

Өнім қалдықтарының (тауарлардың) 

атауы 

жинау, қайта өңдеу және кәдеге жаратудың жоспарланған көлемі*, 

мың тонна 

2017 2018 2019 2020 2021 

пайдаланылған аккумуляторлық 

батареялар 
12,0 12,5 13,0 13,5 16,5 

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. 

 

1.5.12-кесте. Қабылданған және кәдеге жаратылған ПШКҚ нақты және жоспарлы саны: 

 
Жыл 2017 2018 2019 2020 2021 
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қабылданған және кәдеге жаратылған ПШКҚ саны, 

мың дана 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:73  

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 жинау көзінен 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; 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. 

ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі ЮНИДО-мен (өнеркәсіптік 

даму жөніндегі Біріккен Ұлттар Ұйымы) бірлескен «Озонды бұзатын заттар мен тұрақты 

органикалық ластағыштарды кәдеге жаратуды келісілген басқару» жобасы туралы хабарлады. 

Жоба шеңберінде 2020 жылы ТОЛ жою бойынша қондырғыны Қазақстанға өтеусіз беру 

жоспарлануда. Бұл қондырғы құрамында полихлордифенилдер (ПХД) бар "Дарьял-У" 

объектісінің конденсаторларын кәдеге жаратуға жұмылдырылатын болады. "Дарьял-У" 

полигонындағы конденсаторларды жою процесін ӨКБ операторы бірлесіп қаржыландыратын 

болады. 

 
73 Дүниежүзілік банк. Жасыл экономика: Қазақстандағы шындық пен перспективалар. 2018 жыл 
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1.6. Ауаның ластануын төмендету 

 

Ағымдағы жағдай және нысаналы көрсеткіштерге қол жеткізу. 

Қазақстан Республикасының «жасыл экономикаға» көшу тұжырымдамасы қоршаған 

ортаға күкірт пен азот оксидтерінің. 

2017-2019 жылдары Қазақстан Республикасы аумағындағы атмосфералық ауаның жай-

күйін бақылау республиканың 45-49 елді мекенінде 140-146 бақылау бекетінде, оның ішінде 56 

стационарлық бекетте жүргізілді.74
 1970 жылдан қазіргі уақытқа дейінгі посттар санының 

динамикасы өте айқын (1.6.1-сурет). 

Стационарлық бекеттерде және атмосфералық ауаның ластану жай-күйін бақылайтын 

жылжымалы зертханалардың көмегімен мынадай көрсеткіштер анықталады: қалқыма 

бөлшектер (шаң), РМ2,5 қалқыма бөлшектері, РМ10 қалқыма бөлшектері, күкірт диоксиді, 

еритін сульфаттар, көміртегі диоксиді, көміртегі оксиді, азот диоксиді, азот оксиді, озон 

(жербеті), күкіртсутек, фенол, фторлы сутегі, хлор, хлорлы сутегі, көмірсутектер, аммиак, 

күкірт қышқылы, формальдегид, метан, көмірсутектер қосындысы, н/о мышьяк, кадмий, 

қорғасын, хром, мыс, бензол, этилбензол, бенз(а)пирен, бериллий, марганец, кобальт, мырыш, 

никель, гамма-фон, сынап. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1-сурет 1970 жылдан 2020 жылға дейінгі атмосфералық ауа сапасының посттар 

санының динамикасы. 

 

Қазгидромет вебсайтында қоршаған ортаның жай-күйі туралы ай сайынғы, тоқсан 

сайынғы, жартыжылдық және жылдық ақпараттық бюллетеньдер ұсынылған, оның ішінде 

облыстар мен қалалар бойынша бөлінген мынадай ақпарат бар:75 

- қалалардағы ауаның ластану деңгейін жалпы бағалау; 

- атмосфералық ауаның жоғары және экстремалды жоғары ластану жағдайлары туралы 

мәліметтер; 

- атмосфераның беткі қабатының радиациялық жағдайы; 

- атмосфераның беткі қабатындағы радиоактивті заттардың тығыздығы.  

 
74 2017-2019 жылдардағы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай - күйі туралы ақпараттық 

бюллетендер. Казгидромет 
75 kazhydromet.kz 
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Қазгидромет қоршаған ортаның жай-күйі туралы қосымша ақпараттық бюллетеньдерді 

тоқсан сайынғы, жартыжылдық және жылдық негізде жариялайды. Олар келесі тақырыптарға 

арналған: 

- «Ақтау теңіз порты» арнайы экономикалық аймағы аумағындағы қоршаған ортаның 

жай-күйі; 

- Каспий теңізінің қазақстандық бөлігінің қоршаған ортасының жай-күйі; 

- Нұра өзені бассейнінің қоршаған ортасының жай-күйі; 

- Арал өңіріндегі қоршаған орта мен халық денсаулығының жай-күйі; 

- Щучье-Бурабай курорттық аймағының қоршаған ортасының жай-күйі. 

«Қазгидромет» РМК 2018 жылдан бастап 45 елді мекенде 8 ластаушы зат бойынша және 

Қазақстанның 140 экологиялық бекеті бойынша атмосфералық ауаның сапасын бақылауға 

мүмкіндік беретін AirKZ мобильді қосымшасы іске қосты. Мобильді қосымшадағы деректер 

Павлодар, Екібастұз, Петропавл, Орал, Ақтау, Қостанай, Талдықорған қалаларының LED-

экрандарында орналастырылады. Таңдап алынған постқа байланысты қосымша негізгі ауа 

ластағыштарының, атап айтқанда азот диоксиді (NO2), азот оксиді немесе азот тотығы (NO), 

PM10, PM2,5, шаң, SO2, H2S және CO концентрацияларын көрсетеді. Әр параметр бойынша 

пайдаланушылар мг/м3 концентрация деңгейін және түс шкаласы бойынша ұсынылған ШРК 

қатысты деңгейін көре алады. 

«AirKz» қосымшасы ағылшын, қазақ және орыс тілдерінде қолжетімді және 

қолданушыларға қажетті посттарды қолмен немесе геолокация деректеріне сәйкес таңдауға 

мүмкіндік береді. 

Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің (ЭГТРМ) деректері бойынша 

ластаушы заттардың берілген лимиттерінің (нормативтік шығарындыларының) көлемі 2016 

жылғы 4,5 млн.тоннадан 2017 жылы 4,2 млн. тоннаға дейін және 2019 жылы 4,1 млн. тоннаға 

дейін төмендеді. Нақты шығарындылар бойынша да осындай төмендеу байқалды (1.6.1-кесте., 

1.6.2-сурет). 

 

1.6.1-кесте. Зиянды заттар шығарындыларының лимиттері және нақты шығарындылар,  

мың тонна 

Облыстардың атауы 2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл 

Ақмола лимит дерек лимит дерек лимит дерек 

Ақтөбе 142 90 164 103 162,5 115,4 

Алматы 352 194 318 185 319,6 182,3 

Атырау  129 39 129 41 128 43,2 

ШҚО 582 164 471 180 377,1 123,6 

Жамбыл  186 79 194 130 189,4 130,5 

БҚО 116 70 115 81 119,9 81,4 

Қарағанды 125 63 177 63 141,7 55,4 

Қызылорда 831 590 822 587 939 560 

Қостанай 69 28 70 26 74,9 26,9 

Маңғыстау 218 116 201 115 210,3 117,5 

Павлодар  146 100 158 53 218 56 

СҚО 969 618 980 716 986,4 717,5 

ОҚО 116 44 117 78 117 78 

Түркістан 136 73     

Нұр-Сұлтан   61 32 76,1 28,9 

Алматы қ. 69 49 98 49 85,7 61,7 

Шымкент қ. 71 34 71 36 71,4 37,9 

Барлығы   82 42 62,2 30,1 

Ақмола 4254 2352 4227 2516 4279,3 2446,5 
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2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
3,8

4

4,2

4,4

4,6 4,5

4,2 4,2
4,1

Объем разрешенных выбросов,
млн тонн

 
1.6.2-сурет Ластаушы заттардың шығарындылары лимиттерінің төмендеу динамикасы. 
Дереккөз: ЭГТРМ 

 

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 өсті76. 2018 жылы стационарлық көздерден 

атмосфералық ауаға ластаушы заттардың шығарындылары 2446,7 мың тоннаны құрады және 

олардың деңгейі өткен жылмен салыстырғанда 3,8%-ға өсті, ал 2019 жылдың қорытындысы 

бойынша жылына 2,45 млн.тоннаға дейін аздап қысқарды. 2019 жылы тұрақты көздерден 

атмосфералық ауаға ластаушы заттардың шығарындылары 2483,1 мыңды құрады. тонна және 

олардың деңгейі өткен жылмен салыстырғанда 1,5%-ға өсті. Бұл ретте, Қарағанды және 

Павлодар облыстарының үлесіне жалпы эмиссиялардың жалпы көлемінің 52%-ы тиесілі. 

Статистикалық деректер бойынша 2017 жылы атмосфералық ауаға шығарылған ластаушы 

заттардың жалпы көлемінің 79,8%-ын газ тәрізді және сұйық заттар, 20,2%-ын қатты заттар 

құрады. 2018 жылы - 79,2% газ тәрізді және сұйық заттар, 20,8% - қатты заттар құрады. 2019 

жылы - 79,6% газ тәрізді және сұйық заттар, 20,4% - қатты заттар (1.6.3-кесте) құрады. 

 

1.6.2-кесте. Тұрақты көздерден шығатын атмосфераны ластаушы заттардың 

шығарындылары, мың тонна 

 2017 2018 2019 

Барлығы, мың тонна 2357,8 2446,7 2483,1 

оның ішінде:    

қатты заттар 475,7 508,0 507,7 

газ тәрізді және сұйық 

заттар 1882,1 1938,7 

 

1975,4 

оның ішінде:    

күкіртті ангидрид 786,4 838,3 885,7 

көміртек тотығы 492,0 476,9 487,9 

азот тотығы 264,7 272,2 313,9 

көмірсутектер (ұшпа 

орган икалық қосылыстар 

жоқ) 45,2 35,3 

 

128,5 

ұшпа органикалық 

қосылыстар 87,2 91,7 

 

158,7 

Дереккөз: Статистика комитеті 

 

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.  

 
76 Қоршаған ортаны қорғау және Қазақстанның тұрақты дамуы. 2013-2017. Статистикалық жинақ. 
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2018 жылы республиканың ауа 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.  

2019 жылы республиканың ауа бассейніне құрамында 390 тонна қорғасын және оның 

қосылыстары, марганец және оның қосылыстары – 200,6 тонна, мыс оксиді – 366,2 тонна, 

күкірт қышқылы – 430,4 тонна, күшән – 13,8 тонна, хлор – 49,6 тонна, сынап – 186 килограмм 

сияқты ерекше ластаушы заттар түсті. Осы заттардың нақты шығарылуы белгіленген шекті 

рұқсат етілген шығарындылар (ШРШ) көлемінен аспады. 

Негізгі шығарындылар электр энергетикасына (көмір ЖЭС), тау-кен металлургия  

секторына және мұнай өндіруге келеді. 

Мемлекет Басшысының 2018 жылғы 5 қазандағы «Қазақстандықтардың әл–ауқатының 

өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру 

жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті – Елбасының 2018 

жылғы 12 қазандағы №772 Жарлығымен бекітілген Жалпыұлттық іс-шаралар жоспарының 

(бұдан әрі-ЖҰЖ) 57-тармағын орындау үшін жергілікті атқарушы органдар қоршаған орта 

сапасының нысаналы көрсеткіштерін әзірлейді (ҚОСНК). 2019 жылдың соңында ҚОСНК Нұр-

Сұлтан, Шымкент қалалары мен Ақмола облысын қоспағанда, 14 өңірде бекітілді. 

ҚОСНК-ге қол жеткізу үшін әкімдіктер жұртшылықпен бірлесіп, өткір тұрған 

экологиялық проблемаларды шешуді ескере отырып, ҚОСНК-ге қол жеткізу жөніндегі шаралар 

кешенін әзірлейді. 2020 жылдың басында шаралар кешені 13 өңірде (Алматы қаласы, Ақтөбе, 

Алматы, Атырау, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Батыс Қазақстан, Қостанай, Қызылорда, 

Маңғыстау, Павлодар, Солтүстік Қазақстан және Түркістан облыстары) бекітілді. Қалған 

өңірлерде іс-шаралар кешенін әзірлеу жұмыстары жалғасуда. 

Экологиялық жағдайды жақсарту бойынша кешенді жоспарларды барлық әкімдіктер 

бекітті, оған атмосфераға ластаушы заттардың эмиссиясын қысқарту, «жасыл белдеуді»  

дамыту, көгалдандыру және абаттандыру, өндіріс және тұтыну қалдықтарын басқару, су 

ресурстарын реттеу, жер ресурстарын қорғау, қоршаған ортаның жағдайын мониторингілеу, 

ақпараттық жұмыс бөлімдері кірді. 

Кәсіпорындар жыл сайын тиімді технологияларды енгізу есебінен қоршаған ортаға түсетін 

жүктемені азайту бойынша табиғатты қорғау іс-шараларын іске асырады. ЭГТРМ деректері 

бойынша жіберілген қаражаттың жалпы көлемі 2008 жылғы 91,3 млрд. теңгеден 2017 жылы 123 

млрд. теңгеге дейін, 2018 жылы 161,0 млрд. теңгеге дейін және 2019 жылы 172 млрд. теңгеге 

дейін ұлғайды (1.6.3-сурет). 
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1.6.3-сурет. Кәсіпорындардың табиғат қорғау іс-шараларын қаржыландыру динамикасы, 

млрд теңге. Дерекөз: ЭГТРМ 
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Статистика комитетінің деректері бойынша 2019 жылы кәсіпорындар мен ұйымдардың 

қоршаған ортаны қорғауға жұмсалған жалпы шығындар 2017-2019 жылдары 420,4 млрд.теңгеге 

дейін ұлғайды, оның ішінде негізгі капиталға салынған инвестициялардың үлесіне 47,3%, 

ағымдағы шығындарға - 52,7% келеді. Қоршаған ортаны қорғауға бағытталған негізгі капиталға 

инвестициялар көлемі жаңартылатын энергия көздеріне инвестициялар есебінен көп дәрежеде 

(82%) қамтамасыз етілген. Қоршаған ортаны қорғауға жұмсалатын жалпы шығындар көлемі 

бойынша 2019 жылы Атырау (55,4 млрд. теңге), Ақтөбе (54,1 млрд. теңге) және Жамбыл (52,8 

млрд. теңге) облыстары көш бастап тұр.  

Қоршаған ортаны қорғауға жұмсалған ағымдағы шығындардың көлемі 2019 жылы 221,7 

млрд. теңгені құрады. Атмосфералық ауаны қорғауға және климаттың өзгеру проблемаларына 

жұмсалған ағымдағы шығындардың жалпы көлемінен 34%, қалдықтармен жұмыс істеуге - 30%, 

сарқынды суларды тазартуға - 25% келеді. Шығындар түрлері бойынша қоршаған ортаны 

қорғауға арналған ағымдағы шығындар мынадай түрде бөлінді: материалдық шығындар - 68,3 

млрд теңге немесе 31%, еңбекке ақы төлеу және әлеуметтік қажеттіліктерге аударымдар 

шығындары - 34,3 млрд теңге (15%), өзге кәсіпорындарға (ұйымдарға) табиғат қорғау 

қызметтерін көрсеткені үшін - 97,8 млрд теңге (44%) төленді. 

Заңнамаға сәйкес мұнай өндіретін кәсіпорындардың ілеспе-өндірілетін газды жағуды 

тоқтату жөніндегі бағдарламаларды іске асыруы аяқталады. Осының нәтижесінде жағылатын 

ілеспе газдың көлемі 4 млрд. м3-ден 900 млн. м3-ге дейін төмендеді (1.6.4-сурет). 
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1.6.4-сурет. Мұнай өндіру кезіндегі алауларда газды жағу динамикасы. 

 

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 

 

Ингредиент Экологиялық стандарт 

Еуро-3 Еуро-5 Төиендету, % 

Азот тотығы (NOx) 0,50 г/км 0,18 г/км 64% 

Көміртегі тотығы (CO) 0,64 г/км 0,5 г/км 22% 
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Көмірсутектер (CxHy) 0,56 г/км 0,17 г/км 69% 

 

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 Нұр-Сұлтан 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 сатуға акциз ставкасы екі 

еседен артық (4500 теңгеден 10500 теңгеге дейін), ал дизель отынын сатуға – 17 есе (540 

теңгеден 9300 теңгеге дейін) ұлғайды (1.6.5-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. 

Салық кодексіне сәйкес көлік құралдарына салынатын салық ставкалары қозғалтқыштың 

көлеміне (см3) қарай сараланады. Мысалы, қозғалтқышының көлемі 3000 см3-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 см3-ден асатын 

автомобиль үшін ставка 117 есе жоғары. Экологиялық тұрғыдан бұл көлемі жағынан шағын 

автомобильдерді сатып алу үшін теориялық стимул бола алады, олар өзге де тең жағдайларда 

қоршаған ортаға аз зиян келтіреді. 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.77 

 

Қабылданған барлық шараларға қарамастан, 2019 жылы Қазақстанда тіркелген уақыты10 

жылдан асқан автомобильдер саны 2,1%-ға, 2,6 млн.- ға дейін өсті. Ескі жеңіл автомобильдердің 

ең жоғары шоғырлануы Алматы облысында байқалады - өңірдегі барлық жеңіл 

автомобильдердің 79,4%, одан кейін Жамбыл (78,9%) және Павлодар (78,2%) облыстарына 

келеді. 2020 жылдың басында 3,9 миллион жеңіл автомобильдің жалпы санынан қолданылу 

мерзімі 10 жылдан асқан автомобильдер саны 65% құрады (https:/ranking.kz). 

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.  

1.6.4-кестеде 2017 жыл үшін аймақтар бөлінісінде АГЖС бойынша деректер берілген: 

БАРЛЫҒЫ 1 142 

 
77 Қазақстанның экологиялық қызметінің нәтижелілігіне үшінші шолу. БҰҰ ЕЭК. 2018 ж. 
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Ақмола облысы 58 

Ақтөбе облысы 77 

Алматы облысы 44 

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 

 

ҚР Үкіметінің 2018 жылғы 29 қарашадағы № 797 Қаулысымен бекітілген табиғи газды 

мотор отыны ретінде пайдалануды кеңейту жөніндегі 2019 – 2022 жылдарға арналған іс-

шаралар жоспарында моторлы отын ретінде сығымдалған және (немесе) сұйытылған табиғи 

газды пайдалануға арналған автобустар мен арнайы автомобильдерді жаңарту, сондай-ақ 

автогаз толтыру компрессорлық станцияларын және (немесе) криогендік автомобиль құю 

станцияларын салу бойынша нысаналы көрсеткіштер тек Қазақстанның газдандырылған 

өңірлері үшін көзделген. 

 

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 жүйесін біріктіреді. Электр қоректендіруді басқарудың интеллектуалды жүйесі 

қозғалыс кезінде отын тұтынуды және шығарындыны оңтайландырады, ал артық тежеу 

энергиясы сақтау жүйесінде қалады. 

 

Халықаралық тәжірибе. 

Әлемде халықтың денсаулығына елеулі зиян келтіруіне байланысты ауаның ластану 

проблемасына көп көңіл бөлінеді. 
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Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДҰ) есебі бойынша адамдардың 

денсаулығына Ауаның ластануының әсеріне байланысты шығынның құны тек Еуропада ғана 

1,6 триллион долларды құрайды.78 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 

алғаннан 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. 

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. 

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.79  

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.  

«ДДҰ-ның ауа сапасы жөніндегі нұсқаулары» 2005 ж. - денсаулыққа қауіп төндіретін 

негізгі ауа ластағыштарының шекті мәндері мен рұқсат етілген ең жоғары деңгейіне қатысты 

жаһандық нұсқаулық болып табылады. Нұсқауларға сәйкес, қатты бөлшектердің ластану 

деңгейін (TCH10) текше метрге 70-тен 20 микрограммға дейін төмендету арқылы біз ауаның 

ластануына байланысты өлім-жітімді шамамен 15% төмендете аламыз. 

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/м3, орташа тәуліктік 

концентрациясы 50 мкг/м3.80 

Неғұрлым ластанған аудандарда неғұрлым төмен шоғырлануға біртіндеп көшуге ықпал 

ету үшін, осы ұсынылатын шамалардан басқа, РКВ-да ауаны ластайтын әрбір зат бойынша 

 
78 БҰҰ ЕЭК. Таза ауа – өмір нәрі. 2016 ж. 
79 БҰҰ ЕЭК, Ауаны тазарту. 2016 ж. 
80 ДДҰ Қоршаған ортаның сапасы бойынша басшылық принциптері. 

(http://www.whogis.com/mediacentre/news/releases/2016/air-pollution-rising/ru/ ) 

http://www.whogis.com/mediacentre/news/releases/2016/air-pollution-rising/ru/
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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/72790-

kogda_zapretyat_benzinovye_mashiny_i_pochemu/). 

Норвегияда сатылған автомобильдердің 60%-ы толығымен электрлік, мұндай нәтиже 

әлемдік рекорд болып табылады және электр көлігін танымал етуде мемлекеттің векторын 

жақсы сипаттайды. 

Электромобильдерді отын көліктерінен алынатын салықтардан босату Норвегияда көлік 

иелері үшін соны жаңалық болды. Бүгінде онда Tesla және Nissan сияқты брендтер 

нығайтылды. Жақында Renault танымал болды (1.6.6-сурет). 

Норвегия 2025 жылға қарай ІЖҚ-дан толық бас тартуды жоспарлап отыр. Осылайша, 

Батыс Еуропадағы мұнай мен газдың ірі өндірушісі болашағы бар екенін түсінгендіктен, 

«жасыл» технологияларға инвестиция салып жатыр. 

Солтүстік климаттық аймақтарда электромобильдерді пайдалану қиындықтары туралы 

мифті теріске шығару фактісі маңызды болып отыр. Литий-ионды батареялардың қазіргі 

заманғы технологиялары қиын қысқы жағдайларда жиі сыналады. Арктикадағы және 

Швейцария Альпіндегі eSprinter фургонының соңғы сынағы осыған мысал бола алады.81
 

 
1.6.6-сурет. Норвегияда электроавтомобильдерге отын құю. 
 

Талдамалық материалды ЭЫДҰ сарапшылары Қазақстандағы атмосфералық ауаның 

ластануын төмендету бойынша шаралар әзірлеу жөніндегі жоба шеңберінде ұсынды. Бұл 

жоба Қазақстан Үкіметі мен экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы (ЭЫДҰ) 

арасында 2018 жылғы жиырма бірінші қарашада қол қойылған уағдаластық туралы 

Меморандумды іске асыру үшін жүзеге асырылады. 

 
81  https://building-tech.org/60-vseh-prodannyh-v-norvegii-avtomobilej-polnostju-elektricheskie/ 
 

https://building-tech.org/60-vseh-prodannyh-v-norvegii-avtomobilej-polnostju-elektricheskie/
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Жобаның алдын ала есебінде табиғатты қорғауды реттеу, табиғатты қорғауға рұқсат 

беру және экологиялық төлемдер жүйесінің қолданыстағы құрылымы энергия тиімділігін 

арттыруға және ластануды неғұрлым жылдам қарқынмен бақылауды жетілдіруге кедергі 

келтіретіні тікелей көрсетіледі82. 

Өнеркәсіптік операторлардың қоршаған ортаны ластағаны үшін төлемдердің 

қолданыстағы жүйесі бір мәнді емес. Ол қоршаған ортаға тигізетін әсерді азайтуға 

ынталандыру емес, әсіресе шетелдік операторлардан кіріс алуға бағытталған.  

ЭЫДҰ сарапшыларының негізгі ұсынымдарына мыналар кіреді:  

- тұтастай алғанда, ЭЫДҰ елдерінің заңнамасына жақындату жөніндегі күш-жігерді 

жалғастыру; 

- салық салынатын заттарды мемлекет міндеттемелері мен үкіметтік бағдарламаларға 

негізделген тізбеге дейін едәуір қысқарту, алайда, бұл ретте төлем ставкаларын салық 

салынатын заттар шығарындыларын азайту жөніндегі шығындар шамасына дейін ұлғайту 

ұсынылады;  

- экологиялық қорларды құру мүмкіндігі, бірақ мұқият бағалаудан кейін ғана;  

- «құқық қолдану пирамидасын" пайдалана отырып, қатаң әкімшілік тәсілді алып тастау 

арқылы айыппұлдар жүйесін реформалау;  

- ақшалай залалдың шамасына байланысты алып тастай отырып, қылмыстық заңнаманы 

қылмыстық сипаттан арылту, бірақ бұл ретте күніне ең төменгі және ең жоғары сомаларды 

айқындай отырып, өндіріп алудың пәрменділігін арттыру;  

- кінә негізінде залалды өтеуді жою (яғни рұқсат етілмеген шығарындылар немесе 

экологиялық рұқсаттарда көзделген олардың лимитінен асып кеткен жағдайда туындайтын 

жауапкершілік), залалды есептеудің жанама әдісін алып тастау;  

- баламалылықты талдау арқылы (яғни қосымша және өтемдік қалпына келтірумен) 

залалды өтеу сомасын айқындауға көшу;  

- операторлардың қаржы резервтерін құруы туралы талаптарды күшейту.  

БҰҰ ЕЭК шығарындыларды азайту үшін төмендегілерді ұсынады:  

Ұлттық деңгейде:  

* Ауаның алыс қашықтықтарға трансшекаралық ластануы туралы конвенцияның 

хаттамалары ратификациялау және жүзеге асыру (ЕМЕП хаттамасы және бұдан әрі аса 

маңызды үш Хаттамаға қосылу: қышқылдандыруға, эвтрофикациялауға және жерге жақын 

озонға қарсы күрес туралы хаттама (Гетеборг ХАТТАМАСЫ), Ауыр металдар жөніндегі 

хаттама және тұрақты органикалық ластағыштар жөніндегі Хаттама).  

* Климат және энергетика саласындағы тиімді саясатты жүзеге асыру.  

* Көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету регламентін тиімді бақылауды енгізу. 

* Ескі автомобильдер мен мотоциклдерді қайта өңдеу бағдарламаларын енгізу. 

* Фермалар мен үй пештері үшін шығарындылар стандарттарын іске қосу. 

Жергілікті деңгейде (қалалар деңгейінде): 

* Ескі көлік құралдарын мерзімінен бұрын кәдеге жаратуды ынталандыру мақсатында 

төмен шығарындылар аймақтарын енгізу. 

* Қалаларға жақын магистральдарда жылдамдық шектеулерін енгізу. 

* Электр құралдарын пайдалануды ынталандыру. 

* Қоғамдық көлік, велосипедпен жүру және жаяу жүргіншілер жолдарының 

инфрақұрылымын жақсарту. 

* Халыққа ағашты жағу нәтижесінде ауаның ластануы және оны азайту тәсілдері туралы 

ақпарат беру. 

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 (1.6.6-кесте). 

 
82 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ АУАНЫҢ ӨНЕРКӘСІПТІК ЛАСТАНУ ПРОБЛЕМАСЫН ШЕШУ. Экологиялық төлемдер 

саласындағы саясатты реформалаудың басшылық қағидаттары. ЭЫДҰ. 20.02.2019 жылғы жоба. 
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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. 

 

1.6.6-кесте. Ауаның ластану мәселелерімен байланысты ТДМ-ға қол жеткізу 

проблемалары 

ТДМ мақсаттары мен 

міндеттері 

Халықаралық 

көрсеткіштер 

Қазақстандағы 

көрсеткіш 

Қол жеткізу 

проблемаларының болуы 

Көрсеткішті жүргізу 

қажеттілігі 

ТДМ 3. Салауатты өмір салтын қамтамасыз ету және кез келген жастағы барлық адамдарға қолайлы жағдай жасау 
3.9-міндет. 2030 

жылға қарай қауіпті 

химиялық заттардың 

әсері мен ауаның, 

судың және 

топырақтың ластануы 

мен улануы 

нәтижесінде өлім мен 

ауру жағдайларының 

санын айтарлықтай 

қысқарту 

3.9.1 Тұрғын 

үй-

жайлардағы 

ауаның және 

атмосфералы

қ ауаның 

ластануынан 

болатын 

өлім-жітім 

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. 

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 

көлемінде шығын 

келтіреді. 

Экологиялық 

факторларға 

байланысты 

ауруларды анықтау 

және қадағалау 

қажет. 

ТДМ 11. Қалалар мен елді мекендердің ашықтығын, қауіпсіздігін, өміршеңдігі мен экологиялық тұрақтылығын 

қамтамасыз ету 

11.6-міндет 2030 

жылға қарай 

11.6.2 

Қалалар 

Бақылау жүргізілетін 

қалаларда 

Мониторинг қажет Халықтың жан 

басына шаққанда 
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халықтың жан басына 

шаққанда, оның 

ішінде ауа сапасына 

ерекше көңіл бөлу 

және қалалық және 

басқа да қалдықтарды 

жою арқылы 

қалалардың теріс 

экологиялық әсерін 

азайту 

атмосферасы

ндағы (халық 

санына қайта 

есептегенде) 

ұсақ қатты 

бөлшектер 

құрамының 

орташа 

жылдық 

деңгейі 

(мысалы, 

PM2.5 және 

PM10 

класстары) 

атмосфералық 

ауадағы (мг/м3) РМ 

2,5 және РМ10 

өлшенген 

бөлшектерінің 

орташа жылдық 

шоғырлануы 

қайта есептеу және 

халықаралық 

көрсеткіштермен 

салыстыру қажет 

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 

11.7.1 

Жынысы, 

жасы және 

мүгедектік 

белгісі 

бойынша 

бөлінген 

қолжетімділі

кті көрсете 

отырып, 

барлық 

қоғамдық 

орындарға 

ашық 

жататын 

салынған 

қала 

аумағының 

орташа үлесі 

Қадағаланбайды Мониторинг қажет Елді мекендердің 

жалпы ауданына 

қатысты саябақ 

аймақтарының саны 

 

Болашаққа арналған жоспарлар. 
 

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. 

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 
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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 табады83.     

ЭЫДҰ елдерімен технологиялық алшақтықты еңсеру үшін Қазақстан Республикасының 

2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарында 2.1 «Технологиялық процестерді 

стандарттау» бастамасы көзделген, оның шеңберінде ЭЫДҰ стандарттарына сәйкес ұлттық 

стандарттарды мерзімді жаңарту қамтамасыз етіледі, стандарттау саласындағы салалық 

мемлекеттік органдардың жұмысы жандандырылады, қазіргі заманғы стандарттарды алу және 

технологиялық құзыреттерді арттыру үшін кәсіпорындарды ынталандыру құралдары 

кеңейтіледі, аккредиттелген зертханалар желісі дамытылады. Осы жұмыс шеңберінде 

мемлекеттік органдар салалардағы техникалық регламенттер мен стандарттарды халықаралық 

талаптар мен жаңа технологиялық трендтерге сәйкестігі тұрғысынан талдауды және 

өзектендіруді жалғастырады. Онда 2.5 «Технологиялар трансферін ынталандыру» бастамасы 

қазақстандық компанияларға шетелде жоғары технологиялық және озық технологияларды 

іздестіру, сатып алу кезінде, сондай-ақ технологиялар трансферінің халықаралық желісіне 

кіру арқылы жәрдемдесуді көздейді. 

ЭЫДҰ-мен ынтымақтастықты дамыту Қазақстанның сыртқы экономикалық саясатының 

басымдықтарының бірі болып табылады, өйткені Қазақстан осы ұйымға кіруді мақсат етіп 

қояды. Сондықтан ЭЫДҰ озық тәжірибелері мен стандарттарын имплементациялау, сондай-

ақ тиісті бекітілген іс-қимыл жоспары шеңберінде ЭЫДҰ комитеттері мен жұмыс 

органдарына қазақстандық қатысу деңгейін арттыру жөніндегі жұмыс жалғасатын болады (3-

міндет. ЭЫДҰ-мен ынтымақтастықты тереңдету). 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.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.  

Халықаралық тәжірибе негізінде экологиялық заңнаманы қайта қарау Қазақстан 

Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарының 5.17 бастамасын да 

көздейді. 

 
83 Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары. 



99 

 

Мемлекет басшысының «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа 

мүмкіндіктері» Жолдауын іске асыруға бағытталған жалпыұлттық жоспарды орындау үшін 

Экологиялық кодекстің жобасы жаңа редакцияда 2019 жылғы желтоқсанда Қазақстан 

Республикасы Парламентінің Мәжілісіне енгізілді. 

1.7. Парниктік газдар шығарындыларын азайту. 

ПГ шығарындыларын азайту жөніндегі ұлттық міндеттемелер 

Қазақстан БҰҰ климаттың өзгеруі туралы негіздемелік конвенциясының (БҰҰ КӨНК), 

оған Киото хаттамасының және 2021 жылдан бастап Киото хаттамасын ауыстыратын Париж 

келісімінің тарапы болып табылады. 

Киото хаттамасы шеңберінде Қазақстан 2020 жылға қарай ЖЖӨОШ секторында 

эмиссиялар мен сіңірулерді есепке алмағанда парниктік газдар шығарындыларын (ПГ) базалық 

1990 жылғы шығарындылардың 95% деңгейінде ұстап тұру міндеттемесін қабылдады84.        

Париж келісімі шеңберінде 2015 жылы Қазақстан БҰҰ КӨНК хатшылығына өзінің 

болжамды ҰДАҮ (ұлттық деңгейде айқындалатын үлес) ұсынып, 2030 жылға қарай ПГ 

шығарындыларын 1990 жылғы деңгейден 15%–ға қысқартуға, ал сыртқы көмек (жаңа 

технологияларды беру түрінде) және қолайлы экономикалық ахуал жағдайында-көрсеткішті "-

25%-ға дейін жеткізуге дайындығын білдірді. 

Париж келісімін ратификациялағаннан және ол күшіне енгеннен кейін Қазақстан бұрын 

мәлімделген болжамды ҰДАҮ растады85. 

Ағымдағы жағдай және нысаналы көрсеткіштерге қол жеткізу 

«1990-2018 жылдар кезеңінде Монреаль хаттамасымен реттелмейтін көздерден 

антропогендік шығарындылар кадастры және парниктік газдар сіңіргіштері абсорбциясы 

туралы ҚР ұлттық баяндамасына» сәйкес86, 1990 жылы парниктік газдардың жалпы ұлттық 

шығарындылары ЖЖӨОШ есепке алмағанда СО2-экв 401,9 млн.тоннаны, 2018 жылы - 396,6 

млн.тонна СО2-экв. құрады (яғни 1990 жылғы деңгейден 1,3% төмен болды). 1990 жылы ПГ 

нетто-эмиссиясы (ЖЖӨОШ есепке алғанда) СО2-экв 386,3 млн.тоннаны, ал 2018 жылы-401 

885,9 мың тонна СО2-экв. құрады (яғни, 1990 жылғы деңгейден 4,05%-ға асып түсті). 

1990-2018 жылдардағы ҚР ПГ шығарындыларының динамикасы (1.7.1-сурет) елдің ЖІӨ 

динамикасымен жақсы үйлеседі. 1996 жылға дейін өтпелі кезеңнің экономикалық 

құлдырауына байланысты ПГ шығарындылары көлемінің үдемелі және қарқынды төмендеуі 

байқалды. 1997 жылдан 2000 жылға дейін біз экономика жақсара бастаған кезде «терең 

экономикалық депрессия» кезеңіндегі ауытқуларды көреміз. Ал 2001 жылдан бастап 

Қазақстан экономикасы сыртқы экономикалық дағдарыстардың әсерін бастан өткерген 

жылдарды қоспағанда, ПГ шығарындыларының үдемелі ұлғаю кезеңі байқалады. 

 
84 ЖЖӨОШ - жерді пайдалану, жерді пайдаланудағы өзгерістер және орман шаруашылығы 
85 Қазақстан Париж келісімін 2016 жылы ратификациялады. Сол жылы Париж келісімі күшіне енді 
86 Жалпыға бірдей белгіленген CRF форматындағы деректер кестелерімен ұлттық баяндамаларды жыл 

сайын "Жасыл даму" АҚ дайындайды және БҰҰ КӨНК хатшылығына беру үшін ҚР экология, геология 
және табиғи ресурстар министрлігіне 15 сәуірге дейін беріледі. Барлық ұлттық баяндамалар мен CRF 
кестелері БҰҰ КӨНК Хатшылығының сайтында мына сілтеме бойынша қолжетімді 
https://unfccc.int/ghg-inventories-annex-i-parties/2020. 2019 жылғы деректер 2021 жылғы 15 сәуірге 
дайын болады. Қазіргі уақытта 1990-2018 жылдардағы деректер қол жетімді. 
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1.7.1-сурет. 1990-2018 жылдардағы ПГ ұлттық шығарындылары мен сіңірулерінің 

динамикасы. Дереккөз: ұлттық шығарындылар кадастры, 2020 

 

Қазақстандағы 1.7.1-суретте «Энергетика» ретінде көрсетілген ПГ шығарындыларының 

80%-дан астамы экономиканың барлық секторларында (стационарлық және мобильді көздер) 

отынды өндірумен, өңдеумен және жағумен байланысты екенін атап өткен жөн. КӨҮАТ  

сәйкес, бұл барлық шығарындылар шығарындылар көздерінің «энергетикалық қызмет» 

санатына топтастырылған. 2018 жылы ПГ шығарындыларындағы «энергетикалық қызмет» 

үлесі 83,5%-ды құрады. Отын жағуға байланысты емес ПГ шығарындыларының үлесі 

өнеркәсіп салаларында («ППИП») 5,6%-ды, «Ауыл шаруашылығында» – 9,1%-ды, 

«Қалдықтарда» - 1,7%-ды құрайды.  

1990 жылғы шығарындылар деңгейімен салыстырғанда 2018 жылы «Энергетикалық 

қызмет» шығарындылары көздерінің санатындағы эмиссиялар 0,6%–ға аз, «Ауыл 

шаруашылығында» отын жағуға байланысты емес шығарындылар 17,4%–ға, өнеркәсіпте 

11,6%-ға аз, ЖЖӨОШ-да-134,0%-ға, «Қалдықтарда» - 44,2%-ға өсті.  

Қазақстандағы ПГ шығарындыларын реттеу 

2013 жылдан бастап Қазақстанда ПГ шығарындыларын квоталаудың және квоталар 

саудасының ұлттық жүйесі  (ШКЖ) жұмыс істейді, ол әзірге тек көмірқышқыл газының 

шығарындыларын ғана реттейді. Басқа парниктік газдар шығарындылары әлі квоталанбаған.  

ШКЖ шығарындылары жылына 20 мың тонна CO2-экв асатын барлық қондырғыларды 

қамтиды. Квоталарды бөлу тегін негізде жүзеге асырылады. Кезеңнің көміртегі бюджеті 

ұлттық квота бөлу жоспарымен (ҰКЖ) айқындалады. ҰКЖ ҚР Үкіметінің қаулысымен 

бекітіледі.  

«Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасының қысымымен 2016-2017 жылдары ШКЖ 

жұмысы уақытша тоқтатылды, нәтижесінде 2017 жылы ПГ ұлттық шығарындылары ЖЖӨОШ 

секторындағы сіңірулерді ескере отырып, бірден 7,4%-ға өсті. 2018 жылы ШКЖ ҚР 

Үкіметінің 26.12.2017 ж. №873 қаулысымен бекітілген 2018-2020 жылдарға арналған ҰКЖ 

сәйкес қайта іске қосылды. Үшінші бюджеттік кезеңге квота көлемі СО2-экв 485,9 млн. тонна 

көлемінде бекітілді. (жылына 162 млн. тонна СО2-экв), оның ішінде мемлекеттік резервтің 

көлемі 3 жылға 35,3 млн. тонна СО2-экв құрады.  

Бөлінетін квоталардың жалпы көлемі 2020 жылға қарай CO2 шығарындыларын 1990 

жылғы деңгеймен салыстырғанда 5%-ға қысқартуды қамтамасыз ететіндей есептелген, бұл 

ретте уәкілетті органның ШКЖ арқылы ПГ ұлттық шығарындыларының тек 43%-ын ғана 

реттеу мүмкіндігі бар екенін атап өту маңызды.  

Үшінші бюджеттік кезеңде қондырғы операторларына оларға тегін бөлінетін квоталар 

көлемін есептеу әдістерін таңдау мүмкіндігі берілді: тарихи әдіс және ПГ (ШМҮ) 
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шығарындыларының үлестік коэффициенттерін қолдану әдісі. Операторлардың шамамен 2/3 

бөлігі ШМҮ әдісін таңдады, өйткені бұл оларға өндіріс көлемін ұлғайту және жаңа көздерді 

енгізу жағдайында мемлекеттік резервтен қосымша тегін квоталар сұрауға мүмкіндік береді.  

Қазақстанда ПГ шығарындыларын реттеу үшін ШКЖ-мен қатар ПГ шығарындылары 

мен сіңірулері көздерінің мемлекеттік кадастры (Кадастр) және көміртегі бірліктерінің 

мемлекеттік тізілімі (тізілім) қолданысқа енгізілді. Шығарындылары ұлттық ШКЖ 

шеңберінде квоталанатын қондырғылардың барлық операторлары жыл сайын қоршаған 

ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органға ПГ-ны түгендеу туралы верификацияланған 

есептерді ұсынуға міндетті.  

ШКЖ, Кадастр және Тізілім операторы уәкілетті органның ведомстволық бағынысты 

құрылымы – «Жасыл даму» АҚ болып табылады. 

Қазақстанда көміртегі шығарындыларына салық жоқ. 

Халықаралық тәжірибе 

2018 жылы Климаттың өзгеруі жөніндегі үкіметаралық сарапшылар тобы 

(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) арнайы баяндаманы жариялады.87 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.  

Сонымен қатар, халықаралық энергетикалық агенттіктің (ХЭА) 2020 жылғы 11  

ақпандағы есебіне сәйкес, әлемдік экономика 2,9%-ға өскеніне қарамастан, 2019 жылы 

көмірқышқыл газының жаһандық шығарындыларының жылдық көлемі ұлғайды. АҚШ-та 140 

млн тонна немесе 2,9% құрайтын елдер бойынша шығарындылардың ең көп төмендеуі 

тіркелді. Қазіргі уақытта АҚШ-тағы шығарындылар 2000 жылдың ең жоғары мәнімен 

салыстырғанда 1 гигатоннға қысқарды. Еуропалық Одақтағы шығарындылар электр 

энергиясын өндіру кезінде шығарындыларды азайту есебінен 2019 жылы 160 млн тоннаға 

немесе 5%-ға төмендеді. Алғаш рет көмірге қарағанда табиғи газбен электр энергиясы көп 

өндірілді, ал жел энергетикасы көмірді қуып жетті. Жапонияның шығарындылары 45 млн 

тоннаға немесе шамамен 4%-ға төмендеді, бұл 2009 жылдан бастап ең жылдам төмендеу 

қарқыны болып табылады, өйткені жақында жаңадан іске қосылған Атом реакторларында 

электр энергиясын өндіру артты. Қалған әлемде шығарындылардың көлемі 2019 жылы 400 

млн тоннаға жуық өсті, бұл өсімнің 80%-ы көмірде өндірілетін электр энергиясы өсе бастаған 

Азия елдеріне тиесілі. Экономикасы дамыған елдерде электр энергетикасынан шығатын 

шығарындылар 1980-ші жылдардың соңында соңғы рет байқалған деңгейге дейін төмендеді, 

электр энергиясына сұраныс бүгінгі күнге қарағанда үштен бір бөлікке төмен болды. 

Экономикасы дамыған елдерде көмір негізіндегі электр энергиясын өндіру жылдық 

салыстырғанда 15%-ға дерлік қысқарды.88 

«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 

 
87 https://www.ipcc.ch/sr15/ 
88 https://www.iea.org/news/defying-expectations-of-a-rise-global-carbon-dioxide-emissions-flatlined-in-2019 
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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. 

Соңғы жылдары халықаралық қоғамдастық өте маңызды нұсқаулықтарды басып 

шығарды, онда мемлекеттер өз заңнамасына климаттың өзгеруіне бейімделу туралы 

мәселелерді қалай кіргізе алатыны сипатталады. Мысалы, 2013 жылы Еуропалық Одақ 

климаттың өзгеруі мен биоалуантүрліліктің қоршаған ортаға әсерін бағалауға интеграциялау 

жөніндегі нұсқаулықты жариялады.89 Бұл нұсқаулықта климаттың өзгеруі мәселелерін ҚОӘБ 

процестеріне енгізудің маңыздылығы атап көрсетілген. Онда, сондай-ақ, климаттың өзгеруі 

мен ҚОӘБ биоалуантүрлілік мәселелерін қалай анықтау және бағалау және ҚОӘБ климаттың 

өзгеруі мен биоалуантүрлілік мәселелерін шешу үшін сыни проблемаларды қалай еңсеру 

керектігі сипатталады.90 

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 алмасу.91 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. 92Осыған 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 93  өзгеруіне бейімделу жөніндегі Еуропалық 

экономикалық комиссиясының басшылығында су ресурстарын заңнамаға бейімдеудің әртүрлі 

тәсілдері қарастырылады.  

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 

 
89 Еуропалық Одақ. Климаттың өзгеруін және биоалуантүрлілікті қоршаған ортаға әсерді бағалауға 

біріктіру жөніндегі нұсқаулық. 2013 (http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA%20Guidance.pdf ). 
90 Еуропалық Одақ. Климаттың өзгеруін және биоалуантүрлілікті қоршаған ортаға әсерді бағалауға 

біріктіру жөніндегі нұсқаулық. 2013 (http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA%20Guidance.pdf ). 
91 Абейсингхе А., Дамбахер Б., Бирнес Р. Ұлттық бейімделу жоспарлары: мандаттарды түсіну және тәжірибе 

алмасу. Халықаралық экологиялық даму институты. 2017 
( http://www4.unfccc.int/nap/Documents%20NAP/Supplements/Understanding_mandates_NAPs.pdf ). 

92 Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы. Климаттың өзгеруіне бейімделуді дамыту 
мақсатында ынтымақтастыққа біріктіру: саясатқа басшылық ету. 2009 
(http://www.oecd.org/dac/environment-development/integrating-climate-change-adaptation-into-development-co-

operation-policy-guidance-9789264054950-en.htm ). 
93 БҰҰ Еуропалық экономикалық комиссиясы. Су және климаттың өзгеруіне бейімделу жөніндегі 

нұсқаулық. 2009. 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/documents/Guidance_water_climate.pdf. 

http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA%20Guidance.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA%20Guidance.pdf
http://www4.unfccc.int/nap/Documents%20NAP/Supplements/Understanding_mandates_NAPs.pdf
http://www.oecd.org/dac/environment-development/integrating-climate-change-adaptation-into-development-co-operation-policy-guidance-9789264054950-en.htm
http://www.oecd.org/dac/environment-development/integrating-climate-change-adaptation-into-development-co-operation-policy-guidance-9789264054950-en.htm
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Халықаралық даму жөніндегі агенттігі (USAID) қаржыландыратын C5+1 бастамасы шеңберінде 

қоршаған ортаның құқықтық мәселелерін зерттеу институты дайындаған.94 

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 

БҰҰ-ның 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.95 

2019 жылғы 17-27 маусымда Боннда (Германия) БҰҰ-ның КӨНК 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 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 асыру прогресін 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. 

2019 жылғы желтоқсанның бірінші жартысында Мадридте өткен БҰҰ-ның Климаттың 

өзгеруі проблемалары жөніндегі 25-ші Дүниежүзілік Конференциясы (COP25) барысында 

әлемдік жетекші державалар келе жатқан климаттық апаттардың алдын алу үшін жеткіліксіз 

шара қолданып отыр деген қорытынды жасалды. 2019 жылы орташа температура индустрияға 

дейінгі деңгейден 1,1°С-ға асып түсті делінген ғаламдық климаттың жай- күйі туралы алдын 

ала баяндамада. 

Newclimate Institute және Germanwatch неміс ұйымдары, сондай-ақ Climate Action Network 

халықаралық желісі тұрақты өткізетін зерттеу қорытындысы бойынша климаттың өзгеруіне 

қарсы шаралардың тиімділігін көрсететін рейтинг жасалады. 2019 жылы түбегейлі бетбұрыс 

 
94 Қоршаған ортаны қорғау туралы негіздемелік заңдардағы климаттың өзгеруіне бейімделуді ескерудің 

үздік халықаралық тәжірибесі. Дайындаған: Софья Языкова және Карл Брук. USAID. 2017 жыл. 
95 

http://livingasia.online/2019/05/27/kto_sledit_za_klimatom/?fbclid=IwAR3IcPVoRxINfCcMRJX1tpsNlEWIWVQ
JncbXhgQUlWC8WleWP72_1EwwVdw 
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болған жоқ және рейтингте алғашқы үш орын бос қалды, өйткені әлі бірде-бір ел Климаттық 

келісімнің мақсаттарына қол жеткізу үшін жеткілікті шаралар жасаған жоқ.96 

Мемлекеттердің іс-әрекеттері төрт негізгі санатта 14 параметр бойынша бағаланды: 

«Парниктік газдардың шығарындылары», «Жаңартылатын энергетика», «Энергияны 

пайдалану» және «Климаттық саясат». Қазақстан 61 елдің ішінде 54-ші орынды иеленді (1.7.2-

сурет). 

 
 

1.7.2-сурет. Климат өзгерістеріне қарсы шаралардың тиімділігі рейтингісінің 

қорытындысы  

 

Күтпеген жерден Үндістан алдыңғы қатарлы елдердің алғашқы ондығында болып шықты, 

ол жаңартылатын энергия көздеріне елеулі қаражат салды және 2030 жылға қарай олардың 

есебінен энергия тұтынудың 40%-ын қамтамасыз етуге ниетті. Соңғы орынға АҚШ ие болды, 

өйткені Париж келісімінен шықпақшы. 

2020 жылдың басында 2050 жылға қарай нөлдік шығарындыларға қол жеткізу ниеті 

туралы БҰҰ-ның Климаттың өзгеруі туралы негіздемелік конвенциясының 120 тарабы, 15 

субұлттық аймақ, 398 қала, 786 кәсіпорын және 16 инвестор жария етті. Дания, Франция, 

Жаңа Зеландия, Швеция және Ұлыбритания бұл міндеттемені заңнамада бекітті. Еуропалық 

одақ 2019 жылы "Жасыл мәміле" (eugreendeal) деп аталатын декарбондаудың бәрін қамтитын 

 
96  https://www.dw.com/ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-

%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-

%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2-

%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC-

%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%

BE%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5/a-51631530 
 

https://www.dw.com/ru/германия-сильно-отстает-в-мировом-климатическом-рейтинге/a-51631530
https://www.dw.com/ru/германия-сильно-отстает-в-мировом-климатическом-рейтинге/a-51631530
https://www.dw.com/ru/германия-сильно-отстает-в-мировом-климатическом-рейтинге/a-51631530
https://www.dw.com/ru/германия-сильно-отстает-в-мировом-климатическом-рейтинге/a-51631530
https://www.dw.com/ru/германия-сильно-отстает-в-мировом-климатическом-рейтинге/a-51631530
https://www.dw.com/ru/германия-сильно-отстает-в-мировом-климатическом-рейтинге/a-51631530
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жоспарын қабылдады. Бұл жоспардың бір бөлігі ЕО экономикасының барлық секторларында 

ПГ шығарындыларын реттеуді қатаңдату және неғұрлым көміртекті өнім импортын 

көміртекті реттеу жүйесін енгізу болып табылады. Осы мәмілеге сәйкес 2020 жылы ЕО-ның 

көміртекті-бейтарап континентінің қалыптасуын реттейтін Климаттық заң жобасы әзірленді.  

Халықаралық сарапшылардың пікірінше, 97  Қазақстан парниктік газдар 

шығарындыларының жаһандық көзі ретінде өзінің экологиялық ізін төмендету үшін үлкен 

әлеуетке ие. Алайда, Қазақстанда климаттың өзгеруі проблемаларын шешуге тікелей 

бағытталған ұлттық саясаттың және тиісінше заңнамалық актілердің, осы мәселелер бойынша 

нақты стратегиялық құжаттың болмауы климаттың өзгеруі мәселелеріне жан-жақты тануға 

және оның энергетика, өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, көлік және қала құрылысын жобалау 

сияқты түрлі салалар үшін кешенді маңыздылығын беруге мүмкіндік бермейді. Осыған 

байланысты Қазақстан Үкіметіне төмендегілер ұсынылды:  

(а) климаттың өзгеруі мәселелері жөніндегі стратегиялық құжатты әзірлеу және қабылдау; 

(b) облыстар мен қалаларды климаттың өзгеру аспектілерін өздерінің даму 

бағдарламаларына енгізуге ынталандыру; 

(c) бейімдеу жөніндегі жергілікті жоспарларды әзірлеуге және жүзеге асыруға 

жәрдемдесу; 

(d) климаттың өзгеру проблемалары салалық стратегиялық құжаттарға, жоспарлар мен 

бағдарламаларға, атап айтқанда, тұрғын үй құрылысы, көлік, ауыл шаруашылығы, қала 

құрылысын жобалау, денсаулық сақтау, энергетика және өнеркәсіп, оның ішінде тау-кен өндіру 

саласы салаларында айтарлықтай дәрежеде интеграциялануын қамтамасыз ету.  

Сондай-ақ, халықаралық сарапшылар Қазақстандағы экономиканың көптеген секторлары 

үшін экологиялық, әлеуметтік және әртүрлі көздерден болатын басқа да әсерлерді, сондай-ақ 

климаттың өзгеру салдарын және нәтижесінде туындайтын климатқа әсерді жұмсарту және осы 

сектор үшін климаттың өзгеруіне бейімделу жөніндегі шараларды әзірлеу қажеттілігін 

ескеретін неғұрлым стратегиялық пайымның жалпы болмауымен сипатталатынын атап өтті. 

Сондықтан Қазақстан Үкіметіне төмендегілер ұсынылады:  

(a) климаттың өзгеру аспектілерін ескеретін орнықты даму саласындағы негізделген және 

үйлестірілген саясатты әзірлеу үшін көмекші құрал ретінде стратегиялық экологиялық 

бағалауды (СЭҚ) енгізу; 

(b) климаттың өзгеру аспектілері (зілзала қаупінің төмендеуімен байланысты әсерді 

жұмсарту және бейімдеу) СЭҚ-ның құрамдас бөлігі болуын қамтамасыз ету; 

(с) ұлттық және облыстық деңгейлерде тау-кен өндіру саласын және басқа да салаларды 

қоса алғанда, тұрғын үй шаруашылығы, көлік, ауыл шаруашылығы, жер пайдалану, қалалық 

даму, энергетика және өнеркәсіп саласындағы стратегиялық құжаттарға қатысты СЭҚ жүргізуді 

қамтамасыз ету.  

Климатқа әсерді жұмсарту сценарийлері Қазақстан 2030 жылға қарай ПГ 

шығарындыларын 1990 жылмен салыстырғанда 15%-ға қысқартуды қамтамасыз ету бойынша 

өз мақсатына қолданыстағы және қосымша шаралар қабылданған жағдайда ғана қол жеткізе 

алатындығын көрсетеді. Бұл ретте Дүниежүзілік банк Қазақстанға ЖІӨ өсімінің 1%-ға өсуі  

болжамының негізінде климатқа әсерді жұмсарту сценарийлерін өзектендіруді және жеке және 

нақты стратегиялар мен жоспарлар әзірлеуді ұсынады. Сондай-ақ, төмендегі шараларды  

орындау қажет:  

(а) қазіргі уақытта жеткілікті көңіл бөлінбейтін секторлардан (көлік, қала аумақтары, 

тұрғын үй, қалдықтарды басқару, коммерциялық қызмет) ПГ шығарындыларын азайтуға қосқан 

үлесін ескеру. 

(в) базалық желі / базалық бөлу әдісінен бас тарта отырып, Қазақстанда шығарындыларға 

квоталар саудасы жүйесін нығайту; 

(с) шығарындыларды қысқартудағы прогрестің мониторингі үшін кешенді жоспарлар, 

нақты іс-шаралар мен көрсеткіштер әзірлеуді қоса алғанда, Қазақстанға жатпайтын 

секторлардағы шығарындыларға қатысты шаралар қабылдау; 

 
97 Қазақстанның экологиялық қызметінің нәтижелілігіне үшінші шолу. БҰҰ ЕЭК. 2018 ж. 
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(d) неғұрлым орнықты технологияларға көшуді ынталандыру мақсатында тұрғын үй 

шаруашылығы және коммерциялық сектор сияқты секторлар үшін көміртегі салығын енгізу;  

(e) энергия тұтынудың нөлдік деңгейі іс жүзінде бар ғимараттар үшін халықаралық 

стандарттарға сәйкес энергия тиімділігін арттыруға және жаңа және қолданыстағы ғимараттар 

үшін жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды кеңейтуге бағытталған нормативтік 

құжаттарды қайта қарау; 

(f) көмірді пайдалануға ішінара балама ретінде фотоэлектрлік құрылғылар, геотермалдық 

жылу сорғылары және биогаз қондырғылары сияқты жаңартылатын энергия көздерін енгізуді 

ынталандыру. 
 

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 мен 

міндеттері 

Халықаралық 

көрсеткіштер 

Қазақстандағы 

көрсеткіш 

Қол жеткізу 

проблемаларын

ың болуы 

Көрсеткішті 

жүргізу 

қажеттілігі 

ТДМ 9. Тұрақты инфрақұрылым құру, толық және тұрақты индустрияландыру мен инновацияларға 

жәрдемдесу 
 9.4-міндет 2030 жылға қарай 

ресурстарды пайдаланудың 

тиімділігін арттыру және 

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 

9.4.1 Қосылған құн 

бірлігіне CO2 

шығарындылары 

Бақыланбайды Мониторинг 

қажет 

Тиісті 

көрсеткішті 

жүргізу қажет 

 ТДМ 12. Тұтыну мен өндірістің ұтымды үлгілеріне көшуді қамтамасыз ету 
12.1-міндет. Барлық елдердің 

қатысуымен тұтыну мен 

өндірістің ұтымды 

модельдерін пайдалануға 

көшу жөніндегі онжылдық іс-

қимыл стратегиясын жүзеге 

асыру, бұл ретте оған 

дамыған елдер және дамушы 

12.1.1 Тұтыну мен 

өндірістің ұтымды 

модельдеріне көшу 

жөніндегі ұлттық іс-

қимыл жоспары бар 

немесе ұлттық 

стратегияға 

басымдық немесе 

Қазақстанда 

"жасыл 

экономикаға" 

көшу 

тұжырымдамасы 

қабылданды» 

Мониторинг 

қажет 

Жоқ 
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елдердің дамуы мен әлеуетін 

ескере отырып, оған бірінші 

болып кірісуге тиіс 

міндет ретінде 

ұтымды тұтыну мен 

өндірісті енгізген 

елдердің саны 

12.2-міндет.  2030 жылға 

қарай табиғи ресурстарды 

ұтымды игеруге және тиімді 

пайдалануға қол жеткізу 

12.2.1 Халықтың 

жан басына 

шаққандағы және 

ЖІӨ-ге пайыздық 

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 

Бақыланбайды Мониторинг 

қажет 

Тиісті 

көрсеткішті 

жүргізу қажет 

12.6-міндет Компанияларға, 

әсіресе ірі және трансұлттық 

компанияларға өндірістің 

орнықты әдістерін қолдануды 

және өз есептерінде 

ресурстарды ұтымды 

пайдалану туралы ақпаратты 

көрсетуді ұсыну 

12.6.1 Ресурстарды 

ұтымды пайдалану 

туралы есептерді 

жариялайтын 

компаниялар саны 

Бақыланбайды Мониторинг 

қажет 

Тиісті 

көрсеткішті 

жүргізу қажет 

Ұлттық жағдайларды ескере 

отырып, нарықтық 

сәйкессіздікті жою арқылы, 

оның ішінде салық салуды 

қайта ұйымдастыру және олар 

бар жерлерде олардың 

экологиялық салдарларын 

есепке алу үшін зиянды 

субсидиялардан біртіндеп бас 

тарту жолымен, дамушы 

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 

12.c.1 ЖӨӨ 

бірлігіне (өндіру 

және тұтыну) қазба 

отынға арналған 

субсидиялар сомасы 

және олардың 

қазбалы отынға 

арналған жиынтық 

ұлттық 

шығыстардағы үлесі 

Бақыланбайды Мониторинг 

қажет 

Тиісті 

көрсеткішті 

жүргізу қажет 

ТДМ 13. Климаттың өзгеруіне және оның салдарларына қарсы күрес жөнінде шұғыл шаралар 

қабылдау 
13.1-міндет Барлық елдерде 

қауіпті климаттық 

құбылыстарға және табиғи 

апаттарға қарсы тұруды және 

бейімделуді арттыру 

13.1.1 100 000 

адамға шаққандағы 

қаза болғандардың, 

хабар-ошарсыз 

кеткендердің және 

тікелей апат 

салдарынан зардап 

шеккендердің саны  

Табиғи 

сипаттағы 

төтенше 

жағдайлар 

нәтижесінде 

зардап 

шеккендер мен 

қаза болғандар 

Монитоинг 

қажет 

Жоқ 
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саны 

13.2-міндет Ұлттық 

деңгейдегі саясатқа, 

стратегияларға және 

жоспарлауға климаттың 

өзгеруіне ден қою шараларын 

енгізу 

13.2.1 Климаттың 

өзгеруінің қолайсыз 

салдарларына 

бейімделу қабілетін 

арттыратын және 

климаттық 

өзгерістерге және 

парниктік газдар 

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).) 

Құрылған жоқ  Климаттың 

өзгеруіне тиісті 

көрсеткіштермен 

бейімделу 

жөніндегі 

стратегияны 

әзірлеу қажет 

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 

13.3.1 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 

Құрылған жоқ  Климаттың 

өзгеруіне тиісті 

көрсеткіштермен 

бейімделу 

жөніндегі 

стратегияны 

әзірлеу қажет 

 13.a-міндет Біріккен Ұлттар 

Ұйымының Климаттың 

13.a.1 Сомасы 

(АҚШ долл.). 100 

Қазақстан 

Париж келісімін 

Мониторинг 

қажет 

Тиісті 

көрсеткіштеріме
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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 

долларына жеткізу  және 

оларды жүзеге асырудың 

ашықтығын қамтамасыз ету 

салдарларының өткірлігін 

жеңілдету жөніндегі 

сындарлы шараларды 

қабылдау контексінде 

дамушы елдердің 

қажеттіліктерін 

қанағаттандыру үшін, сондай-

ақ жасыл климаттық қордың 

барынша қысқа ықтимал 

мерзімде капиталдандыру 

жолымен толық ауқымды 

жұмыс істеуін қамтамасыз 

етеді. 

млрд. АҚШ долл. 

жұмылдыру 

жөніндегі 

міндеттемеге сәйкес 

2020 жылдан бастап 

2025 жылға дейін 

бір жылға 

мобилизацияланған  

ратификациялад

ы 

н төмен 

көміртекті даму 

жөніндегі 

стратегияны 

әзірлеу қажет 

 

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. 

"Climate Action Tracker" – үкіметтердің климат саласындағы іс–қимылын және Париж 

келісімінің міндеттемелерін орындауға бағытталған шараларды қадағалайтын тәуелсіз ғылыми 

талдау орталығы – «Қазақстанның электр энергиясын өндірудегі жаңартылатын көздер үлесі 

саласындағы мақсаттары - 2020 жылға қарай 3%, 2030 жылға қарай 10% және 2050 жылға қарай 

50%, олар «жасыл экономикаға» көшу жөніндегі тұжырымдамада қайта қаралған - Қазақстан 

мәлімдеген климат саласындағы міндеттемелеріне сәйкес келуі үшін айтарлықтай күшейтілуі 

тиіс» деп болжамдайды.98
 Атап айтқанда, "Climate Action Tracker" Қазақстанның қолданыстағы 

көмір электр станцияларын жаңартуды жоспарлауы, сонымен қатар электр энергиясын өндіруде 

газға көшуі алдағыны дұрыс болжамдамау болып табылады дейді, себебі Париж келісімінің 

мақсаттарына қол жеткізу үшін қажетті түпкілікті трансформациялау үшін табиғи газ ұзақ 

мерзімді шешім болып табылмайды. Сол себепті "Climate Action Tracker" дәл қазіргі уақытта 

ұлттық саясат өт әлсіз, әрі болжамдарға қарағанда Қазақстан Париж келісімінің 

міндеттемелерін орындамайды деген қорытынды жасады.  

Қазақстанның Париж келісімі бойынша міндеттемелерін орындауы 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 

 
98 Climate Action Tracker is based on a collaboration of two organisations: Climate Analytics and New Climate Institute, 

the Climate Action Tracker has been providing this independent analysis to policymakers since 2009. 

https://climateactiontracker.org/countries/kazakhstan/ 

https://climateactiontracker.org/countries/kazakhstan/
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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. 

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.99  

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.  

2019 жылы ЭГТРМ Халықаралық ынтымақтастық жөніндегі Германия қоғамымен (GIZ) 

бірлесіп, ҚР-ның 2050 жылға дейінгі төмен көміртекті даму стратегиясын әзірлеуге кірісті. 

Стратегияның негізгі мақсаты Қазақстан Республикасының 2050 жылға дейінгі Париж келісімін 

орындау жолдарын анықтау болып табылады.  

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; 

 
99 Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспары. 
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- 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. 

Парниктік газдарды төмендетудің жоғары деңгейіне қол жеткізу қызметінің негізгі 

бағыттары: 

- энергия тұтынуды азайту (энергия тиімділігін арттыру, энергия сыйымдылығын 

төмендету); 

- неғұрлым таза электр өндірісі; 

- неғұрлым таза отынға көшу және энергия өндіруге байланысты емес салаларда парниктік 

газдар шығарындыларын азайту; 

- қалған шығарындыларды тұту және сақтау технологиялары. 

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. 

Қазақстандағы БҰҰДБ БҰҰ-ның Климаттың өзгеруі туралы негіздемелік конвенциясына 

арналған Қазақстан Республикасының сегізінші ұлттық хабарламасын дайындау және екі 

(төртінші және бесінші) жылдық баяндамаларды дайындау процесін бастады. 

 

1.8. Экожүйелерді сақтау және тиімді басқару 

 

Ағымдағы жағдай және нысаналы көрсеткіштерге қол жеткізу. 

Қазақстан Республикасының «жасыл экономикаға» көшуі жөніндегі тұжырымдама негізгі 

мақсаттардың бірі ретінде «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.100 Атап 

айтқанда, ормандарды сақтау саласында осы жоспар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда 

және орман шаруашылығының мамандандырылған кәсіпорындарының аумақтарында орман 

көмкерген алқаптардың көлемін 2020 жылы 1716 мың гектарға дейін, 2021 жылы 1721-ге дейін 

және 2022 жылы 1726-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: 

– 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. 

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 

2018, 2019 жылдары орман шаруашылығының мамандандырылған кәсіпорындарының 

аумақтарында орман көмкерген алқаптардың алқабына сәйкес 1422,9 және 1544 мың га қол 

 
100 Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің АШМ 2016 жылғы 30 желтоқсандағы 

№541 бұйрығымен бекітілген 2017-2021 жылдарға арналған стратегиялық жоспары. 
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жеткізу белгіленді. 2018, 2019 жылдардағы орман қорының есепке алу материалдарына сәйкес 

нақты нысаналы индикатор тиісінше 1540,17 және 1711,39 мың га құрады, яғни көрсеткіштер 

орындалды. 

Орман шаруашылығы саласындағы негізгі нысаналы көрсеткіш республиканың орманды 

алқаптарын 5%-ға дейін ұлғайту болып табылады. 

2019 жылдың қорытындысы бойынша орман қорының алаңы 30,0 млн.га құрады (ел 

аумағының 4,8%), 2010 жылмен салыстырғанда 1,3 млн. га ұлғайды (1.8.1-кесте.). 2017 жылы 

орман қорының көлемі 29,8 млн. га, ал 2018 жылы – 30,04 млн. га құрады. Орман жерлерінің ең 

үлкен алаңдары Қызылорда (6,7 млн.га), Алматы (5,4 млн. га), Жамбыл (4,4 млн. га), Шығыс 

Қазақстан (3,8 млн. га) және Түркістан (3,4 млн. га) облыстарында шоғырланған. Бұл ретте 

аумақтың орманшылық көрсеткішінің позициясы біршама ығыстырылған. Атап айтқанда, 

Жамбыл облысында ең көп орман алаңы орналасқан – 15,9%, одан кейін Түркістан – 14,2%, 

Қызылорда – 13,9%, Алматы – 9,4% облыстары орын алады.  

 

1.8.1-кесте. Орман қорының негізгі көрсеткіштері (жыл соңына)   

Көрсеткіштер 2017 2018 2019 

Орман қорының алаңы (уақытша пайдалануға берілген 

орманды қоса алғанда), млн. га 29,8 30,1 

 

 

30,1 

Орманмен қамтылған жерлер, млн. га 12,9 12,9 13,1 

Өсіп тұрған сүректің жалпы қоры, млн. текше метр 421,9 421,9 449,9 

Аумақтың ормандылығы, пайызбен 4,7 4,7 

 

4,8 

ҚР АШМ Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің деректері бойынша. 

Статистика комитетінің деректері бойынша. 

 

2018 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. 2020 жылғы 01 

қаңтарға Қазақстанда 13,1 млн.га орман болды (1.8.1-кесте.), 1,5 млн. м3 ағаш өндірілді.  

2019 жылы 63,9 мың га алқапта ормандарды молықтыру жүргізілді, бұл 2018 жылдың 

көрсеткішінен 11,2 мың га артық. 2019 жылы Қазақстан астанасы – Нұр-Сұлтан қаласының 4,6 

мың га жасыл аймағын құру бойынша жұмыстар жүргізілді. Астананың жасыл аймағына ұқсас 

Ақтөбе, Қызылорда және Түркістан облыс орталықтарының айналасында жасыл аймақтар 

құрудың жұмыс жобалары мен картографиялық материалдары әзірленді. 2019 жылы қазан 

айында ағаш отырғызу бойынша республикалық акция өткізілді. Оған 260 мыңнан астам адам 

қатысып, 1 млн. астам ағаш отырғызылды. 

2019 жылы Алматы, Жамбыл, Қызылорда және Түркістан облыстарында 165,6 мың 

сексеуіл көшеттері отырғызылды және 23,5 мың гектар сексеуіл тұқымы егілді. 

 

1.8.2-кесте. Орманды қалпына келтіру жұмыстарының көлемі. 

Жылдар 

Орманды қалпына келтіру, мың га Орманды қалпына келтіру жұмыстары 

жүргізілген жалпы алаңдағы ағаш отырғызу 

және отырғызу үлесі, пайызбен 
барлығы 

оның ішінде ағаш отырғызу 

және егу 

2017 57,21 44,9 78,5 

2018 52,7 42,9 81,4 

2019 63,9 57,1 89,3 

Статистика комитетінің деректері бойынша 

 

Арал теңізінің құрғаған табанында 61 мың гектар сексеуіл екпесі пайда болды. Корея 
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Республикасының Орман шаруашылығы қызметі арасындағы ынтымақтастық шеңберінде 

Қызылорда облысындағы Арал теңізінің құрғаған табанын фитомелиорациялау бойынша 

гранттық жоба іске асырылды, оның қорытындысы бойынша 2018-2020 жылдар кезеңінде Арал 

теңізінің құрғаған түбіне жалпы ауданы 13,3 мың га жерге сексеуіл отырғызылды.  

Сондай-ақ, Сырдария өзенінің атырауының бір бөлігін қосу арқылы "Барсакелмес 

мемлекеттік қорығы" ЕҚТА алаңын кеңейту көзделуде. Тікелей егуден сексеуіл екпелерін 

отырғызуға көшу мақсатында Қызылорда облысының Қазалы қаласында 2019 жылы сексеуіл 

екпелерін өсіру жөніндегі орман питомнигі құрылды. Питомниктің жобалық қуаты – жылына 

4,4 млн.көшет. 

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 қорғалатын 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, Нұр-Сұлтан қаласының жасыл аймағының жалпы алаңы 1997 

жылдан бастап 2019 жылға дейін 87 мың гектарды құрады, 2023 жылға дейін алаңды 100 мың 

гектарға дейін жеткізу жоспарланып отыр. 

Орман дақылдары іс-шараларын отырғызу материалдарымен қамтамасыз ету үшін 

мемлекеттік орман иеленушілердің жерлерінде 2019 жылы жалпы ауданы 4238 га 155 тұрақты 

орман көшеттігі жұмыс істейді. Республика бойынша отырғызылатын материал өндірісінің жыл 

сайынғы нақты көлемі 160 млн. дананы құрайды. Ормандарды молықтыру мен орман өсіру 

көлемін ұлғайту, "Семей орманы" МОТР аумағында құрылатын орман дақылдарының 

жерсінуін арттыру мақсатында Шығыс Қазақстан облысында тамыр жүйесі жабық көшет 

материалын өсіруге бағытталған орман тұқымы кешені құрылды. Кешеннің жобалық қуаты- 

жылына 3,0 млн. көшет материалы. 

2019 жылы селекциялық-тұқым шаруашылығы орталығының қызметкерлері 174,4 мың кг 

көлемінде орман тұқымдарының сапасына сараптама жүргізді, оның ішінде бірінші сапа 

сыныбы бойынша – 39,7 кг., екінші сапа сыныбы бойынша – 27,7 кг., үшінші сапа сыныбы 

бойынша – 102,9 кг., өнгіштігі мен тазалығы бойынша кондицияланбаған – 4,1 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).  

 
33,09

3397,8

8070,9

2015,3

ЛСП- 33,09 
га, (0,26%)

ПЛСУ -
3397,8га 
(25,13 %)

 
 

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 
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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. 

 

Орман зиянкестері мен аурулары 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 орман зиянкестері мен аурулары 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.  

2019 жылғы 15 қарашадағы жағдай бойынша зиянкестер ошақтарының көлемі 207895,3 га 

құрады. Орман қорғау іс-шараларын жүргізгеннен кейін 2019 жылы ошақтардың ауданы 

33501,1 га азайды. Осы кезеңде 51983,1 га алаңда жаңа ошақтар пайда болды. 

Ормандарға ең көп зиян келтіретін сарықанат жібек көбелегі – 28125,6 га., егегіш 

жұлдызқұрт – 6780 га, самырсынды амырқұлақ – 95852,4 га, дің шірігі – 21279,9 га, алма күйесі 

– 6303,7 га, бактериялық өрмекші-шаян – 7266,7 га., қарағаш құйрықаяғы – 1669,3 га, парша – 

12218 га, қоңыр жолақты мүркөбелек – 2647,6 га, сексеуіл беріші – 12672,5 га, солтүстік  

қайың егегіші – 2528,4 және басқалары – 10551,2 га.  

ҚР БҒМ ҒК Зоология институтының зерттеу нәтижелері бойынша 2015-2017 жж. 

Оңтүстік-Шығыс Қазақстанның таулы ормандарында мұнда анықталған дің зиянкестерінің 116 

түрінің 24 түрі Солтүстік (Алтай, Сауро-Тарабагатай) немесе одан да көп оңтүстік (батыс Тянь-

Шань) тау жүйелерінен ауып қоныстанғандар болып шықты. Бұл Қазақстанда бөтен түрлердің 

қоныстануының жоғары қарқынын көрсетеді. 

Зиянкестер ошақтарының таралу динамикасы көбінесе ауа райы жағдайына және орман 

зиянкестерінің биологиялық ерекшеліктеріне байланысты. 
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1.8.2-сурет. Орман зиянкестері мен ауруларының таралу динамикасы. 

 

2019 жылы БҰҰДБ/ЭГТРМ Орман жобасы шеңберінде Алматы облысының 5 пилоттық 

орман қорғау мекемелеріндегі ормандардың орман патологиялық жай-күйіне бағалау 

жүргізілді. Зерттеу ауданы Тянь-Шань және Жетісу Алатауының сексеуілді, тоғайлы және 

таулы ормандарын қамтыды, олардың негізгі орман құраушы ағаш тұқымдары қара сексеуіл, 

Шренка шыршасы, тораңғы, жиде, алма ағашы және т. б. болып табылады. Жұмыс нәтижелері 

бойынша орман зиянкестері мен ауруларымен күресудің орман қорғау және алдын алу 

шараларын жақсарту бойынша ұсыныстар әзірленді. Ұсыныстардың бірі орман зиянкестерімен 

күресу үшін биологиялық препараттарды енгізу болып табылады. Қазақстанда 

биопрепараттарды қолдану 2%, ал Қытайда 60%, Германияда 90%, Францияда 95% және 

Бельгияда 94% құрайды. Биопрепараттарды пайдаланудың негізгі артықшылығы жоғары 

тиімділік пен экологиялылық болып табылады. Кемшілігі ретінде бағасының қымбаттығын 

айтуға болады. 

Алма көбелегімен күресу үшін биологиялық препарат актарофит (Энтолек К) сыналды. 

Биологиялық өнім орман шаруашылығы бұрын қолданған химиялық заттардан кем болмай, 92-

100% жоғары тиімділікті көрсетті. Препараттың белсенді ингредиенті-бұл Streptomyces 

avermitilis пайдалы топырақ саңырауқұлақтары шығаратын табиғи авермектиндер кешені. 

Нұсқауларға сәйкес, ол өрмекшілерге, жыртқыш қоңыздарға, құмырсқаларға, жер қоңыздарына, 

құрттарға және т.б. үшін улы емес, қоршаған ортада тез ыдырайды, бұл оның жемістерде, 

көкөністерде және топырақта жиналуына жол бермейді.  

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 

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. 
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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 шарпып өткен алаң 8 есеге өсті (1.8.3-

кесте).  

 

1.8.3-кесте Орман өрттері 

 

Жылда

р 

Орман 

өрттерінің 

саны, 

жағдайлар 

Өрт болып өткен орман 

алаңы, гектармен 

Өртпен келтірілген шығын, 

ағымдағы бағаларда, млн. 

теңге 

Бір өрттің орташа 

алаңы, гектар 

2017 563 19 690 215,4 351 

2018 358 162 605 209,6 454 

2019 628 39227 563,5 62,4 

Дереккөз: ҚР ЭГТРМ 

 

2019 жылы ҚР ормандарында жалпы көлемі 73512,6 га 628 орман өрті болды, оның ішінде 

орман өрті 39226,9 га, оның ішінде орманмен қамтылғаны 34523,04 га, оның ішінде жоғарғы 

алқабы 773,29 га, орман емес алқабы 34288,68 га. МОҚ аумағындағы өрттің орташа орман 

алаңы 62,4 га құрады. 

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 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  

сөндірді. 

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). 

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. 

2019 жылы мемлекеттік орман қоры аумағында 4245,2 м3 көлемінде заңсыз ағаш кесудің 

367 оқиғасы тіркелді. Жалпы шығын 32313,8 мың теңгені құрады. Облыстық атқарушы 

органдардың және басқа да мемлекеттік орман иеленушілердің қарамағындағы ормандарда 

3549,4 м3 көлемінде заңсыз ағаш кесудің 303 оқиғасы тіркелді. Жалпы шығын 25380,4 мың 

теңгені құрады. Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің қарамағындағы 
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ормандарда 695,8 м3 көлемінде заңсыз ағаш кесудің 64 жағдайы тіркелді. Шығын 6933,3 мың 

теңгені құрады. 

Қазіргі уақытта бюджет есебінен орман шаруашылығы саласындағы ғылыми 

жұмыстарды екі ғылыми-зерттеу институты жүзеге асырады: 

1. «Қазақ орман шаруашылығы және агроорманмелиорация ғылыми-зерттеу институты» 

ЖШС 2018-2020 жылдарға арналған «Қазақстанның орман экожүйелерін тиімді пайдалану 

мақсатында оларды сақтаудың жаңа тәсілдерін құру және қолданыстағыларын бейімдеу» 

ғылыми-техникалық бағдарламасын іске асырады. Қаржыландыру 2018-2020 жылдарға 300 000 

мың теңгені құрайды, жыл сайын 100 000 мың теңге қаржыландырылады. Бағдарламаны іске 

асыру барысында өндіріске 3 ұсыным әзірленді, инновациялық технологияларды қолдана 

отырып орман питомниктерінде отырғызу материалдарын жедел өсіру бойынша патентке 1 

өтінім және кәдімгі қарағайдың сорт-гибридіне 1 өтінім берілді; 7 объект үшін экологиялық 

өнімділікті және экологиялық әлеуетті құндық бағалауды айқындау жөніндегі нормативтер 

әзірленді (орман өсіру жағдайларының негізгі түрлері); «Қазақстан Алтайының балқарағай 

ормандарында пайда болған өрттің ошақтары мен мінез-құлқын модельдеу» компьютерлік 

бағдарламасы әзірленді. Кенді Алтай, Оңтүстік Алтай және Сауыр жағдайларында балқарағай 

ағаштарына дендрохронологиялық талдау жүргізілді. 

2. «С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті» АҚ 2018-2020 жылдарға 

арналған" Орталық және Солтүстік-Шығыс Қазақстанның негізгі орман құраушы 

тұқымдарының микориздік макромицеттері және оларды орман ағаш тұқымдарының 

көшеттерін жасанды микоризациялау үшін пайдалану» ғылыми-техникалық бағдарламасын 

(267 «Білім мен ғылыми зерттеулердің қолжетімділігін арттыру» бюджеттік бағдарламасы, 

бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру) іске асырады. Қаржыландыру 2018-2020 жылдарға 

45000 мың теңгені құрайды, жыл сайын 15000 мың теңге қаржыландырылады. Бағдарламаны 

іске асыру барысында орман өсіру мен орманды қалпына келтіру жұмыстарында олардың 

тиімділігін бағалау негізінде микоризді макромицеттердің әртүрлі штаммдарын пайдалану 

бойынша ұсынымдар әзірленді, орталық және Солтүстік-Шығыс Қазақстанның орман 

алқаптарын және орман екпелерін топырақ-климаттық жағдайларды зерттеу үшін маршруттық 

тексеру жүргізілді, дайындық субстраттарына көшеттер отырғызылды, қылқан жапырақты 

ағаштар көшеттеріне биологиялық скрининг жүргізілді, әртүрлі ағаш және бұта 

тұқымдыларының көшеттері мен көшеттеріндегі далалық питомниктерде штамдардың 

микоризациялық белсенділігі сыналды. 

«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 тұмсықтылар - 3, олар 418 түр, 

129 тұқымдас, 50 отряд және 6 сыныпқа - 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 жәндіктердің кемінде 

50 мың түрі мекендейді, олардың арасында шағын аумақта тіршілік ететін эндемиялық 

түрлердің пайызы өте жоғары. Олардың арасында көптеген бөтен қоныстанушы түрлер де бар. 

Жәндіктердің осы түрлерін зерттеу қазіргі уақытта өте маңызды. 

Қазақстанның Қызыл кітабына омыртқалы жануарлардың 128 түрі мен түршелері 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 (тоғайлық асыл бұғы, құлан, қарақұйрық, арқар) санын 

тұрақтандыруға және киіктер мен жануарлардың аңшылық түрлері таралымы санының оң 

серпініне қол жеткізілді. Сирек кездесетін тұяқты жануарларды сақтау жөніндегі шараларды 

іске асыру нәтижесінде 2012 жылдан бастап 2019 жылға дейін мыналардың саны артты: 

- тоғайлық асыл бұғы: 451-ден 878 тұяққа дейін; 

- арқар: 13872-ден 17954 тұяққа дейін; 
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- қарақұйрық: 12623 тұяқтан 14391 тұяққа дейін; 

- құлан 2920-дан 4197 тұяққа дейін (1.8.4-кесте). 

 

1.8.4-кесте. 2016 - 2019 жылдардағы жабайы тұяқты жануарлардың сирек кездесетін және 

құрып кету қаупі төнген түрлерінің сандық динамикасы, тұяқ 

Саны, тұяқ 2017 2018 2019 

Тоғай бұғысы  825 856 878 

Қарақұйрық  13727 14055 14391 

Құлан  3984 4103 4197 

Арқар  16802 17065 17954 

 

Қазақстанда ақбөкендердің жалпы саны 2018 жылы 215,1 мың тұяқты құрады, оның 

ішінде Бетпақдала популяциясы – 76,4 мың, Үстірт популяциясы – 3,7 мың, Орал – 135,0 мың 

тұяқты құрады, бірақ өткен жылдардың динамикасы онша жағымды емес.  

2019 жылы әуе есебі нәтижелері бойынша Қазақстанда ақбөкендердің жалпы саны 334400 

тұяқты құрады, оның ішінде Орал популяциясы 217000 тұяқты, Бетпақдала 111500 тұяқты және 

Үстірт 5900 тұяқты құрады (1.8.5-кесте). Ақбөкендердің санын сақтау және көбейту мақсатында 

ҚР ЭГТРМ орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің бұйрығымен 2020 

жылдың ақпан айында ғылыми мақсаттарда қолданудан басқа, ҚР барлық аумағында 

ақбөкендерді, олардың бөліктері мен дериваттарын пайдалануға тыйым салу 2023 жылға дейін 

ұзартылды. 

 

1.8.5-кесте. 2016-2019 жылдардағы популяциялар бойынша киіктер санының динамикасы, 

мың тұяқ 

Популяция Ақбөкендердің саны, мың бас 

2017 2018 2019 

Бетпақдала 51,7 76,4 111,5 

Үстірт 2,7 3,7 5,9 

Орал 98,2 135 217 

Барлығы 152,6 215,1 334,4 

 

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. 
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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, 

ақбөкендерді сақтау үшін қауіп-қатер факторы болып табылады. 2018 жылы 77 браконьерлік 

фактісі анықталды, 500 ақбөкен мүйізі тәркілеп алынды. 

2018 жылы Орман шаруашылығы және жануарлар әлемі комитетінің аумақтық 

бөлімшелері барлығы 7330 бұзушылық анықтады, әкімшілік жауапкершілікке 6292 адам, 

қылмыстық жауапкершілікке – 39 адам тартылды. 85,1 млн. теңге сомасында айыппұл салынып, 

72,1 млн. теңге өндіріп алынды. 

2019 жылы 9124 табиғат қорғау рейдтері мен 1045 тексеру жүргізілді, 8801 табиғат қорғау 

заңнамасын бұзушылық анықталды, оның ішінде 998 аңшылық бойынша, 1171 орман тәртібін 

бұзу бойынша, 5359 балық бойынша. Қылмыстық жауапкершілікке 57 браконьер тартылды, 

95,04 млн. теңге сомасына әкімшілік айыппұл салынып, 86,515 млн. теңге өндіріп алынды.  

 Сондай-ақ жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі тиімді шаралар мыналар болды: 

 - аңшылық алқаптарға шаруашылықаралық аңшылық ісін ұйымдастыру және 

биологиялық-экономикалық 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 орнықты пайдалануға ықпал ететін аңшылық 

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 айқындалған басқа да белгіленген іс-шаралар жүзеге асырылды. 

 ҚБСҚ-мен бірлесіп «Ілбіс» жобасы іске асырылуда. Жоба 2015 жылы басталып, Жоңғар-

Алатау МҰТП-мен бірге ұлттық парк пен Тоқта қорығының аумағында орындалды.  

    «ҚР БҒМ ҒК» Зоология институты» РМК 2017 - 2019 жылдары қар барысын сақтау 

шараларын зерделеу және әзірлеу бойынша келесі жобаларды жүргізді: 

 1. «Солтүстік Тянь-Шаньның қорық және рекреациялық аймақтарында сүтқоректілердің 

сирек кездесетін және шаруашылық-маңызды түрлерінің кеңістіктік құрылымы мен биотоптық 

таралу заңдылықтары оларды сақтау және ұтымды пайдалану үшін негіз ретінде» (ҚР БҒМ 

гранты), онда қар барысынан басқа Түркістан сілеусін, тяньшань қоңыр аюы, Тяньшань арқары, 

қасқыр, асыл бұғы (марал), сібір елігі, қабан, сібір тау ешкісі зерттелді - Жоңғар Алатауы 

МҰТП және Тоқта қаумалын қоса алғанда, Жетісу (Жоңғар) Алатауы аумағында қар 

барысының ықтимал мекендейтін жерлерін зерттеу; 

 2. «Іле Алатауының жобалық аумағындағы қар барысының экологиялық мониторингі 

бойынша пилоттық зерттеулер»; 

3. Алтай-Саян экорегионының қазақстандық бөлігінде қар барысын (Panthera uncia) сақтау 

бойынша ұсыныстарды әзірлеу және санын есепке алу " ("Wildlife Without Borders" қоғамдық 

қорымен бірлесіп»); 

4. БҰҰДБ/ЖЭҚ/ҚР Үкіметінің «Түрлі пайда алу үшін негізгі жаһандық маңызы бар 

экожүйелерді сақтау және тұрақты басқару» жобасы шеңберінде «Қар барысының қазақстандық 

популяциясын зерттеу және басқару бойынша қызметтер кешені» тақырыбы жүргізілуде»; 

5. 2016 жылдан бастап Қазақстанда Қырғызстан, Қазақстан және Қытай арасында қар 

барысын сақтау бойынша «Қар барысын сақтау бойынша трансшекаралық бастама» (SL - TBI) 

өңірлік бастамасы басталды. Бұл жобаның бастамашылары-Пекин орман техникалық 

университетімен (Қытай), NABU (Германия) және Қырғызстан Ұлттық Ғылым академиясымен 

серіктестікте Marwell Wildlife (Ұлыбритания). Қазақстан тарапынан осы кезеңде ҚР БҒМ ҒК 

«Зоология институты» РМК және "Wildlife Without Borders"Қоғамдық Қоры жобаға қатысушы 

болып табылады. 
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6. 2018 жылдың басында қазақстандық ірі бизнесмен, қоғам қайраткері және меценат 

Нұрәлі Әлиев «Snow Leopard Foundation» жеке халықаралық қорын құрды, ол ҚР БҒМ ҒК 

Зоология институтымен серіктестікте «Kingdom of Snow Leopard» жобасын іске асыруға кірісті. 

Жобаның мақсаты - Қазақстанда қар барысының жойылып кеткен популяцияларын қалпына 

келтіру және оларды тұтқында өсіріп, табиғи жағдайларға бейімдеу және кейіннен табиғи 

мекендеу орындарына реинтродукциялау. 

2017 ж. ҚР БҒМ ҒК Зоология институты Қызыл кітапқа енгізілген омыртқасыздар мен 

омыртқалы жануарлардың басқа да түрлері бойынша зерттеулер жүргізді, олардың қазіргі жай-

күйіне бағалау жүргізді және оларды сақтау шараларын ұсынды: «Жоңғар Алатауы» 

мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің жәндіктер фаунасының алуан түрлілігін бағалау, оның 

мониторингі, сақтау және тұрақты пайдалану», «Қазақстандағы сұр кесіртке популяцияларына 

демографиялық талдау (Reptilia: Sauria)», «Өмір сүрудің қазіргі заманғы қатерлері»., популяция 

санының трендтері және оңтүстік Балқаш маңы шөлдерінде Дүниежүзілік Қызыл тізімнен 

омыртқалы жануарлардың сақталуына жәрдемдесу», «Қазіргі жағдайда Қазақстанның дала 

аймағындағы жәндіктер фаунасының құрылымына антропогендік және абиотикалық 

факторлардың әсері», «Қазақстанның су маңындағы құстарының трансконтиненталдық көші-

қоны». 

2017 жылы Зоология институтында экологиялық мәселелерді және жануарлар дүниесі 

популяцияларының жай-күйін шешуге бағытталған екі жоба аяқталды: «Қазақстан су 

айдындарының экологиялық жай-күйін бақылау әдістерін әзірлеу» және «Зооценоздардың жай-

күйін бағалау және Каспий теңізінің жағалау аймағының фаунасын сақтау жөніндегі іс-

шараларды әзірлеу». Су қоймаларының экологиялық жағдайын бағалау саласындағы 

көпжылдық зерттеулердің нәтижелерін қорытындылау негізінде химиялық және биологиялық 

әдістер негізінде әдістемелік ұсыныстар әзірленді: оңтүстік және Оңтүстік-Шығыс Қазақстан су 

қоймаларының уытты ластану деңгейін бағалаудың аймақтық шкаласы негізделген және 

ұсынылған. Абиотикалық факторлардың градиентіндегі зоопланктон қауымдастықтарының 

өзгеруінің негізгі заңдылықтары сипатталған. Зоопланктонның құрылымдық көрсеткіштеріне 

негізделген су объектілерінің органикалық ластану деңгейін бағалау шкаласы ұсынылады. 

2019 жылдан бастап «Қазақстан аумағында құстардың қоныс аударатын түрлерінің 

мониторингі» бағдарламасы басталды. Бағдарлама бірқатар халықаралық конвенциялар 

(биоалуантүрлілікті сақтау туралы, сулы-батпақты алқаптар туралы Рамсар Конвенциясы, 

қоныс аударатын жануарларды сақтау туралы), халықаралық келісімдер бойынша мемлекеттің 

міндеттемелерін орындауға бағытталған: (AEWA, жыртқыш құстарды сақтау туралы) және 

мониторинг, биоалуантүрлілікті сақтау және атап айтқанда құстарды сақтау шараларын әзірлеу 

жөніндегі өзара түсіністік туралы меморандумдар (жіңішке тұмсықты шалшықты шалшықбас 

туралы және т.б.). Жұмыс нәтижелері құстар популяциясының географиялық байланысын, 

сондай-ақ «құс тұмауы», Батыс Ніл безгегі, менингит және т.б. аурулардың таралу жолдарын 

анықтауға мүмкіндік береді. 

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 жылқысының (Equus przewalskii) 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. 

Жыл сайын жек дуадақтарды өсіру орталығы 2000-нан астам құстарды өсіреді. 

Орталықтың жұмыс істеуін қамтамасыз ету жұмыстарына 300-ден астам жергілікті тұрғындар 

жұмылдырылды. 2009-2019 жылдар кезеңінде Қазақстан табиғатына барлығы 20 489 жек 

дуадақ және 625 сұңқар-ителгі өсірілді. Практикалық бақылауларға сәйкес өмір сүру пайызы 

кемінде 50 % құрайды, бақылау көші-қон жасалғанға дейін жүргізіледі. 
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«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. Сырдария-Түркістан МӨТП 

питомниктерінің аумағында 2000 жылы 8 тұяқ Ханғұлы - Бұхар бұғысы өсірілді. Парк 

инспекторларының айтуынша, 20 жылдан кейін бұхар бұғыларының саны 130-ға жетті. 

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. 

Халықаралық табиғат қорғау одағы (IUCN) Қазақстанда қарақұйрықтарды сақтау 

бойынша БАСҚ жобасын қолдады. Соңғы онжылдықтарда елдегі қарақұйрықтардың саны 90% 

- дан астамға қысқарды, басты себептер - браконьерлік және тіршілік ету ортасының жоғалуы. 

Жоба шеңберінде далалық зерттеулер, қарақұйрықтарды спутниктік таратқыштармен белгілеу, 

жергілікті халықпен жұмыс және оны сақтау жөніндегі қосымша шараларды әзірлеу үшін түр 

популяциясының жай-күйін бағалауға бағытталған басқа да іс-шаралар жоспарланады. 

Сонымен қатар, Қазақстан мен Түркіменстан шекарасындағы шекаралық тосқауылдардың 

Жануарлар көші-қонына қалай әсер ететінін анықтау жоспарлануда. Жұмыс 2021 жылдың 

күзіне дейін жалғасады. Жобаны іске асыру 2019 жылы Бонн конвенциясы (CMS) деп аталатын 

жабайы жануарлардың қоныс аударатын түрлерін сақтау жөніндегі Конвенцияның 

сүтқоректілер жөніндегі Орталық Азия бастамасын (CAMI) қолдайтын Орталық Азия аймағы 

бойынша IUCN Save our Species бағдарламасын іске қосудың арқасында мүмкін болды. 

 

Қазақстанда биоалуантүрлілікті қорғау табиғат қорғау мекемелерінің қызметінің және 

ЕҚТА алаңын кеңейту арқылы жүзеге асырылады. 

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жалпы ауданы 2019 жылы 27 279,51мың га 

құрады (ел ауданының 9,6%). Бұл ретте, заңды тұлға мәртебесі бар ЕҚТА 7590,8 мың га немесе 

Республика алаңының 2,78%-ын алады (1.8.6-кесте). 

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.  

2019 жылы "Бурабай" ұлттық паркі мен Барсакелмес қорығының аумағын кеңейту 

бойынша іс-шаралар басталды, бірақ ЕҚТА-ның жалпы алаңы өзгерген жоқ. 2020 жылы 

"Ұлытау" жаңа ұлттық паркін құру жоспарлануда, бұл Орталық Қазақстанның дала экожүйесін 

қорғауға мүмкіндік береді. 
 

1.8.6-кесте. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар 

Атауы  Бірлік 
Жылдар  

2017 2018 2019 

Елдің аумағы км2 2724900 2724900 2724900 

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың ұлттық санаттары 

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жалпы 

ауданы 
мың га 25 879, 98 

27 279,51 27 279,51 

Мемлекеттік табиғи қорықтар 

Мемлекеттік табиғи резерваттар 

мың га 1 611,41 1 611,41 1 611,41 

мың га 2 714,10 3 129,26 3 129,26 

Мемлекеттік ұлттық табиғи парктер 

Республикалық маңызы бар мемлекеттік ботаникалық 

бақтар 

мың га 
2 523,81 

 

2 667,36 

 

2 667,36 

га 470,3 470,3 470,3 
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Жергілікті маңызы бар мемлекеттік табиғат 

ескерткіштер 

Республикалық маңызы бар мемлекеттік табиғат 

ескерткіштер 

га 1 643,8 1 643,8 1 643,8 

га 6 484,1 6 484,1 6 484,1 

Республикалық маңызы бар мемлекеттік табиғи 

қаумалдар 

Мемлекеттік қорық аймақтары 

мың га 5 945,93 5 945,93 5 945,93 

мың га 11 311,92 11 311,92 11 311,92 

Ел аумағындағы ерекше қорғалатын табиғи аумақтар 

алаңының үлесі 

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жалпы 

ауданы 

% 9,5 10 10 

мың га 
25 879, 98 

27 279,51 27 279,51 

Мемлекеттік табиғи қорықтар 

Мемлекеттік табиғи резерваттар 

мың га 1 611,41 1 611,41 1 611,41 

мың га 2 714,10 3 129,26 3 129,26 

Мемлекеттік ұлттық табиғи парктер 

Республикалық маңызы бар мемлекеттік ботаникалық 

бақтар 

мың га 
2 523,81 

 

2 667,36 

 

2 667,36 

га 470,3 470,3 470,3 

Жергілікті маңызы бар мемлекеттік табиғат 

ескерткіштер 

Республикалық маңызы бар мемлекеттік табиғат 

ескерткіштер 

га 1 643,8 1 643,8 1 643,8 

га 6 484,1 6 484,1 6 484,1 

Республикалық маңызы бар мемлекеттік табиғи 

қаумалдар 
мың га 5 945,93 5 945,93 5 945,93 

ҚР АШМ Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің деректері бойынша. 

 

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. 

Ұлттық парктердегі туристік және рекреациялық қызметті туроператорлық қызметке 

лицензиясы болған кезде тікелей ұлттық парк, сондай-ақ туристік қызмет көрсететін жеке және 

заңды тұлғалар жүзеге асырады. 

Қазіргі уақытта 4 сапар орталығы жұмыс істейді: Науырзым, Ақсу-Жабағылы және 

Қорғалжын қорықтары мен «Бурабай» ұлттық паркінде. 

Іле-Алатау, Баянауыл, «Көкшетау» және «Бурабай» мемлекеттік ұлттық табиғи парктері 

аса танымал. 

ЕҚТА-да 233 туристік маршруттар мен соқпақтар (159 маршрут және 74 соқпақ) бар, 

оларда тұрақты негізде жайластыру жөніндегі іс-шаралар жүргізіледі. 

Жайластыру және қайта жаңарту бойынша жұмыс қарау алаңдарын орнату, демалу 

туристеріне арналған шатырлы лагерьлерді, демалу алаңқайларын орналастыру және 

билбордтар, ақпараттық стенділер, туристік маршруттар мен соқпақтардың карта-схемаларын, 

үш (қазақ, орыс және ағылшын) тілдегі көрсеткіштерді, сондай-ақ күркелерді, орындықтарды, 

дәретханаларды және қоқысқа арналған урналарды жаңарту және орнату жөніндегі іс-

шараларды қамтиды. 

ЕҚТА-да экологиялық туризмді дамыту ел азаматтарын табиғатты аялауға экологиялық 

ағартуға әкеп соғады, сондай-ақ жергілікті халықты қызмет көрсету саласындағы жаңа жұмыс  

орындарымен қамтамасыз етеді. 

Қазақстан Республикасының туристік саласын дамытудың 2019 - 2025 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасын іске асыру шеңберінде «Kazakh Tourism» ұлттық компаниясы» 

акционерлік қоғамы мен 3 мемлекеттік ұлттық табиғи парктері -  "Көкшетау" МҰТП, Іле 

Алатауы және Шарын МҰТП экологиялық туризмді дамыту бойынша бірлескен қызмет туралы 
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шартқа қол қойды. 

Іле-Алатау мемлекеттік ұлттық табиғи паркінде экологиялық туризмді дамыту бойынша 

мастер-жоспар әзірленді, мастер-жоспарды жүзеге асыру бойынша жол картасы әзірленді. Іле-

Алатау МҰТП инфрақұрылымын дамытудың Бас жоспарын түзету бойынша жұмыстар 

жүргізілуде. Осыған ұқсас Алматы тау кластері МҰТП-да (Шарын, "Алтын емел", "Көлсай 

көлдері ") экологиялық туризмді дамытудың мастер-жоспарлары әзірленуде. 

2017 жылы ЕҚТА (туристердің) келушілердің жалпы саны 1233058 адамды, 2018 жылы-

1234362 адамды құрады. 2019 жылы ЕҚТА-ға 1,5 млн.адам келді. 

Ұлттық парктерде экотуризмді дамытудың негізгі проблемалары орналастыру, қоғамдық 

тамақтану орындарының төмен сапасы және тиісті инфрақұрылымның: жабдықталған 

соқпақтар, ақпараттық орталықтар, жалға беру пункттері, кәдесый дүкендері, қарау 

алаңдарының болмауы болып табылады. 

Қазақстанда Ұлттық парктерді дамытудың америкалық моделін пайдалану туралы шешім 

қабылданды, ол бойынша күрделі құрылысты жүзеге асырмай, соқпақтар бойында глемпингтер, 

кэмпингтер, көру алаңдары, этно-ауылдар, шатырлы лагерлер орналастыра отырып, туристік 

соқпақтар мен бағыттарды дамытуға артықшылық беріледі. Іле-Алатау ұлттық паркінде 

экологиялық туризмді дамытудың шеберлік жоспары әзірленді. Жақын арадағы 4 жылда 

инвестор 12 млрд. теңгеден кем емес қаражат салынып, 1000-ға жуық жұмыс орны құрылатын 

болады. 

Қазақстан Республикасы ЮНЕСКО және ИСЕСКО істері жөніндегі ұлттық 

комиссиясының құрылымына кіретін ұлттық комитеттердің ағымдағы қызметі шеңберінде 

Қазақстан тұрақты негізде Қазақстанның ЕҚТА-ны ЮНЕСКО-ның әртүрлі бағдарламаларына: 

дүниежүзілік табиғи мұра объектілерінің тізіміне, «Адам және биосфера» бағдарламасына 

(МАБ, ЮНЕСКО биосфералық резерваттарының дүниежүзілік желісі) және ЮНЕСКО 

геопарктерінің жаһандық желісі жөніндегі Бағдарламаға енгізу бойынша жұмыс жүргізуде. 

Қазіргі уақытта ЮНЕСКО–ның Бүкіләлемдік мұра тізімінде тек екі қазақстандық табиғи нысан 

бар: 1) «Сарыарқа-Солтүстік Қазақстанның далалары мен көлдері» (2008 ж., Науырзым және 

Қорғалжын мемлекеттік табиғи қорықтары) және 2) Өзбекстан мен Қырғызстанмен бірлескен 

"Батыс Тянь-Шань" (2016 ж., Ақсу-Жабағылы және Қаратау мемлекеттік табиғи қорықтары мен 

Сайрам-Өгем мемлекеттік ұлттық табиғи паркі). ЮНЕСКО интернет сайтының мәліметтері 

бойынша (http://whc.unesco.org/en/tentativelists/state=kz) ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік табиғи 

мұрасының алдын ала тізімінде мынадай қазақстандық табиғи объектілер бар: Солтүстік Тянь-

Шань (Іле Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркі) және Ақсу-Жабағылы мемлекеттік табиғи 

қорығы және Алтын Емел мемлекеттік ұлттық табиғи паркі. 2019-2020т жж. Дүниежүзілік мұра 

жөніндегі Қазақстан ұлттық комитетінде алдын ала тізімді жаңарту бойынша жұмыстар 

жүргізілуде, олардың нәтижелері 2020 жылдың соңында ЮНЕСКО сайтында ұсынылатын 

болады. 

2011 жылдан бастап ЮНЕСКО-ның «Адам және биосфера» бағдарламасының 

Қазақстандық ұлттық комитеті (МАБ) Республикалық маңызы бар қазақстандық ЕҚТА-ны 

ЮНЕСКО-ның Дүниежүзілік биосфералық резерваттар желісіне белсенді түрде ұсынады. Үш 

санаттағы ЕҚТА негізінде (мемлекеттік табиғи қорық, мемлекеттік ұлттық табиғи парк және 

мемлекеттік табиғи резерват) ЮНЕСКО-ның биосфералық резерваттары құрылады. Қазіргі 

уақытта Қазақстанда ЮНЕСКО биосфералық резерватының халықаралық мәртебесіне ие 

Қазақстанның 10 ерекше қорғалатын табиғи аумағы бар: Қорғалжын қорығы (2012), Алакөл 

қорығы (2013), "Ақжайық" мемлекеттік табиғи резерваты (2014), Қатон-Қарағай мемлекеттік 

ұлттық табиғи паркі (2014), Ақсу-Жабағылы қорығы (2015), Барсакелмес қорығы (2016), 

Қаратау қорығы (2017), Алтын Емел мемлекеттік ұлттық табиғи паркі (2016) 2017), шарын және 

жоңғар ұлттық табиғи парктері (2018). 2017 ж. Қазақстан (Катон-Қарағай БР) мен Ресейден 

(Катун БР) екі ұлттық биосфералық резерват негізінде Азиядағы алғашқы Үлкен Алтай 

трансшекаралық биосфералық резерваты құрылды. 

2019 жылы Қазақстаннан ЮНЕСКО Биосфералық резерваттарының дүниежүзілік 

желісіне тағы екі ЕҚТА  - Батыс Алтай және Алматы қорықтарын енгізу туралы өтінім 

берілді  (http://www.kazmab.kz). 2020 жылы "Көлсай көлдері" биосфералық резерватына 
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Ұлттық өтінім жасау жұмыстары жүргізілуде. 

МАБ Қазақстан ұлттық комитетінің және ОШЖӘК заңнамалық базаны жетілдіру 

жөніндегі ұсыныстары негізінде 2017 жылы ҚР Парламенті ерекше қорғалатын табиғи 

аумақтар туралы заңға түзетулерді мақұлдады, ол «Биосфералық резерваттар» 9-1-тарауымен 

толықтырылды, олар ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жеке санаты болып табылмайды 

және қолданыстағы ерекше қорғалатын табиғи аумақтар (МӨЗ, МҰТП және МТР және 

олардың буферлік аймақтары) базасында құрылады. Бұл ЮНЕСКО-ның анықтамасындағы 

биосфералық резерват түсінігіне сәйкес келеді, ол ұлттық заңнамада ұсынылғанға қатысты 

қосымша қорғау мәртебесін көздемейді. 

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 ұясын немесе 

көші-қон 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 КОТ 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 түрі. 101  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.102 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.). 

2019 жылы Қазақстанның балық және балық өнімдері нарығының жалпы көлемі шамамен 

66 мың тоннаны құрады, оның ішінде 45 мың тоннасы балық аулауға, 7,4 мың тоннасы балық 

шаруашылығына келеді. Бұл ретте 30 мың тонна экспортқа шығарылады, 43,5 мың тонна өнім 

импортталады. Орта мерзімді перспективада отандық нарық көлемін 120 мың тоннаға дейін 

ұлғайту әлеуеті бар, бұл форель мен Атлантикалық албырт өсіру арқасында импорт көлемін 

төмендетуге мүмкіндік береді, сонымен қатар әлемдік нарықтарға, атап айтқанда Қытайға, 

Ресейге және Еуропаға экспорт көлемін арттырады. 

ҚР-да кәсіпшілік балық аулауды 1 мыңнан астам балық шаруашылығы субъектілері 

 
101 Қазақстан Республикасының «жасыл» экономикаға көшуі жөніндегі тұжырымдама. Қазақстан Республикасы 

Президентінің 2013 жылғы 30 мамырдағы № 577 Жарлығымен бекітілген. 
102 ҚР АШМ 2016 жылғы 30 желтоқсандағы № 541 бұйрығымен бекітілген.Қазақстан Республикасы Ауыл 

шаруашылығы министрлігінің 2017-2021 жылдарға арналған стратегиялық жоспары 
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жүзеге асырады, оларға 1646 балық шаруашылығы су айдындары мен олардың учаскелері 

бекітілген. Салада 11 мың адам жұмыс істейді. Негізгі кәсіптік өңірлер Атырау – 13,1 мың 

тонна (29,2%), Шығыс Қазақстан-8,2 мың тонна (18,3%), Қызылорда – 7,4 мың тонна (16,4%), 

Алматы – 6,6 мың тонна (14,6%), Маңғыстау – 2,3 мың тонна (5,2%) және Түркістан – 2 мың 

тонна (4,5%) болып табылады. 

Қазақстанда балық шаруашылығы қарқынды дамуда - соңғы 7 жылда өсірілген балық 

көлемі 9 есеге 800 тоннадан 7 мың тоннаға дейін артты. Елімізде балық өсірумен 180 балық 

шаруашылығы айналысады, онда 1 мыңнан астам адам жұмыс істейді. 

2006 жылдан бастап су айдындары мен олардың учаскелерін пайдаланушыларға ұзақ 

мерзімге бекітіп беру бойынша жұмыстар жүргізілуде, ол балық ресурстарына ұзақ мерзімге 

қол 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. Мәселен, 2019 жылы халықаралық және 

республикалық маңызы бар 364 су айдындарының 236 учаскесі немесе 129 пайдаланушыға 64% 

бекітілген. Жергілікті маңызы бар су тоғандары бойынша жергілікті маңызы бар 2907 су 

тоғандарының (учаскелерінің) 943 балық шаруашылығы ұйымдарына 1410 су тоғандары 

(учаскелері) немесе 48,0% бекітілген. 2019 жылдың басынан бастап балық шаруашылығы 

субъектілері негізінен өңдеуші қуаттарды техникалық қайта жарақтандыру жөніндегі іс- 

шараларға 1,9 млрд. теңге, 2018 жылы – 2,7 млрд. теңге қаражат салды. 

Табиғи өсімін молайту үшін жағдай жасау жөніндегі іс-шараларды іске асыру жолымен 

балық ресурстарын көбейту, сондай-ақ зауыттық әдіспен жасанды өсімін молайту 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 түрлерінен шамамен 116 млн. шабақ 

жіберді. 

2019 жылы бекіре шабақтарын шығару бойынша мемлекеттік тапсырыс 100% орындалды. 

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 

салық ресурстарын пайдаланғаны үшін 699 млн.теңге төлем түсті. 

2019 жылы аулау лимиті 51,8 мың тонна көлемінде бекітілді, жыл басынан бастап аулау 

лимитін игеру 82,5 мың тоннаны (59%) құрады. Балық ресурстарын пайдаланғаны үшін 

республикалық бюджетке 784,3 млн.теңге түсті. Бұл ретте, кәсіпшілік балық аулауға 2,0 

мыңнан астам балықшылар бригадасы тартылған, осылайша, негізінен ауылдық жерлерде 

халықты жұмыспен қамту, сондай-ақ экспортқа бағдарланған балықты өңдеу жөніндегі 

өндірістік қуаттарды жүктеу қамтамасыз етіледі (1.8.7-кесте.). 
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Балық шаруашылығын жүргізу үшін су айдындарын берудің міндетті шарты жыл сайын 

қаржы қаражатын дамытуға салу болып табылады. 2019 жылы балық шаруашылығы 

субъектілері балық шаруашылығын дамыту үшін 2,7 млрд.теңге сомасында қаржы салды. 

 

1.8.6-кесте. Республиканың балық шаруашылығы су айдындары бойынша балық және 

басқа су жануарларын аулау лимитін игеру 

Жылдар Лимит 

(мың, тонна) 

Игеру 

(мың, тонна) 

Балық ресурстарын пайдаланғаны 

үшін төлемдер (млн. теңге) 

2017 45,0 40,4 744,9 

2018 40,4 36,4 699 

2019 51,8 42,5 784,3 

 

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. 

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.  

2018 жылы 180 балық шаруашылығы тауарлы балық өсірумен айналысты, 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. 

2019 жылы балық аулау және акваөсіру өнімдерінің (қызметтерінің) көлемі өткен жылмен 

салыстырғанда 7,2%-ға ұлғайды және 10574,8 млн.теңгені құрады. 45,6 мың тонна балық 

ауланды, оның ішінде 15,3 мың тонна тұщы су табаны, 6 мың тонна көксерке, 3,2 мың тонна 

мөңке балық және 1,8 мың тонна сазан ауланды. 2019 жылы 6 933 тонна тауарлық балық және 

204,3 млн.дана балық өсіру материалы өсірілді. Тауарлық балық және балық өсіру 

материалдарын өсіру бойынша су айдындарының жалпы ауданы 113,1 мың га құрады. 

Өндірілген өнімнің (қызметтердің) жалпы көлеміндегі негізгі үлес Түркістан (21%), Атырау 

(16%), Қызылорда (14%), Шығыс Қазақстан (14%) және Алматы (12%) облыстарына тиесілі. 

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.  
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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 шабағын шығарды. 

2019 жылы мемлекеттік тапсырыс шеңберінде балық өсіру кәсіпорындары балық 

шаруашылығы су айдындарына 73,8 млн. дана құнды балық түрлерінің шабақтарын (бекіре 

шабақтары, сига личинкасы, тұқы шабақтары және екіжылдық тұқы және өсімдікпен 

қоректенуші балық түрлерін (ақ амур, дөңмаңдай) өсіріп шығарды. 

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. 

3. 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 2017 2018 2019 

Анықталған бұзушылықтар саны 1024 1136 1242 

Әкімшілік жауапкершілікке тартылған тұлғалардың саны 826 864 913 

Қозғалған қылмыстық істердің саны 129 57 62 

Салынған айыппұл (млн. теңге) 13,4 13,3 16,1 

Өндіріп алынған айыппұл (млн. теңге) 8,6 9,1 9,3 

 

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 
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(Әзірбайжан) өтті. 

Жасанды жолмен өсіруге 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. 

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. Моножіптерден 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 

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 
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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.  

2019 жылы қылмыстық, қылмыстық іс жүргізу заңнамасын жетілдіру және жеке тұлғаның 

құқықтарын қорғауды күшейту мәселелері бойынша мынадай түзетулер енгізілді:  

- 335 және 337 - баптарда қылмыстық теріс қылықтар қылмысқа ауыстырылады, сондай-ақ 

337-бапта 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру санкциясымен жаңа – 6-бөлім енгізілді;  

- 339-бапта ақбөкенді, оның етрін немесе дериваттарын, оның ішінде ақбөкен мүйіздерін 

заңсыз аулауды, иемденуді, сақтауды, өткізуді, әкелуді, әкетуді, жіберуді, тасымалдауды немесе 

жоюды қарастыратын 1-1-ші жаңа бөлім енгізілді, ол үшін санкцияда мүлкі тәркіленіп, 3 

жылдан 5 жылға дейін бас бостандығынан шектеу немесе айыру көзделген;  

- 380-1-бапта жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мемлекеттік инспекторлардың және 

жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мамандандырылған ұйымның және қорықшының өміріне 

қол сұғушылық үшін қылмыстық жауапкершілік көзделген (ескі редакцияда құқық қорғау, 

арнаулы мемлекеттік органның қызметкерлері мен әскери қызметшіге ғана қатысты);  

- жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мемлекеттік инспекторға және жануарлар дүниесін 

қорғау жөніндегі мамандандырылған ұйымға және қорықшыға қатысты күш қолданғаны үшін 

12 жылға дейінгі бас бостандығынан айырумен қылмыстық жауаптылықты көздейтін 380-2-бап 

жаңа енгізілді.  

Қазақстан Биоалуантүрлілікті сақтау туралы конвенцияның (БАК) тарабы болып 

табылады 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 
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және өсімдіктерді сақтаудың жаһандық стратегиясының мақсатты міндеттерін орындауға 

Ұлттық үлес туралы бөлімді қамтиды.  

2015 жылы Қазақстан БАК генетикалық ресурстарға қол жеткізуді және оларды 

қолданудан түсетін пайданы әділ және тең негізде бірлесіп пайдалануды реттеудің Нагой 

хаттамасына қосылды және 2018 жылғы қаңтарда Хаттаманы жүзеге асыру барысы туралы 

аралық Ұлттық баяндама ұсынылды, оған сәйкес Қазақстан әлі күнге дейін пайданы әділ және 

тең негізде бірлесіп пайдалануды қамтамасыз ету жөнінде қандай да бір заңнамалық, әкімшілік 

немесе директивалық шаралар қолданбаған. Осы бағыт бойынша 2019 жылы БҰҰДБ-ҒЭҚ 

жобасы ex situ әдісімен Қазақстанның орман ағаш және бұта өсімдіктерінің генетикалық қорын 

сақтау мен тұрақты пайдалануда кешенді тәсілдемені көздейтін орман тұқымдарының 

генетикалық банкін құру тұжырымдамасын әзірлеу бойынша жұмыс басталды. 

Бұдан басқа, Қазақстан 2018 жылдың наурыз айында күшіне енген биоқауіпсіздік 

жөніндегі Картахен хаттамасына жауапкершілік және өтеу туралы Нагойск-Куала-Лумпур 

қосымша хаттамасына әзірше қосылған жоқ. 

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-ның Ассамблея үшін қоршаған орта туралы анықтамалық баяндамасы 

проблемаларды анықтауға және іс-әрекеттің жаңа бағыттарын анықтауға негіз болып 

табылады, шұғыл іс-қимылдарға қалыпты негіз береді. Бұл есеп «Экологиялық мәселелердің 

инновациялық шешімдері және тұрақты тұтыну және өндіріс» деп аталады және инновацияны 

экологиялық мәселелерді шешуге тапқырлықты ынталандыратын мәдениет ретінде 

қарастырады. 

Баяндамада белгіленген бес негізгі мәселе қарастырылады: синтетикалық биологиядағы 

жаңа әзірлемелер; өзара байланысты ландшафттардың сыни артықшылықтары; мәңгі 

мұздықтағы шымтезек батпақтарының күрделі өзара әрекеттесуі және осалдығы; азотпен кең 

таралған ластанудың сын-қатерлері; әлемнің климаттың өзгеруіне дұрыс бейімделмеу қаупі. 

Сондай-ақ баяндамада 1995-2011 жылдар аралығындағы кезеңде жоғалған экожүйелік 

қызметтердің (4-20 трлн. АҚШ доллары), ауыл шаруашылығын жүргізуден қоршаған ортаға 

қысымның артуы (3 трлн. АҚШ долл. АҚШ доллары), сондай-ақ ластанумен байланысты 

шығындар (4,6 трлн. АҚШ долл. жыл сайын)103. 

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 бетпе-

бет келуінің негізгі қаупі сипатталады. Онда сондай-ақ жоспарланған немесе қабылданған 

орман секторының саясаты, мекемелері және ден қою шаралары қарастырылады және 

 
103 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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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 ағаш емес орман өнімдері-жаңғақтар (пісте, жаңғақ, бадам, фундук), 

жемістер мен жидектер, шөп, дәрілік шөптер, саңырауқұлақтар, бал, гүл шамдары, ағаш 

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.».104 

ЮНЕСКО-ның «Адам және биосфера» бағдарламасы (МАБ) жергілікті және 

жаһандық деңгейде адамдар мен қоршаған орта арасындағы қатынастарды жақсарту үшін 

ғылыми негіз орнатуға бағытталған ЮНЕСКО-ның үкіметаралық ғылыми бағдарламасы 

болып табылады. Бұл биологиялық және экожүйелік әртүрлілікті сақтау мәселелерін, сондай-

ақ адам мен қоршаған орта арасындағы қатынастарды зерттеуге бағытталған пәнаралық 

зерттеулер жүйесі. Бағдарлама қызметінің негізгі бағыттарының бірі Дүниежүзілік 

биосфералық резерваттар желісін дамыту болып табылады. «МАБ» атауы – «Адам және 

биосфера» бағдарламасының ағылшын тіліндегі фонетикалық аббревиатурасы («Адам және 

биосфера», MAB), бұл ағылшын тіліндегі аббревиатура орыс тілінде осы түрде  

қолданылады. Ресми түрде МАБ бағдарламасы 1970 жылы ЮНЕСКО Бас конференциясының 

XVI сессиясында қабылданды. Бағдарламаның басқарушы органы Халықаралық үйлестіру 

кеңесі (ХҮК, анг - International Coordination Council, ICC) болып табылады, оның құрамына 

ЮНЕСКО Бас конференциясының сессияларында үнемі қайта сайланатын 34 мемлекет кіреді. 

ХҮК сессиялары арасындағы кезеңде МАБ бағдарламасына жедел басшылықты МАБ Ұлттық 

комитеттерінің әрбір елдегі қызметін үйлестіретін ХҮК Бюросы мен Хатшылығы жүзеге 

асырады. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы 2020 жылдан 2024 жылға дейін төрт жыл 

бойы халықаралық үйлестіру кеңесінің мүшесі 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. 2014-

 
104 https://www.unece.org/info/media/presscurrent-press-h/forestry-and-timber/2019/unece-and-fao-take-

stock-of-the-state-of-forests-of-the-caucasus-and-central-asia-in-first-ever-
study/doc.html?fbclid=IwAR0wl8mWPT4oT1y0qLuepy3z_yDQKtTdT6CdBP3E9UUMdYu_kqdIjBsrD80 
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2016 жылдары ЮНЕСКО-ның Азия және Тынық мұхиты бойынша  МАБ вице – президенті 

(Ященко Р.В., 2020 жылдан бастап-ЮНЕСКО-ның биосфералық резерваттар жөніндегі 

кеңесшісі, 2018 жылғы желтоқсаннан бастап ҚР БҒМ ҒК Зоология институтының бас 

директоры) болған қазақстандық өкіл МАБ ағымдағы стратегиясы мен Лима іс-қимыл 

жоспарының мәтінін әзірлеушілердің 12 сарапшысының бірі болды. Сондай-ақ, 2017 жылдың 

маусым айында 29-шы сессияда МАБ Кеңесі "МАБ сапасын жетілдіру және арттыру, сондай-

ақ Дүниежүзілік Желінің барлық мүшелерінің сапасын жақсарту процесі" құжатын 

қабылдады. Бұл жаңа үдерістің мақсаты барлық биосфералық резерваттардың ЮНЕСКО-ның 

қазіргі заманғы критерийлеріне сәйкес келуін және 2020 жылға қарай толық функционалды 

болуын қамтамасыз ету, сондай-ақ МАБ Кеңесіне егер олар ХКББ құрамында қалғысы келсе, 

2019 жылдан кешіктірмей алдағы мерзімді шолу туралы баяндамалар ұсыну болып табылады. 

Барлық қазақстандық биосфералық резерваттар қазіргі заманғы талаптарға толық сәйкес 

келеді және оларды дүниежүзілік желіден шығару процесі оларға әсер етпеді. Бұл ЕҚТА 

ұлттық жүйесінің жоғары деңгейін және МАБ Қазақстандық ұлттық комитеті жұмысының 

жоғары сапасын көрсетеді. Кейінірек, 2018 жылдың шілдесінде МАБ кеңесінің 30-шы 

сессиясында жаһандық коммуникациялық стратегия және МАБ іс-қимыл жоспары ұсынылды, 

ол барлық биосфералық резерваттарды мүдделі тараптармен мақсатты өзара әрекеттесуге 

және жалпы коммуникациялық мақсаттарға жетуге қолдау көрсету үшін нұсқаулық ретінде 

жасалды. Бұл жаңа процестің мақсаты барлық биосфералық резерваттардың ЮНЕСКО-ның 

қазіргі заманғы критерийлеріне сәйкес келуін және 2020 жылға қарай толық функционалды 

болуын қамтамасыз ету, сондай-ақ МАБ Кеңесіне егер олар БРДЖ құрамында қалғысы келсе, 

2019 жылдан кешіктірмей алдағы мерзімді шолу туралы баяндамалар ұсыну болып табылады. 

Барлық қазақстандық биосфералық резерваттар қазіргі заманғы талаптарға толық сәйкес 

келеді және оларды дүниежүзілік желіден шығару процесі оларға әсер етпеді. Бұл ЕҚТА 

ұлттық жүйесінің жоғары деңгейін және МАБ Қазақстандық ұлттық комитеті жұмысының 

жоғары сапасын көрсетеді. Кейінірек, 2018 жылдың шілдесінде МАБ кеңесінің 30-шы 

сессиясында жаһандық коммуникациялық стратегия және МАБ іс-қимыл жоспары ұсынылды, 

ол барлық биосфералық резерваттарды мүдделі тараптармен мақсатты өзара әрекеттесуге 

және жалпы коммуникациялық мақсаттарға жетуге қолдау көрсету үшін нұсқаулық ретінде 

жасалды. 

2018 жылғы 29 мамыр - 2 маусымда Алматыда биосфералық резерваттардың Шығыс 

Азиялық желісінің 15-ші кездесуі өтті, оның аясында қатысушылар биосфералық 

резерваттарды құру және басқару саласында тәжірибе алмасуға мүмкіндік алды. Сондай-ақ, 

"Алтын Емел" биосфералық резерватына далалық бағалау ұйымдастырылды, оның барысында 

шетелдік сарапшылар резерватқа барып, өз ұсыныстарын берді. Қатысушы елдердің өкілдері 

соңғы жетістіктерге шолу жасап, ЮНЕСКО-ның Шығыс Азия биосфералық резерваттар 

желісін (EABRN) дамытудың жаңа басымдықтарын белгіледі. Кездесуді ЮНЕСКО МАБ 

Қазақстандық ұлттық комитеті мен ЮНЕСКО-ның Шығыс Азиялық биосфералық резерваттар 

желісінің Хатшылығы (EABRN) Корея Республикасының ЮНЕСКО істері жөніндегі ұлттық 

комиссиясының, Корея Республикасы Қоршаған орта министрлігінің, сондай-ақ ЮНЕСКО 

және ИСЕСКО істері жөніндегі Қазақстан Республикасы Ұлттық комиссиясының және 

ҚазҰУ-дың Орнықты даму жөніндегі ЮНЕСКО кафедрасының қолдауымен ұйымдастырды. 

Съезге EABRN-ға мүше жеті мемлекеттің өкілдері - Қытай, Корей Халықтық-

Демократиялық Республикасы, Корея Республикасы, Жапония, Қазақстан Республикасы, 

Моңғолия және Ресей Федерациясы, eabrn биосфералық резерваттарының, сондай - ақ басқа 

да өңірлік желілердің (оңтүстік және Орталық Азия, Оңтүстік және Шығыс Азия, Тынық 

мұхиты) өкілдері қатысты. Сонымен қатар, қатысушылар арасында ЮНЕСКО, БҰҰДБ, IUCN, 

WWF сияқты халықаралық ұйымдардың және Қазақстан Республикасының үкіметтік 

органдарының өкілдері қатысты. Кеңеске әртүрлі елдерден барлығы 70-ке жуық өкіл қатысты. 

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 
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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) ұсынымдарын орындау болып табылады.105
 

 «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-де-Жанейрода 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. 

Қазақстанда биологиялық әртүрлілікті сақтау және орнықты пайдалану саласында 

белгіленген тәртіппен бекітілген стратегия жоқ. 

Давостағы Дүниежүзілік экономикалық форумның саммитінде 2020 жылғы 22 ақпанда 

ЮНЕП пен ФАО басқаратын "Триллион ағаш үшін Чемпиондар платформасы" атты жаңа ірі 

бастаманың ресми брифингі өтті. Жалпы алғанда, бастама 2030 жылға қарай бүкіл әлемде 1 

триллион ағаш отырғызуға бағытталған. Бұл температураның өсуін аз шығынмен 1,50С 

деңгейінде ұстап тұруға мүмкіндік береді. 

Норвегиялық үкімет ормансыздандыруға қарсы міндеттемелері бар әлемдегі алғашқы ел 

болады. Үкімет мемлекеттік сатып алу тропикалық ормандардың ормансыздандырылуын 

қолдамауы үшін талаптар қояды.106 Парламент пен үкімет бұдан былай орманды кесетін және 

жоятын қандай да бір компанияның келісімшарттарын шешпейді. Бүкіл әлемде кеңінен 

қолданылатын көптеген өнімдер ормандарды кесуге байланысты: тропикалық ағаш пен соядан 

пальма майына дейін.  

 
105  https://www.kt.kz/rus/ecology/v_almaty_nachal_otkrylsya_seminar_po_voprosam_biosfernyh_1377884994.html 
106  https://www.iflscience.com/environment/norway-is-the-first-country-to-commit-to-zero-

deforestation/?fbclid=IwAR3TtBuD0YiDeRbDzEsfjvoRm_dfvnbldFCHwUbCTpmdxytBQmsYnnWw2cQ   

https://www.kt.kz/rus/ecology/v_almaty_nachal_otkrylsya_seminar_po_voprosam_biosfernyh_1377884994.html
https://www.iflscience.com/environment/norway-is-the-first-country-to-commit-to-zero-deforestation/?fbclid=IwAR3TtBuD0YiDeRbDzEsfjvoRm_dfvnbldFCHwUbCTpmdxytBQmsYnnWw2cQ
https://www.iflscience.com/environment/norway-is-the-first-country-to-commit-to-zero-deforestation/?fbclid=IwAR3TtBuD0YiDeRbDzEsfjvoRm_dfvnbldFCHwUbCTpmdxytBQmsYnnWw2cQ
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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 

еті 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.107  

Организмдерге генетикалық деңгейде өзгерістер енгізу қабілеті ғалымдарды да, жалпы 

халықты да толғандырады. Геномды редакциялау технологиялары көп үміт күттіретін 

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 

 
107 ЮНЕП баяндамасы "2018/19 жылдың алдыңғы шептері"(https://www.unenvironment.org/ru/resources/doklad-

peredovye-rubezhi-201819-goda-namechayuschiesya-problemy-imeyuschie-ekologicheskoe) 
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тәуекелдерді төмендету, сондай-ақ ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды құру түрінде іске 

асырылуы мүмкін. 

Халықаралық табиғат қорғау қоғамдастығында биоалуантүрліліктің жоғалуын өтейтін 

объектілерді (biodiversity offsets) құру идеясы мен тәжірибесі әлі күнге дейін көптеген дауларды 

тудырады. Негізгі қауіптер табиғат қорғауды бақылаушы органдардың биоәртүрліліктің жай-

күйіне қайтымсыз әсер ететін жобаларды іске асыруға рұқсат беруді ереже ретінде қабылдауы 

мүмкін екендігімен байланысты, мұндай жобаларды негіздеу кезінде, егер бұл компаниялар 

басқа аудандарда өтемақы объектілерін құруға кепілдік берсе, өндірістік компаниялардың 

жобалық қызмет салаларында кез-келген әсер етулеріне рұқсат бере отырып,  объектілердің 

бірдейленуінің орнын толтыратын нысандарды құру ұсынылады.  

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 отырғызды. 

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 жай-күйіне және газ құбырын кеңейту кезінде қозғалған 

аумақтардың биоәртүрлілігіне мониторинг жүргізу міндетін өзіне алды. Компания сондай-ақ 

газ құбырын кеңейту бойынша жобаның әсеріне 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. 

Бекітілген биоәртүрлілікті сақтау жөніндегі ұлттық стратегия мен іс-қимыл жоспарының 

(БСҰСІЖ) болмауына байланысты Қазақстанда биоәртүрлілікті сақтау немесе ерекше 

қорғалатын табиғи аумақтар желісін дамыту мәселелеріне басты назар аударылатын 

қолданыстағы стратегиялық құралдар жоқ. БӘК 6-ббына сәйкес, әр тараптан биоәртүрлілікті 

сақтау және теңгерімді пайдалану бойынша ұлттық стратегияларды, жоспарларды немесе 

бағдарламаларды жасауды талап етеді. 2011-2020 жылдарға арналған БӘК Стратегиялық 

жоспарының №17 мақсатты міндеті былай деп жазылған: «2015 жылға қарай әрбір тарап тиімді, 

бірлескен және жаңартылған ұлттық стратегия мен іс-қимыл жоспарын әзірлеп, саяси құрал 

ретінде қабылдады және оларды іске асыруға кірісті». БӘК жоғарыда көрсетілген базалық 

талаптарын сақтау тұтастай алғанда Қазақстанның халықаралық міндеттемелерді, оның ішінде 

орнықты даму саласындағы 2030 жылға дейінгі кезеңге арналған Күн тәртібінің 11.4 және 15.5-

міндеттерін орындауына ықпал ететін болады. Осыған байланысты: 

(a) тиімді, бірлескен және жаңартылған ұлттық стратегия мен биоәртүрлілікті сақтау 
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жөніндегі іс-қимыл жоспарын тиісті дәрежеде КБР-ның қолданыстағы стратегиялық 

жоспарлары мен тиісті жұмыс бағдарламаларын ескере отырып әзірлеу, қабылдау және жүзеге 

асыруға кірісу; 

(b) экожүйелер мен биологиялық түрлерді сақтау жөніндегі іс-қимыл жоспарларын және 

(немесе) бағдарламаларды әзірлеу, қабылдау және жүзеге асыруға кірісу; 

(c) ұзақ мерзімді перспективада осындай іс-қимыл жоспарларын іске асыруды қамтамасыз 

ету үшін жеткілікті ресурстарды тарту қажет.108 

ТДМ-ға қол жеткізудің проблемалары. 

Биоалуантүрлілікті сақтау 2030 жылға дейінгі кезеңге арналған тұрақты даму 

саласындағы күн тәртібінің 14 және 15-мақсаттарына тікелей қатысты (1.8.9-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 14.5-міндеті бағалануы мүмкін.  

Қазақстанда Каспий теңізінің солтүстік бөлігінде мемлекеттік қорық аймағы құрылды, 

оның аумағы (662630 га) теңіз аудандарының жалпы ауданының 10%-ынан асады (14.5.1-

көрсеткіш). Алайда, бұл ЕҚТА-ның заңды тұлға мәртебесі жоқ және күзет режимі бойынша 

ЕҚТА үшін ЕҚТА-ның ХТҚО өлшемшарттарына 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 14.3-

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 міндетінің 14.2.1 көрсеткіші; 

- 14.4 міндетінің 14.4.1 көрсеткіші; 

- міндетінің 14.6.1 көрсеткіші; 

- 14.7 міндетінің 14.7.1 көрсеткіші; 

- 14.a міндетінің 14.а.1 көрсеткіші; 

- 14.b міндетінің 14. b.1 көрсеткіші; 

- 14.c міндеттің 14.с.1 көрсеткіші 

Алайда, соңғы көрсеткіш Қазақстанға қатысты болмауы да мүмкін.   

15-мақсаттың 15.1 міндетін 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 Қазақстанға 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 

 
108 Қазақстанның экологиялық қызметінің нәтижелілігіне үшінші шолу. БҰҰ ЕЭК. 2018 ж 
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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 міндетін шешу үшін  «жыл сайынғы отырғызу көлемі» көрсеткіші қадағаланады, ол 

есептің шешімін толық көрсету үшін орман жамылғысының жыл сайынғы жоғалуымен 

салыстырғанда жүргізілуге тиіс. 

15.4 міндетін (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 міндетін 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 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 міндеті ешқашан іске 

асырылмайды.109 

Қазақстанда келесі көрсеткіштер жоқ: 

- 15.3 міндетінің 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 міндетінің 15.6.1-көрсеткіші. Генетикалық ресурстарға қол жеткізуді реттеу және 

оларды КБР 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 міндетінің 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, браконьерлікті) саны үнемі төмендеп отырады; 

- 15.8 міндетінің 15.8.1-көрсеткіші.  Қазіргі уақытта бөтен текті инвазивті түрлер 

мониторингінің тиісті мемлекеттік бағдарламалары жоқ, бұл 15.8-міндетті шешу жолында аса 

 
109 Қазақстанның экологиялық қызметінің нәтижелілігіне үшінші шолу. БҰҰ ЕЭК. 2018 ж. 
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қажетті келесі қадам болып табылады; 

– 15.9 міндетінің 15.9.1 көрсеткіші; 

          - 15.а. міндетінің 15.а,1 көрсеткіші; 

          - 15.b. міндетінің 15.b.1 көрсеткіші; 

          - 15.с міндетінің 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. 

 

1.8.9-кесте. Климаттың өзгеру мәселелеріне байланысты ТДМ-ға қол жеткізу 

проблемалары 

ТДМ мақсаттары мен 

міндеттері 

Халықаралық 

көрсеткіштер 

 Қазақстандағы 

көрсеткіш 

Қол жеткізу 

проблемала

рының 

болуы 

Көрсеткіштерді 

жүргізу 

қажеттілігі 

ТДМ 14. Тұрақты даму мүддесінде мұхиттарды, теңіздер мен теңіз ресурстарын сақтау және ұтымды 

пайдалану 
14.2 міндеті. 2020 жылға 

қарай елеулі теріс әсердің 

алдын алу мақсатында, 

оның ішінде осы 

экожүйелердің 

тұрақтылығын арттыру 

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 

14.2.1 

Басқаруында 

экожүйелік 

тәсілдер 

қолданылатын 

ұлттық ерекше 

экономикалық 

аймақтардың 

үлесі 

 Бақыланбайды  Тиісті 

көрсеткіштері 

бар 

Биоалуантүрлі

лікті сақтау 

стратегиясын 

әзірлеу қажет 

1.4 міндеті. 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 

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 
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ғылыми негізделген 

жоспарларын орындау 

14.5 міндеті. 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 

14.5.1 Қорғалатын 

теңіз 

аудандарының 

үлесі 

 ЕҚТА жалпы 

үлесінен 

Каспий 

теңізінің 

солтүстік 

бөлігінің 

мемлекеттік 

қорық 

аймағының, 

көл 

экожүйелерінің 

үлесі 

2,67% 

құрайды, 

ұлғайту 

қажет 

Тиісті 

көрсеткіштері 

бар 

Биоалуантүрлі

лікті сақтау 

стратегиясын 

әзірлеу қажет 

14.6 міндеті. 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, 

шамадан тыс қуаттар 

құруға және аулауға 

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. 

14.6.1 Заңсыз, 

хабарланбайтын 

және 

реттелмейтін 

балық 

кәсіпшілігіне 

қарсы күрес 

жөніндегі 

халықаралық-

құқықтық 

құжаттардың 

сақталуы 

тұрғысынан 

мемлекеттер қол 

жеткізген 

прогресс 

 Қазақстанда 

браконьерлікпе

н күрес 

жүргізілуде 

Мониторин

г қажет 

Халықаралық 

ұйымдармен 

салыстырмалы 

көрсеткіштер 

қажет 

14.a міндеті. Мұхиттық 

ортаның экологиялық 

жай-күйін жақсарту және 

дамушы елдердің, әсіресе 

шағын аралдық дамушы 

мемлекеттердің және 

неғұрлым аз дамыған 

елдердің дамуына теңіз 

биоәртүрлілігінің үлесін 

арттыру үшін 

үкіметаралық 

океанографиялық 

комиссия әзірлеген теңіз 

технологияларын беруге 

қатысты өлшемдер мен 

басшылық принциптерді 

назарға ала отырып, 

ғылыми білім көлемін 

ұлғайту, ғылыми 

зерттеулерді кеңейту 

14.a.1 Теңіз 

технологиялары 

саласындағы 

ғылыми 

зерттеулерге 

арналған 

бюджеттік 

қаржының жалпы 

көлеміндегі үлесі 

 Бақыланбайды Мониторин

г қажет 

Тиісті 

көрсеткіштері 

бар 

Биоалуантүрлі

лікті сақтау 

стратегиясын 

әзірлеу қажет 
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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 міндеті. 2020 жылға 

қарай халықаралық 

келісімдерден 

туындайтын 

міндеттемелерге сәйкес 

жер үсті және ішкі тұщы 

су экожүйелерін және 

олардың қызметтерін, 

оның ішінде ормандарды, 

сулы-батпақты 

алқаптарды, тау мен қуаң 

жерлерді сақтауды, 

қалпына келтіруді және 

ұтымды пайдалануды 

қамтамасыз ету 

15.1.1 Құрлықтың 

жалпы ауданына 

пайыздық 

қатынаста 

ормандардың 

ауданы 

15.1.2 

Экожүйелердің 

түрлері бойынша 

биологиялық 

әртүрлілік 

тұрғысынан 

маңызды құрлық 

аудандары мен 

тұщы су 

аудандарының 

үлесі 

 Құрлықтың 

жалпы 

ауданына 

пайыздық 

қатынаста 

ормандардың 

ауданы 

 

Ерекше 

қорғалатын 

табиғи 

аумақтардың 

үлесі  

Мониторин

г қажет 

Тиісті 

көрсеткіштері 

бар 

Биоалуантүрлі

лікті сақтау 

стратегиясын 

әзірлеу қажет 

15-міндет 2020 жылға 

қарай ормандардың 

барлық түрлерін ұтымды 

пайдалану әдістерін 

енгізуге жәрдемдесу, 

ормансыздандыруды 

тоқтату, тозған 

ормандарды қалпына 

келтіру және бүкіл 

әлемде орман екпелері 

мен орманды қалпына 

келтіру ауқымын едәуір 

кеңейту 

15.2.1 Орман 

шаруашылығын 

жүйелі жүргізуге 

көшудегі прогресс 

 Жыл сайынғы 

ағаш отырғызу 

көлемі 

Мониторин

г қажет 

Тиісті 

көрсеткіштері 

бар 

Биоалуантүрлі

лікті сақтау 

стратегиясын 

әзірлеу қажет 

15.3 міндеті. 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 

15.3.1 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 міндеті. 2030 жылға 

қарай тұрақты даму үшін 

қажетті игіліктер беру 

қабілетін арттыру үшін 

тау-кен экожүйелерін, 

оның ішінде олардың 

биоәртүрлілігін сақтауды 

қамтамасыз ету 

15.4.1 Тау-кен 

биоәртүрлілігі 

үшін маңызды 

учаскелер 

арасындағы 

қорғалатын 

аудандардың 

үлесі 

15.4.2 Таудың 

өсімдік 

жамылғысының 

үлесі 

 Бақыланбайды Мониторин

г қажет 

Тиісті 

көрсеткіштері 

бар 

Биоалуантүрлі

лікті сақтау 

стратегиясын 

әзірлеу қажет 

15.5 міндеті. Табиғи 

мекендеу ортасының 

тозуын тежеу жөнінде 

15.5.1 Қызыл тізім 

индексі 

 Бақыланбайды Мониторин

г қажет 

Тиісті 

көрсеткіштері 

бар 
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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 

Биоалуантүрлі

лікті сақтау 

стратегиясын 

әзірлеу қажет 

15.6 міндеті. 

Генетикалық 

ресурстарды 

пайдаланудан игіліктерді 

әділ бөлуге жәрдемдесу 

және халықаралық 

деңгейде келісілген 

жағдайларда осындай 

ресурстарға тиісті қол 

жеткізуді қамтамасыз 

етуге жәрдемдесу 

15.6.1 

Игіліктердің әділ 

және кемсітусіз 

бөлінуін 

қамтамасыз ететін 

заңнамалық, 

әкімшілік және 

директивтік 

шаралар кешенін 

қабылдаған 

елдердің саны 

 Бақыланбайды Мониторин

г қажет 

Тиісті 

көрсеткіштері 

бар 

Биоалуантүрлі

лікті сақтау 

стратегиясын 

әзірлеу қажет 

15.7 міндеті.  

Браконьерлікке және 

флора мен фаунаның 

қорғалатын түрлерінің 

контрабандалық 

саудасына кедергі 

келтіру үшін шұғыл 

шаралар қабылдау және 

тірі табиғаттың заңсыз 

өнімдеріне деген 

сұранысқа да, олардың 

ұсынысына да қатысты 

проблемаларды шешу 

15.7.1 Сауда 

жүргізілетін 

түрлердің 

арасында 

браконьерлік 

немесе заңсыз 

айналым объектісі 

болып табылатын 

жабайы 

жануарлардың 

үлес 

 Бақыланбайды Мониторин

г қажет 

Тиісті 

көрсеткіштері 

бар 

Биоалуантүрлі

лікті сақтау 

стратегиясын 

әзірлеу қажет 

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 

15.8.1 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 міндеті. 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 

15.9.1 2011-2020 

жылдарға 

арналған 

биоалуантүрлілік 

бойынша 

Стратегиялық 

жоспар 

шеңберінде 

биологиялық 

әралуандық 

бойынша 2-ші 

нысаналы 

міндетке сәйкес 

белгіленген 

ұлттық нысаналы 

 Бақыланбайды Мониторин

г қажет 

Тиісті 

көрсеткіштері 

бар 

Биоалуантүрлі

лікті сақтау 

стратегиясын 

әзірлеу қажет 
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көрсеткіштерге 

қол жеткізудегі 

прогресс 

15.a міндеті. 

Биологиялық әртүрлілік 

пен экожүйелерді сақтау 

және ұтымды пайдалану 

мақсатында барлық 

көздерден қаржы 

ресурстарын жұмылдыру 

және айтарлықтай 

ұлғайту 

15.a.1 

Биоалуантүрлілік

ті 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 

15.b міндеті. 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 

15.b.1 

Биоалуантүрлілік

ті 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 

15.c міндеті.  

Браконьерлікпен және 

күзетілетін түрлер 

саудасы 

контрабандасымен күрес 

жөніндегі жаһандық күш-

жігерді, 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. 

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 ерекше қорғалатын табиғи 

аумақтардың өкілетті және өзара жақсы байланысқан жүйелері әділ басқарудың, экологиялық 

таза болудың арқасында сақталатын болады. 

Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарындағы  7-

міндет шеңберінде Биологиялық 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 
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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.110 

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, Нұр-Сұлтан 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. 

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 БӘК 

амбициялық стратегиялық жоспары үшін маңызды көмек ретінде қарастырылады. 

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 асыруды ұсынады: 

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,биоалуантүрлілікті жоғалтқаны үшін өтемақы енгізу, орман ресурстарын сақтау 

және тұрақты басқару үшін сыртқы инвестицияларды тарту.  

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, «Іле-Алатау 

мемлекеттік ұлттық табиғи паркі» РММ, сондай-ақ «Көлсай көлдері» мемлекеттік ұлттық 

табиғи паркі» РММ басшыларымен бірлескен қызмет туралы екіжақты 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 

 
110 Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 15 ақпандағы № 636 Жарлығымен бекітілген 

Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспары. 
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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 экомәдениетті насихаттау, ол үшін қоршаған ортаны қорғауға байланысты 

тақырыптарды білім беру ұйымдарының оқу жоспарларына толыққанды енгізу қажет.111 Бұл 

өскелең ұрпаққа табиғи ресурстарға ұқыпты қарау мәдениетін тәрбиелеуге мүмкіндік береді 

және қосымша пайда әкеледі. 

Халықтың экологиялық мәдениетін қалыптастыруда Нұр-Сұлтанда 2017 жылдың 

маусым-тамыз 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 іс-шаралар 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 жаратылыстану-

биологиялық 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. 

Мектептерде өлкетану үйірмелері мен клубтары жұмыс істейді, туристік-өлкетану 

 
111 Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 30 мамырдағы №577 Жарлығымен бекітілген 

Қазақстан Республикасының "жасыл экономикаға" көшуі жөніндегі тұжырымдама. 



145 

 

экспедициялары мен экскурсиялар өткізіледі, 1670 мектеп мұражайы жұмыс істейді, оның 

ішінде 856 – тарихи мұражай, 290 – Жауынгерлік Даңқ, 42 – әдеби және көркем, 85 – табиғи 

ғылыми (географиялық, табиғатты қорғау, геологиялық), 155 – этнографиялық, 36 – халық 

шығармашылығы, 60 – мемориалдық, 146 – басқа. Қазіргі уақытта өлкетану туризмімен 7-17 

жас аралығындағы 90 мыңнан астам бала қамтылған. 

Қазіргі уақытта республикада: 

- 22935 оқушыны қамти отырып, 40 жас турист-өлкетанушылар станциясы мен 

орталықтары; 

- 2581 экологиялық үйірмелер, 58169 оқушы қамтылған; 

-2179 туристік-өлкетану жұмыскерлері 46923 оқушыны қамтыды; 

-58169 балалар мен жасөспірімдерді қамтитын жалпы білім беретін мектептерде 2581 

туристік-өлкетану үйірмелері. 

2017 жылдан бастап жыл сайын еліміздің ең үздік өлкетану командаларының қатысуымен 

"Табиғатты аяла" Республикалық Жас өлкетанушылар, экологтар және натуралистер форумы (2 

500 – ден астам қатысушы), "Менің Отаным-Қазақстан" туристік экспедициялық отрядтардың 

Республикалық слеті, "Шеберлер қаласы: біздің бабаларымыздың мұраларын сақтаймыз және 

көбейтеміз" өлкетану сәндік-қолданбалы шығармашылығының республикалық көрмесі және т. 

б. өткізіледі. 

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 туристік-

өлкетану бағытында, «Kazakh Tourism «Ұлттық компаниясы» АҚ-мен, «ЮНЕСКО 

Клубтарының Қазақстандық ұлттық федерациясы» ҚБ-мен, «Қазақстандық мектепке дейінгі 

ұйымдар ассоциациясы» ҚБ-мен өзара ынтымақтастық туралы меморандумдарға қол қойылды.  

"Туған жер" арнайы жобасы бойынша "Тәрбие және білім" кіші бағдарламасы шеңберінде 

2018 жылы республикалық, облыстық және аудандық деңгейлерде 3162316 адамды (99,2%) 

қамтитын 1619 іс-шара өткізілді. Іс-шараға мектепке дейінгі білім берудің барлық деңгейіндегі 

білім алушылар тартылды. 

Республикада 900-ге жуық"Рухани жаңғыру" орталығы жұмыс істейді. 2018 жылы ЖОО - 

да 59 шағын кеңсе, колледждерде 123 және мектептерде 531 кабинет ашылды. 

Еліміздің жоғары оқу орындары бағдарлама бойынша 659-ға жуық ғылыми-практикалық 

конференциялар, дөңгелек үстелдер мен талқылаулар өткізді. 1000-нан астам мақалалар мен 

монографиялар шығарылды. 

2019 жылы қосымша ресурс ретінде "өлкетану" хрестоматиясы енгізілді (490 мыңнан 

астам дана сатып алынды). Бұл курс кіші отан тарихын зерттеу, өсіп келе жатқан ұрпақтың 

ұлттық кодын нығайту үшін үлкен тәрбиелік маңызы бар. 

"Өлкетану" біріктірілген курсының материалдары 5-7 сыныптарда "Қазақстан тарихы", 

"Қазақ әдебиеті" (қазақ тілінде оқытпайтын мектептер үшін "Қазақ тілі мен әдебиеті"), 

"География", "Музыка" оқу пәндері шеңберінде оқытылады. 

"Өлкетану" курсының оқу жүктемесінің көлемі 20 сағатты құрайды. Сонымен қатар, 

«Өлкетану» сынып сағаттары, сыныптан тыс іс-шаралар, музей сабақтары аясында оқытылады. 
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Мұражайлар, мәдениет саласындағы ұйымдар мен тарихи нысандар базасында сабақтар 

өткізу тәжірибесі табысты жалғасуда. 

Барлық өңірлер "Өлкетану/краеведение" оқулықтарымен қамтамасыз етілген. 

2019 жылдың наурыз айында "Алматыкітап баспасы барлық өңірлер үшін "Өлкетану" 

жалпы хрестоматиясын әзірледі, ол сапаны бағалаудың барлық кезеңдерінен өтті, "Өлкетану" 

пәнінің оқу бағдарламасына сәйкес келеді және оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендер, 

құралдар және басқа да қосымша әдебиеттер, оның ішінде электрондық тасымалдағыштағы 

әдебиеттер тізіміне енгізілді (ҚР БҒМ 2019 жылғы 17 мамырдағы № 217 бұйрығы). 

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 . 

«Жасыл экономика» саласы үшін кадрлар даярлау "B050 – биологиялық және аралас 

ғылымдар", "В051 – Қоршаған орта", "В062 – Электртехника және энергетика", "В162 – Жылу 

энергетикасы" және "В081 – Жерге орналастыру" білім беру бағдарламаларының топтары 

шеңберінде жүзеге асырылады. 

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.  

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының 

филиалдарында 2019 жылы "Б" корпусының мемлекеттік қызметшілері үшін "Жасыл 

экономика"тақырыбы бойынша семинар өткізілді. Аталған іс-шараға 334 мемлекеттік қызметші 

қатысты. 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-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» 
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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. 

Сондай-ақ, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ЮНЕСКО - UNITWIN бағдарламасы аясында 

Тұрақты даму бойынша Орталық Азия өңірлік хабы болып табылады. 2017 - 2019 ж. Ж. БҰҰ-

ның Орнықты даму жөніндегі жаһандық хабының жұмысы табысты жүргізілді, орнықты даму 

және коммуникация бойынша ЮНЕСКО-ның екі кафедрасы ашылды. ҚазҰУ-да АҚШ-тағы 

Колумбия Университетінің Жер институтында бірлесіп тұрақты даму институтын құру 

маңызды оқиға болды. Осы іс-шараның маңызды нәтижелерінің бірі ҚазҰУ-дың 

университеттер консорциумын құру жөніндегі бастамасы болды, оның басты мақсаты тұрақты 

даму бойынша кадрларды даярлау және қайта даярлау болып табылады. Аталған жобаны 

әлемдік деңгейде талқылау үшін әл–Фараби атындағы ҚазҰУ-дың «Жасыл көпір ұрпақтан 

ұрпаққа» виртуалды-коммуникативтік платформасы құрылды. Осы бағдарламаның басты 

мақсаты 21 ғасырдың ортасына қарай барлық елдердің энергетикалық және өзге де табиғи 

ресурстарды тұтынуының оңтайлы деңгейіне қол жеткізу болып табылады. ЭКСПО-2017 

қарсаңында ҚазҰУ-да әл-Фараби жел, күн, гидро-және геотермалдық, биогаздық және сутекті 

энергетика сияқты энергия алудың түрлі технологияларын қолдана отырып, «жасыл 

энергетика» бойынша инновациялық жобаларды іске асыру үшін "Шағын ЭКСПО" болып 

табылатын "жасыл технологиялар" орталығын іске қосты. 

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 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 ҒӨБ 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 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 
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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.   

Халық шаруашылығы 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, Нұр-Сұлтан 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 

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 Нұр-Сұлтан, 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.  

2019 жылдың шілдесінен бастап #Birge # TazaQazaqstan республикалық ауқымды 

экологиялық акциясы басталды. Оған бүкіл ел бойынша 300 мыңнан астам қазақстандық 

қатысты. 250 мың тоннадан астам қоқыс жиналды. 

2019 жылы қазан айында республикалық экологиялық сағат өткізілді. 2,6 млн. астам 

оқушылардың қатысуымен 6166 мектеп қатысты. Сондай-ақ 60 мыңнан астам ата-ана, 10 мың 

Қамқоршылық кеңес мүшелері, барлық деңгейдегі әкімдер, мемлекеттік органдардың 

басшылары қатысты. Іс-шара Дүниежүзілік мекендейтін жерлерді қорғау күніне-Жер 

ғаламшары фаунасының тіршілік ету ортасын сақтау мәселесіне адамзаттың назарын аударуға 

арналған халықаралық мерекеге орайластырылды. Табиғатқа, туған өлкеге ұқыпты қарау, 
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табиғи ресурстарды сақтау, өсімдіктер мен жануарлар әлемін, су ресурстарын сақтау, салауатты 

экодағдыларды дамыту: экодемалыс, қатты тұрмыстық қалдықтарды бөлек жинау, дұрыс 

тамақтану және т. б. мәселелерді талқылау арқылы мектеп оқушыларымен диалог жүргізу – 

экосағатқа негіз болды. 

Өскелең ұрпақтың назарын экологиялық өзекті проблемаларға аудару, саналы мінез-

құлықты дәріптеу және балалар мен жастардың табиғатты тиімді пайдалану дағдыларын 

қалыптастыру мақсатында "Менің планетам", "Қалдықтардың екінші өмірі", "Ғаламшарды бірге 

сақтаймыз", "Қалдықтармен бірге", "Сиқырлы орман", "Әлем глобусы", "Экокөшбасшы", 

"Туған жеріңді таны" атты конкурстар өткізілді. 

Сонымен қатар, экологиялық сағат аясында білім беру ұйымдарының аумақтарын 

көгалдандыру және абаттандыру бойынша сенбіліктер, волонтерлік қозғалыс, табиғи 

аймақтарды қоқыстан тазарту, флешмобтар өткізілді. Сол күні мектеп аумағында 120 мыңнан 

астам ағаш отырғызылды. 

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 жобалық аумағында (Іле-Балқаш, Арал-Сырдария және Үстірт) және 

Нұр-Сұлтан 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 оқу-әдістемелік құрал әзірленді және баспаға шығарылды. 

Республиканың 3 өңірінен және Нұр-Сұлтан 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.112 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 

енгізу үшін екі жоғары оқу орны әзірлеп, қабылдады.113 Бұл модуль «Іле-Балкаш» табиғи 
 

112 "Биоалуантүрлілікті басқаруға (БИОФИН) инвестицияларды ұлғайту үшін трансформациялық саясат 
пен қаржылық тетіктерді құру" жобасын іске асыру барысы туралы есеп. ҚР БҰҰДБ. 2017 ж. 

113 "Жаһандық экологиялық келісімдер шеңберінде шешімдер қабылдау мен міндеттемелерді орындауды 
басқаруды жақсарту үшін бағалаудың экономикалық тетіктері" жобасын іске асыру туралы қорытынды 
есеп (СВ2). ҚР БҰҰДБ. 2017. 
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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 кафе» аясында БАҚ-та 

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. 

2017 жылдан бастап ақпараттық–имидждік және медиалық кеңістіктегі барлық 

мемлекеттік құрылымдар қызметінің толық арақатынасын қамтамасыз ететін медиа – 

жоспарлаудың жаңа жүйесіне көшу жүзеге асырылды. Осы мақсатта барлық орталық 

мемлекеттік органдардың ұсыныстары негізінде 2017 жылға арналған «Қуатты Қазақстан» 

бірыңғай республикалық медиа-жоспары құрылды, оған медиалық жұмыстың негізгі 

бағыттары кіреді. Аталған жоспар 2017 жылғы 21 ақпанда Үкімет отырысында мақұлданды. 

Мемлекеттік ақпараттық стратегия, Медиа жоспар, құндылық картасы, ақпараттық-

түсіндіру жұмысы шеңберінде еліміздің жетекші БАҚ-тарында және әлеуметтік желілерде 

сұМАБт, 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», «Қазақстан-

Атырау», «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 Казахстана» 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 

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 
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семинарлары, дөңгелек үстелдер мен конференциялар өткізіледі. 

 

Халықаралық тәжірибе. 

БҰҰ-ның 2030 жылға дейінгі күн тәртібі барлық деңгейлерде сапалы инклюзивті және тең 

құқықты білім беруді: мектепке дейінгі, бастауыш, орта, жоғары және техникалық білім беруді, 

сондай-ақ кәсіптік даярлықты қамтамасыз етуді көздейді. Жынысына, жасына, нәсіліне және 

этникалық шығу тегіне қарамастан барлық адамдар, сондай-ақ мүгедектер, мигранттар, 

жергілікті тұрғындар, балалар мен жастар, әсіресе осал жағдайда өмір бойы білім ала алуы 

керек. Бұл міндеттемелер толық көлемде экологиялық білімге де қатысты. Сондықтан 4.7 ТДМ 

2030 жылға қарай барлық оқушылардың орнықты дамуға жәрдемдесу үшін, оның ішінде 

тұрақты даму және тұрақты өмір салты, адам құқықтары, гендерлік теңдік, бейбітшілік пен 

зорлық-зомбылықсыз мәдениетті насихаттау, бейбітшілік азаматтығы және мәдени әртүрлілік 

құндылығы мен мәдениеттің орнықты дамуға қосқан үлесін ұғыну мәселелері бойынша оқыту 

арқылы қажетті білім алуын және дағдыларды меңгеруін қамтамасыз етуді көздейді. 

2019 жылғы 11 - 15 наурыз аралығында Найроби қаласында (Кения) БҰҰ-дың Қоршаған 

орта жөніндегі Ассамблеясының төртінші сессиясы өтті. БҰҰ-ның 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 қарастырылады.114
 

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.  

Баяндамадағы «инновация» сөзі кең мағынада 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 

командаларда жұмыс істеу қабілетін қоса алғанда, инновациялар мен инновацияларды 

 
114 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 
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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. 

Экологиялық білім беру саласындағы дамушы мемлекеттер үшін Еуропалық 

мемлекеттердегі Болон білім беру процесі мысал бола алады, оның мақсаты экономикалық 

күшті, бәсекеге қабілетті Еуропа құру және қазіргі Еуропаға тән бірқатар маңызды 

экологиялық, әлеуметтік, экономикалық және демографиялық проблемаларды жеңу болды. 

1988 жылы Болоньядағы еуропалық жоғары оқу орындары ректорларының 

конференциясында университеттердің жалпы хартиясы (Magna Charta Universitatum) 

қабылданды, онда университеттер мәдени орталықтар деп аталды және алғаш рет академиялық 

еуропалық кеңістік құру міндеті белгіленді. Бұл мәселе АҚШ-тың Еуропадағы білім беру 

қызметтерінің кеңеюінің нақты қаупіне байланысты, Еуропалық мәдени білім беру кеңістігін 

қорғаудың реакциясы ретінде пайда болды. Осылайша, Болон декларациясы еуропалық 

экологиялық білім беру кеңістігін ұйымдастырудың негізгі принциптерін қалыптастырудың 

дайындық кезеңінің нәтижесі болды. 1999 жылы маусымда Болоньяда 29 еуропалық елдің білім 

министрлері "Жоғары білім беру үшін Еуропалық кеңістік туралы декларацияға" қол қойды. 

Декларация жоғары экологиялық білім берудің жалпыеуропалық кеңістігін құру процесінде 

ұлттық жүйелерді үйлестірудің жаңа кезеңінің негізгі құжатына айналды. 

"Экологиялық білім берудегі еуропалық өлшем" нақты азаматтық ұстанымы және кәсіби 

экологиялық құрамы бар тұлғаны, толеранттылықты, плюрализмді ұстанатын, қоғамдастықтың 

мәдени мұрасын бағалайтын, еуропалық интеграция процесіне қатысушы және қоршаған 

ортаны сақтайтын "еуропалық типтегі" тұлғаны тәрбиелеуге бағытталған. Бірыңғай 

жалпыеуропалық стандарттарды қабылдау экологиялық мамандықтар бойынша студенттердің, 

жас мамандардың көші-қон ағындарын кеңейтуге мүмкіндік берді және еуропа континентінің 

қоршаған ортасын сақтауға ықпал етті. 

Қазақстанда Болон процесіне қосылу 2007 жылы басталды, ол кезде "Білім туралы" 

Қазақстан Республикасының Заңында мамандарды даярлаудың үш сатылы моделі көзделген: 

бакалавриат-магистр-PhD докторы және оқытудың кредиттік технологиясы енгізілген болатын. 

Адам мен табиғат қатынастарын үйлестіру мәселесі өткеннің көптеген педагогикалық 

тұжырымдамаларының негізін қалады. Білім беру зерттеулерінің заманауи тәжірибесі сонымен 

қатар шетелде экологиялық білім беруді дамыту мәселесіне ерекше назар аударады. 

АҚШ-тағы экологиялық білім екі деңгейге бөлінеді: экологиялық және экологиялық. Олар 

бір-бірімен тығыз байланысты және бір-бірін толықтырады. Экологиялық деңгей табиғи 

динамикалық тепе-теңдік, биосфераны ұйымдастыру, тұқым қуалаушылық, бейімделу, 

табиғаттағы өзгерістер мәселелерін қамтиды. Табиғатты қорғау деңгейінде табиғатты ұтымды 

пайдалану, Табиғатты қорғау мәселелері қозғалды. Білім беру мазмұнының құрамдас бөлігі 

шеберлік пен дағды болып табылады. Олар дербес және іздену болып бөлінеді. Біріншісі 

экологиялық білімді тиімді түсінуге ықпал етеді, екіншісі студенттер мен студенттердің 

тәуелсіз шығармашылық ғылыми зерттеу әдістерін меңгеруіне бағытталған. 

Жапониядағы экологиялық білім бастауыш, орта және жоғары мектептерді қамтиды. Білім 

беру бағдарламалары "калейдоскоп" әдісі бойынша жасалады. Оларда жеті негізгі элемент бар. 

Олардың ішінде бастылары: 

а) табиғатты зерттеу; 

б) қалалар мен ауылдарды зерттеу; 

в) "а" және "б" элементтерін меңгергеннен кейін алынған білім негізінде адамның 

табиғатқа, өмірге, құндылықтар мен моральға қатынасын қалыптастыру. 

Қазақстанда экологиялық білім беруді дамытуда климаттық шкатулка бойынша БҰҰДБ 

жобасы маңызды рөл атқарды. Климаттық шкатулка мектеп оқушыларына арналған оқу 



153 

 

материалдарының жиынтығын қамтиды. Ол Шығыс Еуропа мен Орталық Азияның 8 елінде 

қолданылады. Қазақстанда # климаттық шкатулка 2016 жылы пайда болды және содан бері 50 

мектепте оқытылады, оған 13,5 мың оқушы мен 800 мұғалім қамтылды. Ол бүкіл ел бойынша 

эко қозғалысының катализаторы болды-республикалық және халықаралық конференциялар 

ұйымдастырылып, экологиялық тақырыптарға мастер-кластар мен дөңгелек үстелдер өткізіледі. 

Бірақ, ең бастысы, климаттық шкатулка Қазақстандағы үздіксіз #экологиялық білім беруді 

дамытуға ықпал етті, ол елдің білім беру жүйесінің бір бөлігі болады. 

Қазақстандағы экологиялық білім мектеп жасына дейінгі және жалпы орта білім беру 

жүйесімен жақсы біріктірілген. Жаңартылған оқу бағдарламасын енгізу Қазақстанға білім беру 

саласындағы ұлттық саясатқа және мектепке дейінгі, бастауыш және орта білім беру оқу 

бағдарламаларына ОУР интеграциясына қатысты ТДМ 4.7 және 12.8 міндеттеріне қол 

жеткізудің тиімді жолына тұруға мүмкіндік берді. Оқушыларды аттестаттау жүйесі мен 

мұғалімдерді даярлау бағдарламаларына ОУР кіріктіру бойынша нақты жұмыс жүргізуді ұсыну. 

ОУР кәсіптік-техникалық және жоғары білім беру, сондай-ақ оқытушылардың біліктілігін 

арттыру жүйесіне интеграциялау бұрынғысынша жеткілікті түрде тиімді болмай отыр. 

Сондықтан ЭҚНШ орта мектептің жоғары сыныптарының, кәсіптік - техникалық және жоғары 

білім беру мекемелерінің міндетті пәндер тізбесіне "қоршаған орта және тұрақты даму" пәнін 

енгізу бойынша ұсыным беріледі. Табиғатты қорғау қызметімен байланысты мамандықтар үшін 

ең қиын міндет-түлектердің мамандануы мен санының еңбек нарығының қажеттіліктеріне 

үздіксіз сәйкестігін қамтамасыз ету. Әсіресе, жасыл экономикаға көшу үшін қажетті 

мамандықтар бойынша даярлықты қамтамасыз ету жөніндегі маңызды міндет тұр. Еңбек 

нарығының қажеттіліктерін бағалауды тұрақты негізде жүргізу және табиғат қорғау қызметіне 

байланысты мамандықтарды тиісінше бейімдеу және әртараптандыру қажет.115 

 

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 пайдаланады, ал 9,7%-ы орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз етілген. Барлық 

мектептердің 86%-ы оқушылардың ыстық тамақтануын қамтамасыз етеді, ал 9,7%-ы тамақ 

дайындау кезінде әкелінетін ауыз суды пайдаланады. 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.116 

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 үй-

жайлардың ішінде салауатты ортаны құру жөніндегі ұйымдастырушылық, техникалық және 

басқа да шараларға қойылатын талаптарды айқындайтын заңнаманы әзірлеу; 

 
115 Қазақстанның экологиялық қызметінің нәтижелілігіне үшінші шолу. БҰҰ ЕЭК. 2018 ж. 
116 Қазақстанның экологиялық қызметінің нәтижелілігіне үшінші шолу. БҰҰ ЕЭК. 2018 ж. 
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(b) Балалар үшін қоғамдық ғимараттардың үй-жайларының ішінде қоршаған ортаның жай-

күйі мониторингінің ұлттық жүйесін құру және үй-жайлардың ішінде ластаушы заттардың 

балалар денсаулығына әсер ету тәуекелдерін өзектілендірілген бағалауды дайындау.117  

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 мен 

міндеттері 

Халықаралық 

көрсеткіштер 

Қазақстандағы 

көрсеткіш 

Қол жеткізу 

проблемаларының 

болуы 

Көрсеткіштерді 

жүргізу 

қажеттілігі 

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 

қарай барлық оқушылар 

тұрақты дамуға 

жәрдемдесу үшін қажетті 

білім мен дағдыларды, 

оның ішінде тұрақты 

даму және тұрақты өмір 

салты, адам құқықтары, 

гендерлік теңдік, 

бейбітшілік пен зорлық-

зомбылық мәдениетін 

насихаттау, бейбітшілік 

азаматтығы және мәдени 

әртүрлілік құндылығын 

ұғыну және мәдениеттің 

тұрақты дамуға қосқан 

үлесі мәселелері 

бойынша оқыту арқылы 

меңгеруін қамтамасыз 

ету 

4.7.1 i) Дүниежүзілік 

заматтық рухында 

тәрбиелеу және ii) 

гендерлік теңдік пен 

адам құқығын қоса 

алғанда, тұрақты 

дамуды насихаттау, 

барлық деңгейлерде: a) 

білім беру 

саласындағы ұлттық 

саясатта, b) оқу 

бағдарламаларында, c) 

мұғалімдер даярлау 

бағдарламаларында 

және d) оқушыларды 

аттестаттау 

жүйесіндегі мәртебе 

Қоғамдық-

пайдалы 

қызметке 

тартылған 

ЖОО 

студенттері 

үшін 

Мониторинг қажет Халықаралық 

көрсеткіштерге 

сәйкес 

көрсеткіштер 

қажет 

 

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 

 
117 Қазақстанның экологиялық қызметінің нәтижелілігіне үшінші шолу. БҰҰ ЕЭК. 2018 ж. 
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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 

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.118 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 әдет-

ғұрыптарды, 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 

 
118 Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 15 ақпандағы №636 Жарлығымен бекітілген 

Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспары 
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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. 

2020 жылы Білім және ғылым министрлігі мен БҰҰ Даму Бағдарламасы (БҰҰДБ) 

Қазақстанда экологиялық білім беруді дамыту жобасын іске қосты. Жобаның мақсаты-тұрақты 

даму қағидаттарымен бекітілген азаматтардың белсенді өмірлік ұстанымын және қоғамның 

экологиялық мәдениетін қалыптастыру бойынша Үкімет қабылдайтын шараларды қолдау. 

Жобаның негізгі нәтижесі 6 мыңнан астам педагог даярлау және қоршаған ортаны қорғау, 

табиғатты пайдалану және экологиялық және экономикалық қауіпсіздік саласындағы оқу-

әдістемелік құралдарды әзірлеу болады119. 

Жоба шеңберінде әр түрлі деңгейдегі 17 білім беру ұйымы жасыл және ресурс үнемдейтін 

технологиялармен жарақтандырылады; мектепке дейінгі білім беру ұйымдары үшін 

экологиялық мәдениет бойынша әдістемелік материалдар дайындалады; "дүниетану" пәні 

бойынша 1-4 сынып оқушылары тақырыптық үстел ойындары мен интерактивті 

бейнесабақтарды пайдалана алады. 

Бірлескен бастама барлық деңгейдегі мемлекеттік білім беру жүйесінің ажырамас бөлігі 

болатын тұрақты даму үшін үздіксіз экологиялық білім берудің кешенді моделін құрудан 

басталады. 

Жоба заңнаманы жетілдіру және Қазақстанның білім беру жүйесіне экологиялық білім 

беруді енгізу үшін құқықтық шеңберлер құру арқылы мемлекеттің және жаһандық әлемнің 

толыққанды және тұрақты дамуы үшін табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану үшін қажетті 

қоғамда экологиялық жауапкершілікті қалыптастыруға бағытталған. Экологиялық білім беру 

климаттың өзгеруі, биоалуантүрлілікті сақтау, ұтымды тұтыну және өндіріс сияқты орнықты 

даму саласындағы жаһандық күн тәртібінің аса маңызды аспектілерін қамтитын болады. 

Жобаны іске асыруға (2020- 2024 ж.) ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігі, «Халықаралық жасыл технологиялар және инвестициялық жобалар орталығы» 

КЕАҚ көмек көрсетеді. 

Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2020 жылдың шілдесінде 

Қазақстандықтардың табиғаттағы демалыс орындарындағы мәдениетсіздігіне наразылық 

білдірді: "Азаматтардың табиғатта демалу орындарында мәдениетсіздік жалғасуда. Ерекше 

"қызғылт" түсті Көбейтұз көліне тигізген орны толмас зиян отандастарымыздың наразылығын 

туғызды. Бұл жағымсыз фактілер жас ұрпақты экологиялық ағарту мәселесін тағы да бас 

көрсетіп отыр. Білім, экология, ақпарат министрліктері бұл міндетті басым міндет ретінде 

қарастыруы тиіс", - деп жазды Тоқаев Twitter-де (дереккөз: www.kt.kz). Бұған дейін Мемлекет 

басшысы еліміздің мектептерінде балаларға экологиялық білім беру пәнін енгізуді ұсынды: 

"Бізге мектептерде балаларға экологиялық білім беру пәнін енгізу керек", - деді Тоқаев 2020 

жылғы 9 шілдедегі Үкіметтің кеңейтілген отырысында. 

  

1.10. «Жасыл экономикаға» көшу жөніндегі кеңес 

 

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы "жасыл" экономикаға көшу жөніндегі 

кеңестің отырыстары жыл сайын жылына екі рет өткізіледі. 

2017 жылы кеңестің 2 отырысы өткізілді. 

2017 жылғы 2 маусымда кеңестің алтыншы отырысы өтті, онда ауыл шаруашылығы вице-

 
119 https://www.kz.undp.org/content/kazakhstan/ru/home/presscenter/announcements/2020/june/undp-and-

the-ministry-of-education-and-science-of-kazakhstan-
lau.html?fbclid=IwAR1DtmuNCVCXGc7Cd8tV8xaVBYQsxkbr9BR5VdV9gUzohLmiIMKRdPk4FAQ 
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министрі Е. Н. Нысанбаевтың, Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі Ж.Х.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 іс-

шаралар 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. Байбектің, 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 вице-

министрінің, 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 баяндаман 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» ғылыми-

білім беру орталығының, ЮНЕП, «Атамекен» ҰКП өкілдері сөз сөйледі. 

2019 жылдың 18 желтоқсанында ҚР премьер-министрі Асқар Маминнің төрағалығымен 

Кеңестің 11-ші отырысы өтті. ҚР-ның "жасыл экономикаға" көшуі жөніндегі 2013-2020 

жылдарға арналған тұжырымдаманың іс- шаралар жоспарын іске асыру барысы туралы 

Энергетика министрі Нұрлан Ноғаев баяндады. Өңірлерде экологиялық жағдайды жақсарту 

және "жасыл экономиканы" дамыту жөніндегі шаралар туралы сондай-ақ Нұр-Cұлтанның әкімі 

Алтай Көлгінов пен Алматы әкімінің орынбасары Мұхит Әзірбаев баяндады. 

Сондай-ақ, жаңартылатын энергия көздерін дамыту талқыланды, елімізде белгіленген 

қуаты 938,8 мегаватт болатын 84 ЖЭК объектісі жұмыс істейді. 2019 жылы ЖЭК электр 

энергиясын өндіру көлемі 10 ай ішінде 2018 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 65 

пайызға өсумен сағатына 1,7 миллиард киловатты құрады. 2020 жылы ЖЭК объектілерінің 

санын 108 (1610 мегаватт) дейін, 2021 жылы — 119 (2096 мегаватт) дейін жеткізу 

жоспарлануда. 

Астананы, республиканың солтүстік және орталық өңірлерін газбен жабдықтау үшін 

"Сарыарқа" магистральдық газ құбырының құрылысын іске асыру барысы жеке қаралды. Бұл 

Тұңғыш Президенттің бес әлеуметтік бастамасының бірі. 

 

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.  
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ЭКСПО-2017 - Халықаралық көрме бюросының (ХКБ) қолдауымен 2017 жылғы 10 

маусым мен 10 қыркүйек аралығында Нұр-Сұлтан 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 мен 22 халықаралық ұйым қатысты.120
 

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 көпір» серіктестік бағдарламасын (ЖКСБ) одан әрі іске асыру мақсатында ҚР 

Премьер - Министрінің бірінші орынбасары А.Ұ.Мамин бекіткен 2018-2020 жылдар кезеңіне 

ЖКСБ 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 кіреді. 

ЭМ ЖКСБ ілгерілету мақсатында 5 ірі халықаралық «Жасыл көпір» конференциясы 

өткізді. 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 ЖКСБ шеңберінде тұрақты даму саласындағы басымдықтарды бірлесіп 

орындау бойынша ЭМ мен АТМЭӘК арасында Өзара түсіністік туралы меморандумға қол 

қойылды.  

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 

 
120  https://www.inform.kz/ru/itogi-ekspo-2017-predstavili-v-mezhdunarodnom-byuro-vystavok_a3072543 

https://www.inform.kz/ru/itogi-ekspo-2017-predstavili-v-mezhdunarodnom-byuro-vystavok_a3072543
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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. 

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. 

"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. 

Жасыл экономика экологиялық проблемаларды шешудің жетекші бағыттарының бірі 

болуы керек, бірақ ол - жеткіліксіз. Жасыл экономиканың қазіргі заманғы тәсілдері дәстүрлі 

экологиялық реттеумен салыстырғанда экономикалық шаралардың пәрменділігін көрсетеді. 

Оларды енгізудің әсері тек экология үшін ғана емес, экономика үшін де, әлеуметтік сала үшін 

де алынады. Өкінішке орай, «жасыл экономикаға» көшу тұжырымдамасында мұндай 

экономикалық шаралар қарастырылмаған.  

Нәтижесінде халықаралық жағдайды талдау Қазақстанның тек дамыған ғана емес, 

дамушы елдердің "жасыл экономикаға" көшу трендтерінен едәуір артта қалғанын көрсетеді. 

Бұл әсіресе жаңартылатын энергия көздерін дамытуға және энергия үнемдеуге қатысты, бұл 

парниктік газдар шығарындыларының айтарлықтай төмендеуіне әкеледі. Қазақстан 

органикалық ауыл шаруашылығының, акваөсіру мен суды үнемдеудің даму деңгейі, өндіріс 
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және тұтыну қалдықтарын қайта өңдеу, ЕҚТА желісін дамыту және орман өсіру бойынша 

едәуір артта қалып отыр. 

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 береді.121  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 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 декларациясына 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 алады.122
 

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; 

 
121 Дүниежүзілік банк. Жасыл экономика: Қазақстандағы шындық пен перспективалар. 2018 жыл 
122 Қазақстанның экологиялық қызметінің нәтижелілігіне үшінші шолу. БҰҰ ЕЭК. 2018 ж. 
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(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.  

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 әлсіз 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. Бұл ретте ТДМ жоспарлау мен іске 

асырудың міндетті кешенділігін ескерген жөн, себебібір мақсатқа қол жеткізу екіншісіне қол 

жеткізуге мүмкіндік береді және керісінше, қандай да бір даму бағытын толық ескермеу, басқа 

қалған аспектілерге теріс әсер етуі мүмкін.  Осыны бірқатар халықаралық сарапшылар да атап 

көрсетіп отыр. Мысалы, ТДМ 1 (кедейлікті азайту) мынадай міндеттерді шешпей іске 

асырылмайды: азық-түлік қауіпсіздігі (ТДМ 2), барша халықты өндірістік жұмыспен қамту 

және лайықты жұмыспен қамтамасыз етуге қол жеткізуге арналған макроэкономикалық саясат  

(ТДМ 8), теңсіздікті азайту (ТДМ 10) және климат өзгерістерімен және оның салдарларымен 

күрес жүргізу (ТДМ 13). Осы мақсаттарға қол жеткізу кез келген жастағы барлық адамдар үшін 

салауатты өмір салтын және салауаттылықты қамтамасыз етеді — ТДМ 3. Дәл сол уақытта 

теріс өзара байланыстар да баршылық: аштықты жою үшін ауыл шаруашылығы алаңдарын 

ұлғайту (ТДМ 2) экожүйенің жойылуына (ТДМ 15), су ресурстарының ластануына (ТДМ 6) 

әкелуі мүмкін, мұның өзі өз кезегінде азық-түлік қауіпсіздігіне қауіп төндіреді.123 

 
123 Жасыл экономика және Ресей үшін Тұрақты даму мақсаттары: ұжымдық монография. С. Н. Бобылёв, П. 

А. Кирюшин, О. В. Кудрявцеваның ғыл. ред. — М.: М. В. Ломоносов ат. ММУ экономика факультеті, 2019. — 

284 б. 
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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. 

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.  

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" серіктестік 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 

баршаға арнап 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 
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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 қаржыландыру" өзгертілген Тұжырымдамада жариялануы қажет 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 жеткізілді.124 

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.  

 

2. Қазақстан Республикасының өңірлерінде іс-шараларды іске асыру және "жасыл 

экономикаға" көшу көрсеткіштеріне қол жеткізу 

2.1. Ақмола облысы 

Облыстың аумағы, халқы және ЖӨӨ. ЖӨӨ-дегі өнеркәсіп пен ауыл 

шаруашылығының үлесі. Экономиканы әртараптандыру 

Ақмола облысы ҚР аграрлық аймақтарының бірі болып табылады. ҚР ҰЭМ Статистика 

комитетінің деректері бойынша халық саны 2017 жылдың басында 734,4 мың адамнан 2019 

жылдың басында 738,6 мың адамға дейін өсті, бірақ 2020 жылдың басында 736,7 мың адамға 

дейін төмендеді. Облыс ауыл шаруашылығында, құрамында алтын бар кендерді, уран, машина 

жасау, химия өнеркәсібінде маманданған. 

2017 жылы облыстың ЖӨӨ 1552,7 млн. теңгені құрады, халықтың жан басына шаққанда 

2016 жылға қарай 15,5%- номиналды өсіммен 2107,8 мың теңгені құрады. 2018 жылы облыстың 

ЖӨӨ 1699,9 млрд.теңгеге дейін, жан басына шаққанда – 2301,0 мың теңгеге дейін, ал 2019 

жылы — 1933,6 млрд. теңгеге дейін, ал жан басына шаққанда — 2621,2 мың теңгеге дейін өсті. 

ЖӨӨ өсуі жылына 13-16% құрайды, бұл орташа республикалық деңгейден асады. 

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.125
 

 
124 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 
125 Мұнда және одан әрі 2016-2020 жылдарға арналған Ақмола облысының аумағын дамыту бағдарламасы 

және 2018 және 2019 жылдары оны іске асыру бойынша есептер. 
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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, ал 2019 жылы 791162 млн. теңгені құрады.  

2019 жылы өнеркәсіп өндірісінің құрылымында өңдеу өнеркәсібі басым бөлігін алып 

отыр, оның көлемі 621930 млн теңгені (81,1%) құрады, бұл 2018 жылдан сәл артты (80,8%). 

Өңірдің өңдеу өнеркәсібі тамақ өнімдерін өндірумен, жеңіл және химия өнеркәсібімен, резеңке 

және пластмасса бұйымдарын өндірумен, өзге де металл емес минералдық өнімдерді өндірумен, 

металлургиямен және машина жасаумен айналысады. Өндіріс көлемін арттыру және жаңа кен 

орындарын игеру мақсатында "Қызылту" мыс-молибден кен орнын (Ерейментау ауданы) игеру 

және қуаты жылына 80 мың тонна "Arai Pro" ЖШС-нің шикі каолин байыту фабрикасы 

салынып жатыр. 

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, бұл жерлерде өнімділігі ең 

жоғары секторлардың бірі – мұнай өңдеу саласы жоқ. 

2018 жылы ауыл шаруашылығының жалпы шығарылымындағы облыстың үлесі 9% 

құрады (5-орын).  
 

Жыл Ауыл шаруашылығының жалпы өнімі, 

млрд теңге 

Өсімдік шаруашылығы, 

млрд. теңге 

Мал шаруашылығы, 

млрд. теңге 

2017 378,2 254 123,3 

2018 406,7 268,8 136,9 

2019 487,5 318,2 167,9 

*ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің деректері 

 

Өңірдің ауыл шаруашылығының негізгі өнімі дәнді дақылдар болып табылады, олардың 

егіс алқабы Қазақстанда ең үлкен – 4,3 млн.га немесе елдегі барлық егіс алқабының 27,9%. 

Ауыл шаруашылығының өнімділігі жоғары әдістерге көшуі. Су шығынын төмендету 

және шығымдылығын арттыру. Органикалық ауыл шаруашылығын дамыту. 

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. 

2019 жылы облыс 4,8 млн. га алқапқа жаздық егіс екті, оның ішінде дәнді және дәнді-

бұршақты дақылдар 4,3 млн. га алқапқа егілді. Майлы дақылдар 260,5 мың га, мал азығы 

дақылдары — 178,2 мың га жерге отырғызылды. Жалпы, облыс бойынша азықтық егістіктің  

жалпы ауданы (өткен жылдардағы көпжылдық шөптерді есепке алғанда) — 677,1 мың га 

құрады. Халықты есепке ала отырып, картоп пен көкөніс 17,4 мың га және 3,8 мың га алқапта 

отырғызылды. 

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 ұрғашы мал басын қамту 21,6% құрады. 

Тұқымдық түрлендіруді жүргізу бойынша іс-шаралар орындалуда. Нәтижесінде 2019 жылғы 23 

тамыздағы жағдай бойынша осы процеске 53,6 мың ұрғашы мал немесе барлық ұрғашы малдың  

25,8% тартылды. 

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%. 
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Ақмола облысының жер қорының жалпы ауданы 2017 жылдың соңындағы жағдай 

бойынша 14613,2 мың га құрайды. Облыстың жер қорының жалпы құрылымында ауыл 

шаруашылығы мақсатындағы жерлер 74% немесе 10817,7 мың га құрады және 2016 жылмен 

салыстырғанда 33,8 мың га немесе 0,3%-ға артты. Сонымен қатар, ауыл шаруашылығы 

алқаптарын трансформациялау, тыңайған жерлерді тарту және конкурстық негізде беру 

есебінен егістік алаңы 57,8 мың га (5772,1 мың га) ұлғайды. 2016 жылмен салыстырғанда 

жайылымдардың ұлғаюы (4493,4 мың га) 10,6 мың га (4504,0 мың га) құрады. 

Облыс бойынша бонитеттің орташа балы-30. Мемлекеттік жер кадастрын жүргізетін 

мамандандырылған ұйымның мәліметтеріне сәйкес, 2017 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 

13179,7 мың га ауыл шаруашылығы алқаптары тозған, оның ішінде қорғалған жерлер ауданы 

2390,8 мың га, тұздалған жерлер – 1556,7 мың га, сортаң жерлер – 3186,2 мың га, жуылған 

жерлер – 562 мың га, азған жерлер – 9,6 мың га, қайта ылғалданған жерлер – 9,6 мың га. 164,5 

мың га, батпақты – 115,6 мың га. 

Ауыл шаруашылығы жерлерінің құрамында шаруа қожалығын жүргізу үшін 

азаматтардың жерлері 22,8% (2469,2 мың га) құрайды. Мемлекеттік ауыл шаруашылық заңды 

тұлғалардың жерлері 0,2% (19,8 мың га) құрайды. Саяжай құрылысы мен бағбандық жүргізу 

үшін азаматтардың жер көлемі 7,0 мың га (0,1%) құрайды. 

 

Энергетиканы, оның ішінде жаңартылатын энергетиканы дамыту және халықты 

энергиямен қамтамасыз ету. 

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. 

2019 жылы облыс бойынша энергия үнемдейтін шамдарды қолдана отырып 66 км көше 

жарықтандыруы жаңғыртылды, 130,8 млн.теңге игерілді. Жалпы көше жарығының техникалық 

жағдайы қанағаттанарлық, энергия тиімділігін арттыру мақсатында қайта жаңарту бойынша 

жұмыстар жалғасуда. 

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); 



166 

 

- 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 

(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.  

2019 жылы жылу және бу желілерінің жалпы ұзындығы 978,8 км – ге дейін өсті, оның 

ішінде тозған желілер – 244,8 км немесе 25%, ауыстыру қажет – 256,0 км немесе 25,9%, 17,6 км  

- ауыстырылды.жылумен жабдықтау көздерінің саны 520 бірлікті, орнатылған қазандықтар 

(энергия қондырғылары) - 1029 бірлікті құрады. Жылу энергиясын тұтыну көлемі 2280,8 мың 

Гкал. 

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 

Нұр-Сұлтан 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. 

 

Сумен жабдықтау және канализация жағдайы, халықты орталықтандырылған 

сумен жабдықтау және су тартумен қамтамасыз ету. 

Облыс аумағында барлығы 93 гидротехникалық құрылыс орналасқан, оның ішінде 18 

– і республикалық, 66 – ы коммуналдық, 8 – і жеке меншікте, 1-і иесіз. 

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%. 

2019 жылы орталық сумен жабдықтауға қол жеткізу: қалалық елді мекендерде – 97,8%, 

орталық су тарту — 61%, ауылдық елді мекендерде тиісінше – 60,7% және 4,7% құрады. 

ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің деректері бойынша, облыстағы су құбыры желілерінің 

ұзындығы 2017 жылғы 5727,5 км-ден 2019 жылы 5904,2 км-ге дейін тұрақты өсуде, алайда 2017 

жылғы 1177 км-ден (20,5%) 2019 жылы 1610,5-ке дейін ауыстыруды қажет ететін құбырлардың 

ұзындығы да тұрақты өсуде. Ауыстыру қарқыны да төмен. 2015 – 2017 жылдары облыста 299,9 

км су құбыры желілері ауыстырылды, 2018 жылы — 191,8 км, 2019 жылы-13,8 км. Су құбыры 

желілерін жаңарту және жөндеу бойынша жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде учаскелердегі 

апаттылықты 2017 жылы 347-ден 120-ға дейін және 2018 жылы 146 оқиғаға дейін және 2019 

жылы 140 оқиғаға дейін төмендетуге қол жеткізілді. Абоненттердің 96% су есептегіш 
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құралдарымен қамтамасыз етілген. Қалаларда су жоғалту деңгейі 22,2% құрады. 2015 жылмен 

салыстырғанда 7,3%-ға төмендеді. 

2017 жылы тұрғын үй қорының орталықтандырылған су тартумен қамтамасыз етілуі 

60,9% (2014 жылы – 46,7%) құрады: қалалық жерлерде – 72,2% (2014 жылы – 67,5%), ауылдық 

жерлерде – 51,2% (2014 жылы – 27,5%). 

ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің мәліметінше, кәріз желілерінің ұзындығы 2017 жылы 

1048,4 км, 2018 жылы 1057,3 және 2019 жылы 1058,1 км құрады. Кәріз желілерінің жалпы 

ұзындығының 70% - дан астамы (2017 жылы 743,8 км, 2018 жылы 747,7 км және 2019 жылы 

748,5 км) қалалық жерге келеді.  

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. 2019 жылы тазартылған ағындардың үлесі 87,3%-

ға жетті. 

Соңғы жылдары су тарту желілерін жөндеу және жаңғырту бойынша қабылданған 

шаралар нәтижесінде салада учаскелер мен желілердегі апаттылық төмендеді: 2014 жылғы 19 

бірліктен 2017 жылғы 9 бірлікке дейін, 2018 жылғы 10 бірліктен 2019 жылы 5 бірлікке дейін. 

Биологиялық тазартудың толық тазарту құрылыстары Бурабай ауданының Көкшетау, 

Степногорск, Щучинск қалаларында және Целиноград ауданының Ақмол ауылында жұмыс 

істейді. Алайда, Көкшетау, Степногорск қалаларында, сондай-ақ Шантөбе және Аршалы 

кенттерінде биологиялық және механикалық тазарту станциялары 70-80 жылдары салынған, 

ғимараттардың тозуының үлкен пайызы бар, күрделі жөндеуді немесе толық ауыстыруды талап 

етеді. 2017 жылы 238,8 км және 2018 жылы 359,7 км кәріз желілерін ауыстыру қажет болды. 

 

Қоршаған ортаның жай-күйі, ауа мен судың ластану көлемінің қысқаруы. 

Қазгидрометтің деректері бойынша Ақмола облысының елді мекендері ластанудың 

төмен деңгейімен сипатталады, оның ішінде Көкшетау және Степногорск (ИЗА = 1-4) 

қалаларын қоса алғанда, шаң мен азоттың тотықтары бойынша орташа айлық және ең жоғары - 

бір реттік шоғырланудың жекелеген мөлшерлері 2-3,5 ШРК-ға дейін Көкшетау қаласында және 

Степногорск қаласында 1,65 ШРК-ға дейін жерге жақын көл бойынша байқалды. 

Атмосфералық ауаның жоғары ластану жағдайлары (ЖЛ) және экстремалды жоғары ластану 

жағдайлары (ЭЖЛ) анықталған жоқ.126
 Калачи кентін қоса алғанда, облыстағы басқа бақылау 

пункттерінде ШРК асып кетуі байқалған жоқ. 

2016 жылмен салыстырғанда атмосфералық ауаның жағдайы өзгерген 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 

және 2019 жылы 76,7 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. 

 
126 Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы 2017, 2018 және 2019 жылдарға 

арналған бюллетендер. 
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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 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. 

Статистика комитетінің деректері бойынша қоршаған ортаны қорғауға арналған 

ағымдағы шығындар 2016 жылы 2128,6 млн.теңгені, 2049,5 млн. теңгені, 2018 жылы — 2715,4 

млн. теңгені құрады. Ал 2019 жылы — 3165,4 млн. теңге жұмсалды. 

Ақмола облысында парниктік газдар шығарындыларына "Степногорск ЖЭО" ЖШС, 

"Алтынтау Көкшетау" АҚ, "Көкшетау Жылу" ШЖҚ МКК, "АСИ қазандығы" ЖШС 

сертификаттар алды. 

"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. 

Бірыңғай сыныптама бойынша Ақмола облысы аумағындағы су объектілері суының 

сапасы 2019 жылы мынадай түрде бағаланады: 2-класс – Вячеслав су қоймасы; 3-класс -Сілеті 

өзені; 4-класс-Есіл, Нұра өзендері, Нұра-Есіл арнасы, Сұлтанкелді көлі, Беттібұлақ көлі; 

нормаланбайды (>5-сынып): Ақбұлақ, Сарыбұлақ, Жабай, Ақсу, Қылшықты, Шағалалы 

өзендері, Сұлукөл, Жөкей, Зеренді, Қопа, Бурабай, Үлкен Шабақты, Щучье, Кіші Шабақты, 

Карасье, Қатаркөл, Текекөл, Майбалық, Лебяжье көлдері. 

Ластанған сарқынды суларды төгу 2016 жылғы 6,0 мың тоннадан 2017 жылы 4,0 мың 

тоннаға дейін төмендеді. 
 

Өндіріс және тұтыну қалдықтарын басқару және қалдықтарды қайта өңдеу 

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 өнеркәсіптік қалдықтардың пайда болуы 41343,3 мың тоннаны, 2018 жылы 

43877,3 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 8558,0 мың тоннаны немесе 19,5% құрады. 
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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. 

2020 жылдың басында облыс аумағындағы ҚТҚ үйіндісінің саны 130 (жер актісі бар). 

Экологиялық талаптар мен санитарлық ережелерге сәйкес келетін қатты тұрмыстық 

қалдықтарды орналастыру объектілерінің үлесі (оларды орналастыру орындарының жалпы 

санынан) 20% құрады. 

2018 жылы облыста коммуналдық қалдықтарды жинау және шығару бойынша 27 (2019 

жылы - 36) 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. 

2020 жылдың басында Ақмола облысының аумағында екінші шикізатты жинауды, 

сұрыптауды жүзеге асыратын 4 кәсіпорын жұмыс істейді: 1) "LS Kokshetau" ЖШС, Көкшетау 

қ.; 2) "Экопромбурабай" ЖШС, Бурабай ауданы, Щучинск қ.; 3) "ЭкоСервисБурабай" ЖШС, 

Бурабай ауданы, Щучинск қ. және 4) "Баян" ЖК, Целиноград ауданы, Қабанбай батыр ауылы. 

"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: 

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. 

 

Биологиялық ресурстардың жай-күйі және орман, балық және аңшылық 

шаруашылықтарының, ЕҚТА және экологиялық туризмнің дамуы 

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 
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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.  

2019 жылы статистикалық деректер бойынша балық аулау және акваөсіру өнімдерінің 

(қызметтерінің) көлемі 131714,6 мың теңгені құрады, оның ішінде балық аулау – 129839,6 мың 

теңге, акваөсіру – 1875 мың теңге. 2019 жылы заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер 521 тонна 

балық аулады, оның ішінде 166 тонна мөңке балық, 74 тонна тұщы су албұғасы, 59 тонна тұщы 

су ақтабаны, 55 тонна тұқы аулады. Балық аулаудың негізгі үлесі Бурабай (30,1%), Қорғалжын 

(16,7%), Зеренді (16,1%) аудандарына тиесілі. 22570 мың теңгеге балық аулауға жолдама 

сатылды. Саны  - 39296 дана. Бурабай ауданының үлесіне барлық сатылған жолдамалардың 

63,7%, Зеренді – 22,4%, Аршалы – 7,7% келеді. Питомниктер мен басқа да су айдындарында бір 

жыл ішінде 16860,3 мың дана балық өсіру материалы өсірілді, бұл өткен жылмен 

салыстырғанда 5,8 мың данаға көп. Тауарлық балық пен құртшабақ өсіру бойынша су 

айдындарының жалпы ауданы 25,9 мың га құрады. Тауарлық балықты және құртшабақты 

азықтандыруға арналған азықтың 20,4 тоннасы жұмсалды. 

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. Сондай-ақ, 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. 

Сондай-ақ облыс аумағында Шығыс мемлекеттік табиғи қорықша (зоологиялық), 

Бұланды мемлекеттік табиғи қорықша (зоологиялық), Атбасар мемлекеттік табиғи қорықша 

(зоологиялық) бар.  

Ақмола облысында демалыс және туризм индустриясы экономиканың басым 

салаларының бірі болып табылады. Өңірдің туристік кластеріне туризм саласының 700-ден 

астам кәсіпорын (338 орналастыру объектісі, 45 санаториялық-курорттық мекеме, жол 

бойындағы сервистің 266 субъектісі, туристік қызметті жүзеге асыру құқығына лицензиясы бар 

68 турфирма, "Көкшетау", "Бурабай", "Бұйратау" 3 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  

http://naturkaz.info/?nacionalmznye_parki/park_borovoe
http://naturkaz.info/?nacionalmznye_parki/park_kokshetau
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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. 

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. 

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 2-ші сатылы мембраналық ультрафильтрлеу технологиясы бойынша тазарту 

құрылыстарын жаңғырту жобасын іске асыру жоспарланған. 2018 жылы құрылыс басталды, РБ 

- дан 726,5 млн. теңге қаражат бөлінді, 2019 жылы "Led Media System" ЖШС Ақмола 

облысының білім беру объектілерінде "Жарықдиодты жарықтандыру көзі" жобасын іске 

асыруға 4,5 млрд. теңге жұмсалды. 

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 (Қазақстан-

Ресей) 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 
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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. Техникалық-

экономикалық 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.  

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 

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 

Облыстың аумағы, халқы және ЖӨӨ. ЖӨӨ-дегі өнеркәсіп пен ауыл 

шаруашылығының үлесі. Экономиканы әртараптандыру 

Ақтөбе облысы Қазақстанның индустриялық-дамыған өңірі болып табылады және 

көлемі жағынан 300,6 мың шаршы км болатын Қазақстанның екінші аймағы болып 

табылады127. ҚР Статистика комитетінің деректері бойынша 2017 жылғы 1 қаңтарда облыс 

халқының саны 845,7 мың адамды, ал 2020 жылғы 1 қаңтарда — 881,7 мың адамды құрады.  

2019 жылы ЖӨӨ көлемі – 3039,8 млрд. теңгені, ал жан басына шаққанда тиісінше 2361,4 

мың теңгені және 3396,8 мың теңгені құрады. 2019 жылдың қорытындысы бойынша жалпы 

өңірлік өнімнің нақты көлем индексі 104,9% құрады. Экономиканың барлық негізгі бағыттары 

бойынша оң серпін байқалады. 

2018 жылы өңір өнеркәсібінің 5,1%–ға өсуі қамтамасыз етілді, 1866,0 трлн. теңге -  

рекордтық сомаға өнім өндірілді. 2017 жылы – 1597,1 млрд. теңге 2019 жылы өсім 1856,8 

млрд.теңгеге дейін жалғасты, өнеркәсіптік өндіріс индексі 2018 жылға% -бен 104,9% құрады. 

Өңдеу өнеркәсібіндегі өнеркәсіп өнімінің (тауарлар, қызметтер) көлемі 2017 жылы 

531508 млн.теңге болды, 2018 жылы 9,8% өсіп, 606534 млн. теңге болса, 2019 жылы — 605300 

млн. теңгені, өнеркәсіптік өндіріс индексі, 2019 жылға% -бен 2018 жыл 101,1% құрады. 

Сондай-ақ, 2018 жылдың соңында өңдеу өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігі бір адамға 32,2 

мың АҚШ долларын құрады, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 13,7% -ға 

артық (2019, өңдеу өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігі бір адамға 29,6 мың АҚШ долларын 

 
127 Мұнда және одан әрі Ақтөбе облысының аумағын дамытудың 2016 — 2020 жылдарға арналған 

бағдарламасы және оны іске асыру жөніндегі 2018 және 2019 жылдардағы есептер. 
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құрады). 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).  

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 5,1% келеді. 

Статистикалық деректер бойынша ауыл шаруашылығы өнімдерінің жалпы шығарылымы 

2017 жылы 200631,3 млн.теңгені, 2018 жылы 234336,4 млн. теңгені және 2019 жылы 274534,2 

млн. теңгені (64,4%) құрады. 

2017 - 2018 жылдары облыс бойынша ауыл шаруашылығы саласында 40-тан астам 

инвестициялық жоба іске асырылды. 2018 жылы ауыл шаруашылығына 17,7 млрд.теңге, азық-

түлік 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 шаруашылығының өнімділігі жоғары әдістерге көшуі. Су шығынын төмендету 

және шығымдылығын арттыру. Органикалық ауыл шаруашылығын дамыту. 

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 іс-

шаралар. 

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. 

2019 жылы суармалы жерлердің ауданы 21,9 – дан 30,2 мың га-ға дейін, ауыл 

шаруашылығы дақылдарының егістік алқаптарының ауданы 11,5% - ға (656 мың га-дан 731,4 

мың га-ға дейін) ұлғайтылды. 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 
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жалпы алаңы 35,7 га жеткізілді. Ауыл шаруашылығында қазіргі заманғы технологияларды 

қолдану нәтижесінде су ресурстарын пайдалану тиімділігі екі есе өсті. 

Цифрландыру элементтерінің көмегімен (алаңдардың электрондық есебін жүргізу, 

аэроғарыштық мониторинг) мемлекетке ауданы 595,3 мың га 291 учаске қайтарылды, оның 

ішінде егістік – 26,4 мың га. ауыл шаруашылығын одан әрі дамыту үшін ауданы 771,5 мың га 

427 учаске берілді, оның ішінде егістік үшін – 36 мың га. 

2019 жылы мал шаруашылығында ірі қара мал басы 6,3%, жылқы-12,1%, қой – ешкі-1,6% 

және түйе-2% өсті. Ет өндірісі 8,5%, сүт – 3,2%  және жұмыртқа-2,6% өсті. Тұқымдық 

түрлендіруге қатысатын ІҚМ үлесі 30,5%, ҰММ – 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 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. 2019 жылдың 

соңындағы жағдай бойынша шалғайдағы жайылымдарда 145 баламалы энергия көздері (жел 

генераторлары мен күн батареялары) орнатылып, 300 ұңғыма бұрғыланды. 

Өсімдік шаруашылығы және мал шаруашылығынан шығарылатын өнім көлемі облыс 

тұрғындарын негізгі азық-түлікпен қамтамасыз ету үшін жеткілікті. Сиыр еті экспортының 

көлемі 2 есеге артып, 4,4 мың тоннаны құрады. Ет Ресейге, Өзбекстанға және Иранға 

экспортталады, ал келешекте жеткізу көлемі мен географиясы айтарлықтай артады, мысалы, 

БАӘ, Қытай және басқа елдерге. 

 

Энергетиканы, оның ішінде жаңартылатын энергетиканы дамыту және халықты 

энергиямен қамтамасыз ету 

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. Қазіргі 

уақытта облыстың электр энергиясымен қамтамасыз етілуі 100% 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. 

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. 

2019 жылы электрмен жабдықтауды іске асыруға республикалық бюджеттен 2086295,0 

мың теңге сомасында қаражат қарастырылды. Игеру 2086 94,178 мың теңгені немесе 99,9% 

құрады. Жергілікті бюджеттен 44773,0 мың теңге бөлініп, толығымен игерілді. Нәтижесінде 

58,743 км электрмен жабдықтау объектілері салынды. Энергия объектілерінің тозуын 

төмендету мақсатында 2019 жылы жөндеу қоры шеңберінде 646,4 км электр беру желілері мен 

221 трансформаторға жөндеу жүргізілді. 2020 жылға қарай 4 ауыспалы нысан, 5 нысан 

пайдалануға берілді. Өңір тұтынушыларын үздіксіз электр энергиясымен қамтамасыз ету және 

энергетикалық жүйенің сенімділігін арттыру үшін 2019 жылы "2030 жылға дейінгі 

перспективаға арналған Ақтөбе облысының 35-500 кВ электр желілерін дамыту жоспары" 

әзірленді. 
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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 жылы Қарғалы ауданында "Arm Wind" компаниясы қуаттылығы 48 МВт жел электр 

станциясын пайдалануға берді. 2019 - 2020 жылдары "Kimpersay Energy" ЖШС жобасын іске 

асыру жоспарлануда (жылына 100-ден 300 МВт-қа дейін). 

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.  

2019 жылы облыстың жылу желілерінің жалпы ұзындығы 522,3 км құрады (2017 жылы – 

519,7 км), оның ішінде 148,3 км – тозығы жеткен (28,4%), 78 км — ауыстыруды қажет етеді 

(14,9%). Жылу өндіруші кәсіпорындар 6725,7 мың Гкал жылу энергиясын (2017 жылы — 5592,1 

мың Гкал), қажет болған жағдайда 2148,5 мың Гкал (2017 жылы – 2164,6 мың Гкал) өндіреді. 

Желілердегі шығындар 2019 жылы 487,1 мың Гкал құрады. 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.  

2020 жылдың басында облыстың газ құбырларының жалпы ұзындығы 6720 км құрады. 

Облыстың 315 елді мекенінен 113 (35%) газдандырылды, онда 792 мыңнан астам адам немесе 

облыс халқының 90,1% тұрады. Қазіргі уақытта жалпы құны 2,2 млрд теңге болатын 11 жоба 

іске асырылуда, оны 2020 жылдың соңына дейін аяқтау жоспарланып отыр. Нәтижесінде 6000 

халқы бар 6 елді мекен газдандырылатын болады. 

Сонымен қатар, облыста "Бұхара-Орал" МГҚ  газ құбырының артық жүктелуіне, сондай-

ақ Жаңажол ГӨЗ "Жаңажол-Ақтөбе" МГҚ желілерінің тозуына және газға сұраныстың 

болжамды өсуіне байланысты газ тапшылығы бар. Осыған байланысты, қазіргі уақытта әкімдік 

Үкіметпен бірлесіп "Ақтөбе облысының Ақтөбе қаласында магистральды газ құбырының 3-ші 

желісін салу" жобасын жүзеге асыру бойынша жұмыстар жүргізуде. Сондай-ақ, "Ақтөбе 

қаласында "Жаңажол-Ақтөбе" МГ 2-ші желісінің құрылысы" жобасын іске асыру 

жоспарлануда. 2-ші желінің құрылысы 135 елді мекенде халқының саны 187 000 адамнан 

асатын Мұғалжар, Байғанин, Темір, Ойыл, Алға аудандарын үздіксіз газбен жабдықтау үшін 

жағдай жасайды. 

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. ЕҚДБ-

мен 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. 

Сумен жабдықтау және канализация жағдайы, халықты орталықтандырылған 

сумен жабдықтау және су тартумен қамтамасыз ету. 

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. 
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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. 

2019 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша халықты орталық сумен қамтамасыз ету 

94,6%-дан 95,2%-ға дейін өсті. 2019 жылы облыстың сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін 

дамыту шеңберінде барлығы 7 жоба іске асырылды. 2020 жылы сумен жабдықтаудың 18 

жобасын іске асыру жоспарланған, бұл халықты қамтуды 95,7%-ға дейін арттыруға мүмкіндік 

береді. 

Ақтөбе облысында су құбырларының жалпы ұзындығы 2017 жылы 3114,9 км және 2018 

жылы 4763,8 км  және 2019 жылы 5017,2 км құрайды, оның ішінде 2017 жылы 1401,7 км 

немесе 45% желілер және  2018 жылы 479,5 км немесе 10% ауыстыруды және 2019 жылы 

411,6 немесе 8,2% 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 облыстағы кәріз желілерінің жалпы ұзындығы 936,9 км-ге жетті, 

2019 жылы 389,8, оның ішінде 41,5 км 2018 жылы және 47 км 2019 жылы ауыстыруды қажет 

етті, 2018 жылы 31,8 км және 2019 жылы 7,4 км-ге ауыстырылды. 

2019 жылдың қорытындысы бойынша қалаларда – 98,5%, ауылдарда – 56,5%, қалаларда – 

67,4%, ауылдарда – 6,6% орталықтандырылған сумен қамтамасыз етуге қол жеткізілді. 

Қоршаған ортаның жай-күйі, ауа мен судың ластану көлемін қысқарту. 

Жүргізілетін жұмысты жүйелеу үшін Ақтөбе облысының 2018 - 2020 жылдарға арналған 

экологиялық жағдайын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспары және Ақтөбе облысының 2018-

2020 жылдарға арналған қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштері қалыптастырылып, 

бекітілді. 

2017, 2018 және 2019 жылдары Ақтөбе қаласы бойынша атмосфералық ауаның 

жағдайын бақылау 6 стационарлық бекетте жүргізілді.  

2017 жылдан бастап 2019 жылға дейін Ақтөбе қаласының атмосфералық ауасының 

ластану деңгейі біршама нашарлады (ИА 6-дан 7-ге дейін (жоғары деңгей), СИ 13-тен 30-ға 

дейін (>10 өте жоғары деңгей).  

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).  

2018 жылы ластаушы заттар шығарындыларының нақты көлемінің азаюы: 
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- "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. 

2019 жылы статистикалық деректер бойынша атмосфераға шығарындылар 136,6 мың 

тоннаға дейін төмендеді. 

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. 

Осыған байланысты оларды жаңғырту жобасы әзірленуде, оны 2020 жылдан бастау 

жоспарлануда (құны – 16,9 млрд теңге). 

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 - 2019 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 және 2019 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 нашарлады.128  

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.129 

2019 жылғы Ақтөбе облысының аумағындағы су объектілерінің сапасы Бірыңғай 

жіктеме бойынша төмендегідей бағаланады: 4 класс – Елек, Қарғалы, Ор, Қосестек, Ақтасты, 

Үлкен Қобда, Қара Қобда, Темір, Ембі, Ырғыз өзендері және Шалқар көлі; нормаланбайды (>5 

класс): Ойыл өзені.130 

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 100-ден астам нүкте бойынша "АҚПАН" ЖШС жүргізеді.     

 
128 2017 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетень. 
129 2018 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетень. 
130 2019 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетень. 
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2007 - 2009 жылдары Елек өзеніне жанасқан аймақта суды хроммен ластанудан (VI) 

тазарту бойынша ғылыми – зерттеу және тәжірибелік-эксперименттік жұмыстар жүргізілді, 

24,95 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" РМК-

ға 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. 

Өндіріс және тұтыну қалдықтарын басқару және қалдықтарды қайта өңдеу. 
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2018 жылы Ақтөбе облысында 55174,93 мың тонна өнеркәсіптік қалдықтар (2017 

жылы - 62774,94 мың т), оның ішінде тау-кен саласы бойынша 54549,034 (98,8%), химия 

өнеркәсібі 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.  
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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. 

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 

350-ден 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. 

Облыстық бюджет аясында 2020 жылға арналған Қобда ауданының Қобда, Байғанин 

ауданының Қарауылкелді және Мәртөк ауданының Мәртөк ауылдарында 3 қатты тұрмыстық 

қалдықтар полигонының құрылысын бастауға 450 млн.теңге көлемінде қаржы бөлінді. 

Жобаларды іске асыру экологиялық талаптар мен санитарлық ережелерге сәйкес келетін қатты 

тұрмыстық қалдықтарды орналастыру объектілерінің үлесін ұлғайтуға мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар, Ойыл, Ырғыз, Комсомол және Қарабұтақ ауылдарында ҚТҚ полигондарын 

салу мәселесі жоспарлы түрде қарастырылуда. 

Биологиялық ресурстардың жай-күйі және орман, балық және аңшылық 

шаруашылықтарының, ЕҚТА және экологиялық туризмнің дамуы 

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 1,4 млн.га құрайды, оның 

ішінде орман жерлері 95,4 мың га, орман алқабы 52,8 мың га құрайды. 2019 жылы 925 га жерге 

орман дақылдары отырғызылды. 3500 дана стандартты отырғызылатын материал өсірілді. 
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Жалтыр ауылында жылжыма  құмдарды бекіту үшін 24 га алқапта ағаш отырғызылды. Ақтөбе 

қаласының айналасында санитарлық-қорғаныш жасыл аймақты қайта құру жоспары іске 

асырылуда. 2018 жылы 925 га алқапта орман дақылдары отырғызылды, 3500 дана стандартты 

отырғызу материалы өсірілді. Жалтыр ауылында қозғалыстағы құмдарды бекіту үшін 24 га 

алқапта ағаш отырғызу жұмыстары жүргізілді. Ақтөбе қаласының айналасындағы санитарлық-

қорғау жасыл аймағын қайта құру жоспары іске асырылуда. 

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.  

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, Мұғаджар 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. 
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Ақтөбе облысы әкімдігінің 06.12.2017 жылғы №424 қаулысымен Ақтөбе облысы Мәртөк 

ауданының аумағында жергілікті маңызы бар, ауданы 133796 га "Мәртөк" мемлекеттік табиғи 

қорықшасы құрылды және Ақтөбе облысы әкімдігінің 06.12.2017 жылғы №425 қаулысымен 

Ақтөбе облысы Қобда ауданының аумағында жергілікті маңызы бар, ауданы 34655 га "Қобда" 

мемлекеттік табиғи қорықшасы құрылды. 

Көкжидені сақтау мақсатында 2019 жылы "Көкжиде – Құмжарған" ерекше қорғалатын 

табиғи аумағы құрылды, онда тұрақты негізде жерасты және жерүсті суларына мониторинг 

жүргізіледі. 

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 Отаны-

Алтын 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.  

Сонымен қатар, Ақтөбе облысында туризмді дамытудың 2016-2020 жылдарға арналған 

бағдарламасы әзірленіп, бекітілді, онда туризмді дамытудың негізгі іс - шаралары айқындалды. 

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. 
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2.3. Алматы облысы 

Облыстың аумағы, халқы және ЖӨӨ. ЖӨӨ-дегі өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығының 

үлесі. Экономиканы әртараптандыру. 

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.  2020 жылғы 1 қаңтарда халық саны-2055,7 мың адамды құрады. 

Статистика комитетінің деректері бойынша 2017 жылы облыстың жалпы өңірлік өнімі 

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 – 1378,2 мың теңге. 2019 жылы ЖӨӨ — 3246,1 млрд.теңге, жан 

басына шаққанда — 1585,5 мың теңге, ФКИ — 105,1%.  

Облыста 1313 өнеркәсіптік кәсіпорын жұмыс істейді, оның ішінде 99 ірі және орташа, 

олардың үлесіне шығарылатын өнім көлемінің 80% - ға жуығы тиесілі.  

Статистика комитетінің деректері бойынша 2017 жылы өнеркәсіптік өнім (тауарлар, 

қызметтер) өндіру көлемі 795,7 млрд.теңгені, 2018 жылы — 892,8 млрд. теңгені, 2019 жылы — 

1009,8 млрд. теңгені құрады, оның ішінде 2017 жылы өңдеу өнеркәсібіндегі өндіріс көлемі — 

677,4 млрд. теңге, 2018 жылы — 770,3 млрд. теңге (2017 жылға 103,5%), 2018 жылы — 770,3 

млрд. теңге (2017 жылға қарағанда 103,5%), 2018 жылы-2019 жылы – 883,0 млрд. теңге. Өңдеу 

өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігі 2017 жылы 29,4 мың АҚШ долларын құрады / адам. құрады 

және 2016 жылмен салыстырғанда 10,4% -ға өсті (26,6 мың АҚШ доллары / адамға). Өңдеу 

өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігі 2019 жылы 32,9 мың АҚШ долларын құрады / адам. 

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, ал 2019 жылы — 846,6 млрд.теңгені 

құрады, өсімдік шаруашылығының басымдылығы (54,8%). 

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 шаруашылығындағы еңбек өнімділігі 2019 жылдың үшінші тоқсанында 2413,2 мың 

теңгені құрады, ХҚО-мен - 102,1%. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің 97%-ы 

цифрландырылды. 

Ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс алаңы 2017 жылы – 947,9 мың га құрады, ал 2019 

жылы 961,6 мың га дейін жеткізілді. 1741 га көп жылдық дақылдардың көшеттері 

отырғызылды, бақтардың жалпы ауданы 23,5 мың га (2018 жылы — 18,1 мың га), оның ішінде 

интенсивті – 2,4 мың га, апорт үшін – 1,6 мың га. 

2019 жылы дәнді дақылдар 1412,8 мың т көлемінде бастырылды, бұл 2018 жылғы 

деңгейден 2,1%–ға артық, орташа өнімділік 31,0 ц/га (2018 жылы-22,3 ц/га). 995,4 мың тонна 

көкөніс және 120,6 мың тонна бақша дақылдары жиналды, 2018 жылмен салыстырғанда 1,6%-

ға өсті, сондай-ақ 129,5 мың тонна жеміс өндірілді, бұл 2018 жылғы көрсеткіштен 4,3 мың 

тоннаға артық. Майлы дақылдардың көлемі 316,2 мың тоннаны құрады немесе 4,1%-ға 

артық.131 

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. 

Ауыл шаруашылығының өнімділігі жоғары әдістерге көшуі. Су шығынын төмендету 

және шығымдылығын арттыру. Органикалық ауыл шаруашылығын дамыту. 

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 

 
131 Мұнда және одан әрі дереккөз: Алматы облысы әкімдігінің ресми сайты http://www.zhetysu.gov.kz» 
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га) жеткізілді. 2018 жылы 4 нысанның күрделі жөндеуі аяқталды, 1070 гектар қалпына 

келтірілді және 7192 гектар сумен қамтамасыз ету жақсарды. 2019 жылы Ислам даму банкінің 

қаражаты есебінен суару желілерін қайта жаңарту Ескелді (1,5 млрд.теңге) және Ақсу 

ауданында (5,3 млрд. теңге) жүргізілуде, Панфилов, Ұйғыр, Қарасай аудандары мен 

Талдықорған қаласы бойынша ЖСҚ әзірленді. Сонымен қатар 7 аудан бойынша (Балқаш, 

Жамбыл, Іле, Қаратал, Райымбек, Сарқан, Талғар) жобалар әзірленуде. Халықаралық қаржы 

ұйымдарының қаражаты есебінен барлығы 137,8 мың га жер қалпына келтіріледі. Көлемі 81,8 

мың гектар жаңа суармалы жерлерді айналымға тарту мақсатында жаңа суару желілерін қайта 

жаңарту және салу, жаңа су қоймаларын (жхр) салу жоспарлануда. Ауданы 81,8 мың гектар 

жаңа суармалы жерлерді айналымға тарту мақсатында жаңа суару желілерін қайта жаңарту 

және салу, жаңа су қоймаларын (Ақсу ауданының Биен су қоймасы, Сарқан ауданының 

Покатиловское су қоймасы, Ұйғыр ауданының Кіші Дихан және Тигермен су қоймалары) салу 

және апатты су қоймалары (Ақсу ауданының Қызылағаш су қоймасы) мен тоғандарды қалпына 

келтіру жоспарлануда. 

2019 жылы ресурс үнемдеу технологиясы 166 мың га пайдаланылды. Жыл басынан бері 

9,2 млрд.теңгеге 760 бірлік ауыл шаруашылығы техникасы сатып алынды, машина-трактор 

паркін жаңарту деңгейі 6,4%-ға дейін жеткізілді. 164 бірлік арнайы техника (қант қызылшасы 

бойынша 5,  картоп бойынша 1) беріле отырып, 6 СДО құрылды. Жалпы ауданы 96 га 

жылыжай жұмыс істейді (2015 жылы – 53,5 га, 2017 жылы — 89,2 га), 2,7 га 3 жылыжай 

пайдалануға берілді. 

Облыста суармалы жерлердің жалпы көлемі 579,9 мың га құрайды, оның ішінде егістік-

473,6 мың га. Суару көздерінен су алуды, оны шаруашылыққа беруді 356 гидротехникалық 

құрылыстар жүргізеді. Жалпы жүргізілген жұмыстар нәтижесінде жыл сайын шамамен 2,0 мың 

гектар суармалы жер қалпына келтірілуде. 

Облыстық бюджет есебінен суару жүйелерін паспорттау жүргізілді. Барлық ирригациялық 

желілердің ұзындығы 16780 км (республикалық меншікте – 6781 км, коммуналдық меншікте-

4345 км, жеке меншікте-5653 км). Соңғы екі жылда 8,1 мың км иесіз суару арналары 

коммуналдық меншікке қабылданды.  

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. 2019 жылы ІҚМ ұрғашы малы 37,4% 

тұқымдық түрлендірумен қамтылды. 

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, 

суланған-5857,7 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%. 2019 жылы 286 құдық жаңғыртылды. 

2018-2019 жылдары облыс бойынша барлық ауыл шаруашылығы жерлеріне аудит 

жүргізілді, нәтижесінде аудандар мен қалалардың жергілікті атқарушы органдары прокуратура 

органдарымен бірлесіп 808,7 мың га (оның ішінде егістік 39,5 мың га, көпжылдық екпелер 0,5 

мың га, шабындық 7,6 мың га, жайылым 760,7 мың га, басқалары 0,4 мың га) ауыл 

шаруашылығы мақсатындағы пайдаланылмайтын жерлерге аудит жүргізді. 

Қабылданған шаралар нәтижесінде: 94,9 мың га мемлекет меншігіне қайтарылды, 47,6 

мың га иесіз мүлік ретінде есепке қойылды, 504,4 мың га қабылданған шаралардан кейін жерді 

пайдалануға кірісті және ауыл шаруашылығы айналымына тартылды, 129,8 мың га материалдар 

аудандар мен қалалардың жергілікті атқарушы органдарының қарауында жатыр. 

Энергетиканы, оның ішінде жаңартылатын энергетиканы дамыту және халықты 

энергиямен қамтамасыз ету 

Облыстың электр энергиясына қажеттілігін тек 62%-ға ғана жеке өндіріспен 

жабдықталады, қалғаны солтүстік облыстардан, Жамбыл МАЭС және Қырғызстаннан сатып 
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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. Облыста барлығы 20 СЭС, 2 жел және 1 күн электр станциясы жұмыс істейді. Облыстағы ірі 

ГЭС Қапшағай (362 МВт) және Мойнақ (300 МВт). Жаңа қуаттарды іске қосумен тұтынудың 

жалпы көлеміндегі жасыл электр энергиясының үлесі 2011 жылғы 13,4%-дан 2017 жылы 35,2%-

ға дейін өсті.  

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.  

Мәселен, 2019 жылдың тамыз айында Алматы облысы Қапшағай қаласының маңында 

қуаты 100 МВт күн электр станциясы іске қосылды деп хабарлады Eneverse KunKuat (ЕКК) 

компаниясы132. 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. 

 
132 (https://vlast.kz/novosti/35081-solnecnuu-elektrostanciu-na-100-mvt-vveli-v-ekspluataciu-v-almatinskoj-

oblasti.html?fbclid=IwAR2HVLKe2MIf7JBZMrg-3mlh-Tfxh-6yNvj0m237Bx1rCVTMd63NcdrFjyE 

https://vlast.kz/novosti/35081-solnecnuu-elektrostanciu-na-100-mvt-vveli-v-ekspluataciu-v-almatinskoj-oblasti.html?fbclid=IwAR2HVLKe2MIf7JBZMrg-3mlh-Tfxh-6yNvj0m237Bx1rCVTMd63NcdrFjyE
https://vlast.kz/novosti/35081-solnecnuu-elektrostanciu-na-100-mvt-vveli-v-ekspluataciu-v-almatinskoj-oblasti.html?fbclid=IwAR2HVLKe2MIf7JBZMrg-3mlh-Tfxh-6yNvj0m237Bx1rCVTMd63NcdrFjyE
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Жылумен жабдықтауды жалпы қуаты 728 Гкал болатын 34 қазандық жүзеге асырады. 

2019 жылы жылу желілерінің ұзындығы 661,2 км, ал 2017 жылы – 624,4 км құрады (жылу 

желілеріндегі шығындар 30% астам). Халықтың  орталықтандырылған жылумен қамтамасыз 

ету деңгейі - 26%, елді мекендерді қамтамасыз ету деңгейі 3% (ГТП - 100%, АЕМ — 1,4%). 

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. 2019 жылы облысты 

газдандыруға 6,6 млрд. теңге бюджет қаражаты бөлінді, 32,8 млрд. теңге сомасына жеке 

инвестициялар тартылды. Қазіргі уақытта облыста барлығы 1,1 млн. адам тұратын 144 елді 

мекен газдандырылды. 

Сумен жабдықтау және канализация жағдайы, халықты орталықтандырылған 

сумен жабдықтау және су тартумен қамтамасыз ету. 

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 тарту-

5) 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.  

2018 жылы су құбыры желілерінің жалпы ұзындығы 2019 жылы 6918,3 км құрады — 

6924,6 км, оның ішінде 1298 км 2018 жылы және 1212 км — 2019 жылы ауыстыруды қажет етті 

(Статистика комитетінің деректері). 

Қала халқының орталықтандырылған сумен жабдықтауға қол жетімділігі 2018 жылы 

96,8%-ға, ауылдық-89,5%-ға жетті. Облыста 665 елді мекен (89,6%) орталықтандырылған сумен 

қамтамасыз етілді, 68 елді мекен орталықтандырылмаған болып табылады және 9 елді мекен 

(1,2%) тасымалданатын сумен қамтамасыз етіледі. 

2019 жылы "Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы" шеңберінде 53 

жобаны іске асыруға (2018 жылдан бастап 10 жаңа, 43 ауыспалы) 10,2 млрд.теңге (РБ – 6,3 

млрд. теңге, ЖБ – 3,9 млрд. теңге) бөлінді. Қосымша халық саны 14300 адам болатын облыстың 

10 н.к. қамтамасыз етілді. Орталықтандырылған сумен қамтамасыз ету 2018 жылмен 

салыстырғанда 1,4%-ға артты, бұл 91%-ды немесе 675 елді мекенді құрады. Осы мақсатқа 3 

жобаны іске асыру үшін облыстық бюджеттен 345,160 млн. теңге бөлінді, 1.10.2019 ж. игеру 

311,770 млн. теңгені құрайды. Шарт бойынша жұмыстарды аяқтау 2020 жылға жоспарланып 

отыр. 

 

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 және 2019 жылы 1463,4 км 

жетті, оның ішінде 2018 жылы 449,4 км және 2019 жылы 455,3 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 
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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 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, ауа мен судың ластану көлемінің қысқаруы. 

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. 

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 

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. 

2019 жылы Алматы қаласындағы ЖЭО-3 шығарындыларын есепке алу есебінен жалпы 

шығарындылар 48,1 мың тоннаға дейін төмендетілді. 

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. 

Алматы облысы бойынша 2019 жылы ҚОСМК қол жеткізу мақсатында келесі жұмыстар 

жүргізілді: 

1. 5,4 млн. теңге сомасына мониторингтік нүктелердегі атмосфералық ауа, жер үсті 

сулары, топырақ және гамма-фон сапасының мониторингі; 

2. Текелі қаласы үшін 1,7 млн. теңге сомасына шекті рұқсат етілген шығарындылар 

жобасын әзірлеу. 

Жүргізілген өлшеулердің нәтижелері бойынша (жазғы және күзгі кезеңдерде 2 рет) Текелі 

қаласындағы топырақ-өсімдік жамылғысын талдау деректері бойынша мырыштың шекті рұқсат 

етілген концентрациясы көрсеткішінің нормативтік көрсеткіштен 2 есе артуы анықталды. 

Текелі қаласында 1965 жылдан бастап Текелі қорғасын-мырыш комбинатына тиесілі қорғасын-

мырыш кендері қалдықтарының қалдық қоймасы жұмыс істеді, осыған байланысты мырыш 

көрсеткішінен асып кетті. Қазіргі уақытта "Текелі тау-кен өңдеу кешені" ЖШС-мен өндірістік 

қызметті техникалық қайта жарақтандыруға байланысты қалдық қоймасына Өндірістік 

қалдықтар жіберілмейді. Осы экологиялық проблеманы шешу мақсатында облыс әкімдігі 
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Текелі қалдық қоймасы топырағының құнарлылығын қалпына келтіру бойынша іс-шараларды 

іске асыруда. 

2017, 2018 және 2019 жылдары жер үсті суларының ластануын бақылау Алматы 

облысының аумағында 33 су объектісінде жүргізілді. 

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. 

 

Өндіріс және тұтыну қалдықтарын басқару және қалдықтарды қайта өңдеу 

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 түзілген ТҚҚ көлемі 629 мың тоннаны құрады, оның 24,77%-ы қайта 

өңделген. 2018 жылы 628,7 мың тонна ҚТҚ түзілген, оның 27,55%-ы қайта өңделген. 2017 

жылы 354 ҚТҚ жинау және көму орындарының 9-ы ҚР экологиялық талаптарына сәйкес келді. 
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2018 жылы 357 ҚТҚ орналастыру объектілерінің 13-і ғана экологиялық және санитарлық 

талаптар мен нормаларға сәйкес келеді, бұл 3,47%-ды құрайды.  

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). 

ӨКМ 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.  

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 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, ӨКМ 

операторының қатысуымен жоспарлануда. 

Сондай-ақ, Жаркент және Текелі қалаларында 40 млн.теңгеге екі жабық ҚТҚ полигонына 

ЖСҚ әзірленуде. 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 әкімдігі Алматы облысының 2018-2021 жылдарға арналған экологиялық 

мәселелерін шешу жөніндегі іс - шаралар жоспарын бекітті. 

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. 

 

Биологиялық ресурстардың жай-күйі және орман, балық және аңшылық 

шаруашылықтарының, ЕҚТА және экологиялық туризмнің дамуы 

Алматы облысының мемлекеттік орман қорының жалпы алаңы 5,3 млн. га, оның ішінде 

орманмен қамтылған жерлер 1,9 млн. Га. 

Мемлекеттік орман қорының ормандарын күзетуді, қорғауды, орман пайдалануды және 

молықтыруды орман шаруашылығының 14 коммуналдық мемлекеттік мекемесі жүзеге 

асырады, олардың жалпы саны 1026 маман мен қызметкер. 2019 жылға ағаш кесу қоры 5850,2 

м3 көлемінде бекітілді, оның ішінде кеспеағаштан тыс қоқыстарды жинау 700 м3. 5820,9 м3 

немесе 99% дайындалды. 

2019 жылы 123,5 га алқапта (шырша, өрік, алма ағашы, жиде, шегіршін) орман 

дақылдарын көктемгі отырғызу жүргізілді. Орман екпелерін толықтыру 170,2 га алаңда 

жүргізілді133. 316,5 га алқапта (Алакөл – 21 га, Бақанас – 20 га және егу – 100 га, Жаркент – 50 

га, Қаскелең – 15 га, Ұйғыр – 10,5 га, Үштөбе – 100 га) күзгі екпелер мен орман дақылдары 

егілді. Мемлекеттік орман қоры мен питомникте егу үшін барлығы 2,1 тонна қара сексеуіл 

тұқымы жиналды. (Бақанас - 1000 кг, Жаркент - 700 кг, Үштөбе - 400 кг). 

2019 жылы 91,3 га алқапта көктемгі орман дақылдары отырғызылды, 327,8 мың көшет 

және көшет (шырша, өрік, алма, от, қайың, шегіршін) отырғызылды. Орман екпелерін 

толықтыру 205,2 га алқапта жүргізілді. Орман питомниктерінде көктемде 2,0 га алқапта ағаш 

тұқымдары егілді. 9,2 га алаңға ағаш егілді, онда 208,4 мың дана арша, майқарағай, Шренк 

шыршасы, көгілдір шырша, қырым қарағайы, шығыс аршасы, терек, қайың, шаған, емен, тал, 

қына ағашы, сәнағаш, мамыргүл, грек жаңғағы және сиверс алма ағаштарының көшеттері 

отырғызылды. Облыстың елді мекендерін көгалдандыру үшін 23,8 млн.теңге сомасына 137,2 

мың дана көшет материалдары сатылды. (2018 жылы 17,1 млн.теңге сомасына 123,8 мың дана 

отырғызу материалы өткізілді). 

2018 жылдың басынан бастап табиғатты қорғау заңнамасын сақтау бойынша 1128 рейд 

жүргізілді. Жалпы салмағы 242,8 текше метр ағаштарды заңсыз кесудің 31 оқиғасы анықталды. 

Шығын 2140,0 мың теңгені құрап, 325,4 мың теңге өндірілді. 31 заңсыз ағаш кесу оқиғасы 

бойынша материалдар құқық қорғау органдарына берілді. 

2019 жылдың басынан бастап табиғат қорғау заңнамасын сақтау бойынша 934 рейд 

жүргізілді. Жалпы салмағы 118,93 текше метр ағаштарды заңсыз кесудің 37 оқиғасы 

анықталды. Шығын 3421,7 мың теңгені құрап, оның 1238,0 мың теңгесі өндіріліп алынды. 

Өртке қарсы насихаттау және орман өрттерінің алдын алу мақсатында орман 

шаруашылығының коммуналдық мекемелерімен 59 км-ге минералдандырылған өртке қарсы 

жолақтар орнату жоспарланған, барлығы 59 км-ге орындалды, минералдандырылған 

 
133 Дереккөз: Алматы облысы әкімдігінің ресми сайты http://www.zhetysu.gov.kz 
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жолақтарды күту жоспарланған-2085 км, оның ішінде барлық 2085 км-ге орындалды, 

аншлагтар, панно, билбордтар орнатылды-880 дана, жерлері мемлекеттік орман қоры 

аумағымен шектесетін жеке және заңды тұлғаларға, фермерлік шаруашылықтарға 1726 ескерту 

және міндеттемелер берілді, 270 семинар, лекция, әңгімелесу өткізілді, баспа басылымдарында 

203 мақала жарияланды, теледидарда 4 сөз сөйлеу жарияланды. Сонымен қатар, облыстық 

"Жетісу" телеарнасы арқылы күн сайын орман өрттерінің алдын алу және оларды сөндіру, 

орманды заңсыз кесу және жануарлар әлемін браконьерлерден қорғау тақырыбында бейне 

роликтер көрсетіледі. Мемлекеттік орман қоры аумағында 11 орман өрті тіркелген. Жалпы 

ауданы 465,91 га, оның ішінде орман алаңы 303,71 га, оның ішінде орман алаңы 280,31 га, 

орман емес 162,2 га, залал – 9635,7 мың теңге. 

Авиациялық және жер үсті химиялық өңдеу 2513,7 га алаңда жүргізілді, оның ішінде: 

"Талдықорған орман шаруашылығы" КММ – 400,0 га, "Ұйғыр орман шаруашылығы" КММ – 

13,7 га (үш рет), "Ұйғыр орман шаруашылығы" КММ – 2000,0 га (авиа), "Алакөл орман 

шаруашылығы" КММ-100,0 га. 

Алматы облысының аумағында 123 аңшылық шаруашылығы бар, олар 83 аңшылық 

пайдаланушыға бекітілген. Бекітілген аңшылық алқаптарының жалпы ауданы 5099166 гектарды 

құрайды, оның ішінде мемлекеттік орман қоры 1046842 гектар. 

2019 жылы аңшылық пайдаланушылардың өтінімдері бойынша жалпы сомасы 53,7 

млн.теңгеге 1612 рұқсат берілді (2018 жылы - жалпы сомасы 42,6 млн. теңгеге 943 рұқсат 

берілді). 2019 жылға облыстық бюджеттен зиянды жыртқыштарды ату үшін 9,27 млн.теңге 

бөлінді. Орман шаруашылығының коммуналдық мемлекеттік мекемелері 581 зиянды 

жыртқыштар, оның ішінде 349 қасқыр мен 232 шиебөрі атылды, бөлінген қаражат толық 

көлемде игерілді (2018 жылы - 496 зиянды жыртқыш, оның ішінде 319 қасқыр мен 177 шиебөрі 

атылды, 8,1 млн.теңге игерілді). 

Алматы облысының аумағында 135 балық шаруашылығы учаскесі бар, оның ішінде 

балық шаруашылығын жүргізу үшін 41 балық шаруашылығы субъектілеріне 89 балық 

шаруашылығы учаскесі бекітілген, қалған 46 учаске резервте қалып отыр. ҚР Ауыл 

шаруашылығы министрлігінің 01.02.2018 жылғы №58 "Жануарлар дүниесі объектілерін алып 

қою лимиттерін бекіту туралы" бұйрығына сәйкес, 2018 жылдың 15 ақпанынан 2019 жылдың 15 

ақпанына дейін Алматы облысы бойынша 4965,5 тонна балықтың жалпы лимиті бөлінді. Оның 

ішінде Балқаш көлі мен Іле өзенінің атырауы бойынша 4095,2 тонна, Алакөл көл жүйесі 

бойынша 195,6 тонна, Қапшағай су қоймасы бойынша 639,7 тонна және жергілікті маңызы бар 

су айдындары бойынша 35,075 тонна. ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2019 жылғы 11 

ақпандағы №59 "Жануарлар дүниесі объектілерін алу лимиттерін бекіту туралы" бұйрығына 

сәйкес Алматы облысы бойынша 7495,592 тонна балық бөлінді. Оның ішінде Балқаш көлі 

бойынша 5975,729 тонна, Іле өзенінің атырауы және Іле өзені 101,923 тонна, Алакөл көл жүйесі 

бойынша 509,078 тонна, Қапшағай су қоймасы бойынша 890,741 тонна және жергілікті маңызы 

бар су айдындары бойынша 15,121 тонна. 

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 Іле-Балқаш 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 ескерткіштер 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, 
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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 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, Нұр-Сұлтан қалаларының туристік 

фирмалары үшін таныстыру өткізілді. 

2.4. Атырау облысы 
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Облыстың аумағы, халқы және ЖӨӨ. ЖӨӨ-дегі өнеркәсіп пен ауыл 

шаруашылығының үлесі. Экономиканы әртараптандыру. 

Облыс аумағы - 118,6 мың шаршы км. Статистика комитетінің деректері бойынша 2018 

жылдың басында 620,7 мың адам, 2019 жылдың басында – 633,8 мың адам, ал 2020 жылдың 

басында — 645,3 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 – 

12465,5 мың теңге болды. 2019 жылы ЖӨӨ — 9327,3 млрд. теңге, жан басына шаққанда — 

14584,4 мың теңге ФКИ — 107,4%. 

Өнеркәсіп өнімінің көлемі 2017 жылы 5508,2 млрд.теңгені, 2018 жылы – 7077,5 млрд. 

теңгені, 2019 жылы – 7888,1 млрд. теңгені құрады. Өнеркәсіптік өндіріс құрылымында шикі 

мұнай мен ілеспе газ өндіру, мұнай айдау, электр энергиясын өндіру және бөлу ең үлкен үлесті 

алады. Атырау облысында өңдеу өнеркәсібі өнімінің көлемі 2016 жылы 489,3 млрд. теңгені 

құрады, 2017 жылы 512,5 млрд. теңгеге дейін, 2018 жылы 584,8 млрд. теңгеге дейін ұлғайды, ал 

2019 жылы 525,6 млрд. теңгеге дейін төмендеді. 

Өңдеу өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігі 2015 жылмен салыстырғанда 2017 жылы 31,7% - ға 

(69,5 мың АҚШ доллары/адам) ұлғайды. Өңдеу өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігі 2019 жылы 82,1 

мың АҚШ долларын/адам құрады.  

Кәсіпкерлікті қолдау картасы шеңберінде (өңірлік деңгей) 74,2 млрд.теңге сомасына 

1578 жұмыс орны құрылып, 28 жоба іске асырылуда.134  

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). 

Өңір экономикасына отандық және шетелдік инвестицияларды тарту мақсатында жыл 

сайын облыста «ATYRAU INVEST» халықаралық инвестициялық форумы өткізіледі. 2017 

жылғы 11-12 сәуір аралығында Атырау қаласында кезекті IV халықаралық "ATYRAU INVEST - 

2017" инвестициялық форумы өтті. Форумды өткізудің негізгі мақсаты - Атырау облысының 

инвестициялық әлеуеті туралы ақпараттандыру, нақты инвестициялық жобалар мен облыс 

экономикасына инвестициялар тарту болып табылады. Форум аясында жалпы сомасы 3,3 млрд 

АҚШ доллары көлемінде бірқатар инвестициялық жобаларды жүзеге асыру бойынша 

ынтымақтастық туралы 9 меморандумға қол қойылды.  

Сондай-ақ, облыста жыл сайын "Global Oil&Gas Atyrau" Солтүстік Каспий өңірлік 

көрмелері және "Atyrau Build" құрылыс көрмесі өткізіледі, онда облыс әкімдігі инвестиция 

салуды талап ететін инвестициялық жобалардың көрмелерін ұйымдастырады. Осы іс-шаралар 

шеңберінде жақын және алыс шетел қонақтарына Облыстың экспортқа бағдарланған 

кәсіпорындарының таныстырылымдары өткізіледі, қызығушылық туғызған жағдайда 

объектілерге қатынау ұйымдастырылады. 

 
134 Мұнда және одан әрі Атырау облысының аумағын дамытудың 2016-2020 жылдарға арналған 

бағдарламасы және 2018 жылғы оны іске асыру жөніндегі есеп. 
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Облыстың ЖІӨ-дегі ауыл шаруашылығының үлесі небәрі 2,3%-ды құрайды, 

Облыстың еңбекке жарамды халқының 12%-ы ауыл шаруашылығында жұмыс істейді. 2019 

жылы ауыл шаруашылығы өнімінің жалпы шығарылымы мал шаруашылығының 

басымдығымен (58,7%) 76,7 млрд.теңгені құрады.  

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. 

Ауыл шаруашылығының өнімділігі жоғары әдістерге көшуі. Су шығынын төмендету 

және шығымдылығын арттыру. Органикалық ауыл шаруашылығын дамыту. 

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. 

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.  

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 есе 

ұлғайды және 2,54 мың га, ал 2019 жылы - 2,8 мың га құрады. 

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. 

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.  

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. 

Барлығы жылына шамамен 11 мың тонна балық өндіріледі және оның барлығы дерлік 

өңделеді. 

Облыстың балық өнімдері Ресей, Әзірбайжан, Өзбекстан, Украина және ЕО Франция, 

Германия, Литва, Латвия сияқты ТМД елдеріне экспортталады.  
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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 азық-

түлік 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 балық өсіру 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. 

Энергетиканы, оның ішінде жаңартылатын энергетиканы дамыту және халықты 

энергиямен қамтамасыз ету 

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. 

2019 жылы жалпы сомасы 1 млрд.теңгеге 3 қосалқы станцияның (220 кВ "Бозарық", 110 

кВ "Ақжар") құрылысы басталды. Осы объектілердің құрылысы 2020 жылға ауысады. 

Нәтижесінде, шағын станцияларды пайдалануға беру кезінде 250 мың адамды сапалы 

электр энергиясымен қамтамасыз етуге қол жеткізілетін болады. 

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 

"Қазақстантеміржолы" АҚ (ЭЧ-4) ұзындығы 733 км электр беру желілері, 90 дана 

трансформаторлық подстанция және 1 подстанция желілері бар. Сонымен қатар, әкімдіктер мен 

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 іс-

шаралар 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 аяқталғаннан кейін 2019 жылы облыста жаңартылатын энергия 

көздерінің үлесі 4%-ды құрады. 
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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.  

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 оңтүстік-

шығыс 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. 2019 жылы барлығы 290,8 км жылу желілері болды, оның ішінде 110 – тозған және 

95,3 км-ауыстыруды қажет етеді.  

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); 

- 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 

үй-коммуналдық 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. 

Сумен жабдықтау және канализация жағдайы, халықты орталықтандырылған 

сумен жабдықтау және су тартумен қамтамасыз ету. 

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. 



198 

 

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 

2019 жылы — 4212,2 км, оның ішінде тек 77,2 км 2018 жылы және 97,1 км 2019 жылы 

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. Қалаларда 

халықтың 100%-ы орталықтандырылған сумен қамтамасыз етілген. 

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 Котяев-

Кудряшов селоларында сумен жабдықтау жүйесін салуға жобалық-сметалық құжаттама 

әзірленуде. 

Облыс бойынша кәріз жүйелері Атырау, Құлсары қаласында және 12 елді мекенде бар, 

бұл елді мекендердің жалпы санының 8,4% құрайды. Кәріз желілерінің жалпы ұзындығы 

өзгермейді және 415,7 км құрайды, оның 62,8 км 2018 жылы және 2019 жылы 73,7 км 

ауыстыруды қажет етеді (Статистика комитетінің деректері). 

 Қоршаған ортаның жай-күйі, ауа мен судың ластану көлемінің қысқаруы  

2017-2019 жылдары Қазгидрометтің деректері бойынша Атырау қаласының 

атмосфералық ауасының ластану деңгейі 5 бекетте байқалды және 2017 жылы ИЗА 4 (төмен  

деңгей) деп бағаланды, 2018 және 2019 жылдары жоғары деңгейге дейін ИЗА 7 - 8 (төмен 

деңгей) құрайды. SI = 13.6-52 (>10 өте жоғары деңгей), NP = 8 -18% (жоғары деңгей). Озонның 

орташа концентрациясы (жерге жақын) 1,1 ШРК.с.с құрады. (2017 жыл), азот диоксиді - 1,1 

ШРК.с.с. (2018 жыл). Басқа да ластаушы заттардың құрамы ШРК-дан аспады.135 

Өңірде қауіптіліктің 1 санатына жататын 147 табиғат пайдаланушы жұмыс істейді. Оның 

ішінде республиканың ірі кәсіпорындарының тізіміне енгізілген 6 кәсіпорын: "Теңізшевройл" 

ЖШС, "НортКаспианОперейтинг Компани Н.В." филиалы (НКОК), "Интергаз Орталық Азия" 

АҚ,  "Атырау" магистральдық газ құбырлары басқармасы, "ҚазТрансОйл" АҚ Батыс филиалы, 

"Ембімұнайгаз" АҚ, "Атырау мұнай өңдеу зауыты" ЖШС, оларға барлық шығарындылардың 

85% астамы келеді. 

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 қатты 

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. 

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 атмосфераға ластаушы заттар шығарындылары 

көлемінің 179,5 мың тоннаға, ал 2019 жылы 164,5 мың тоннаға дейін төмендеуі байқалады. 

Атырау қаласының атмосфералық ауасының ластануына қаладағы кәріздік-тазарту 

құрылыстарының жоқтығы елеулі үлес қосуда. Күкіртті сутегін бөлу көздерінің негізгілері 

 
135 2017-2019 жылдардағы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық 

бюллетендер. 
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"Тухлая балка", "Квадрат" булану алаңдары және кәріздік-сорғы станциялары болып табылады. 

Атмосфералық ауаның ластануының себебі ағындардың күкіртсутегінің ерітілген газымен 

қанығуы және оларды "Тухлая балка" және "Квадрат" булану алаңдарына тазартусыз одан әрі 

төгу болып табылады.  

ҚР Энергетика министрлігі Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің деректері 

бойынша қала аумағында орналасқан өнеркәсіптік кәсіпорындар ("Атырау мұнай өңдеу 

зауыты" ЖШС, "ҚазТрансОйл" АҚ БФ АМБ "663 км" мұнай айдау станциясы, "Сұйытылған 

мұнай газын сақтау паркі"), қаланың оң жақ жағалау бөлігіндегі "Квадрат" жинақтағыш тоғаны, 

сондай-ақ қаланың сол жақ жағалау бөлігіндегі "Тухлая балка" булану алаңы Атырау 

қаласының атмосфералық ауасының күкіртті сутегімен жоғары және экстремалды жоғары 

ластануының негізгі себебі болып отыр. 

2017 - 2018 жж. Атырау облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу 

басқармасы  Атырау облысының 2019 – 2023 жылдарға арналған қоршаған орта сапасының 

нысаналы көрсеткіштерін әзірледі 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. 

Қоршаған ортаның сапасына теріс әсер ететін ірі мұнай-газ өндіруші кәсіпорындар 

шығарындыларының шекті жол берілетін жиынтық томын әзірлеу үшін облыстық бюджет 

қаражатынан 24,0 млн. теңге бөлінді. Жұмыстар кестеге сәйкес "Nomad Eco" ЖШС-мен шарт 

негізінде жүргізілуде. 

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. 

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 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. 

2019 жылы теңіз суының сапасын бақылау келесі жағалаудағы станцияларда жүргізілді: 

теңіз кеме қатынасы арнасы (2 нүкте), Жайық өзенінің кемері (5 нүкте), Шалыгы шығанағының 

аралы (5 нүкте), Волга өзенінің кемері (7 нүкте), Жанбай кенті (5 нүкте). 2019 жылғы Атырау 

облысының аумағындағы су объектілерінің сапасы былайша бағаланады: нормаланбайды (>5 

класс) – Каспий теңізі. 

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. 

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 
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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. 

Өндіріс және тұтыну қалдықтарын басқару және қалдықтарды өңдеу. 

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. 

2019 жылы облыс аумағында 86 полигон пайдаланылды. Оның 22-сі қоршаған ортаға 

эмиссияға рұқсат алды. 

Түзілу көздеріндегі жеке жиналған және сұрыпталған қалдықтардың үлесі (түзілген 

қалдықтардың жалпы көлемінен) 2018 жылы 16,7%-ды, 2019 жылы-10,44% құрады. 2018 жылы 

22771 тонна, 2019 жылы – 2009 тонна қатты-тұрмыстық қалдықтар іріктеліп, қайта өңделді. 

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. 

Атырау қаласында қатты тұрмыстық қалдықтарды қабылдау және сұрыптаумен 

"Арнаулыавтобаза" ЖШС, "Вест Дала" ЖШС, "Экопластик" ЖШС, Жылыой ауданында - 

"Жылыой Тазалық" ЖШС, "Промэкология" ЖШС, "Эко Қала XXI" ЖШС, Мақат ауданында - 

"Тазалық Көгал" ЖШС, Махамбет ауданында - "Ешманова" ЖК, "Жасыл Аймақ" ЖШС, Индер 

ауданында - "Жасыл Аймақ" ЖШС айналысады. "Тұрмыстық қызмет көрсету", Исатай 

ауданында - "Рысбаев" ЖК, "Исатайгазсайсервис" ЖШС, Құрманғазы ауданында - "Артри" 

ЖШС, "Таяшов Е" ЖК, "Калибри" ЖШС. Сұрыпталған екінші шикізат пресс түрінде Алматы 

және Шымкент қалаларына, сондай-ақ Ресей Федерациясына шығарылады. 

Өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері аясында 2019 жылы 

Құлсары қаласында орналасқан "ПромЭкология" ЖШС 3300 тонна көлемінде шина 

қалдықтарын қайта өңдегені үшін 13,1 млн теңге өтемақы алды. 

Атырау облысы бойынша (2016 жылдың қараша айы) пайдаланудан шыққан 

транстпорттық құралдарды қабылдау бағдарламасы іске қосылған сәттен бастап 2,71 млн теңге 

сомасына 2320 автокөлік құралы қабылданды, оның ішінде ақшалай өтемақы бойынша - 1531, 

отандық өндірістің жаңа автокөлігін сатып алуға жеңілдік сертификаттары бойынша-789. 

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 жобалық-

сметалық құжаттама әзірленді. 2017 жылы Атырау қаласындағы ескі полигонды қалпына 

келтіру жобасына сараптама қорытындысы алынды. Жобаның құны - 1641,278 млн. теңге. 

2019 жылғы қыркүйекте Құлсары-Бейнеу автожолының 6 шақырымында қатты 

тұрмыстық қалдықтарды қабылдау, сұрыптау және кәдеге жарату бойынша алаңы 6,5 га жер 

учаскесіне қуаттылығы жылына 30 мың тонна заманауи кешен іске қосылды. 
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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. 

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. 

 

Биологиялық ресурстардың жай-күйі және орман, балық және аңшылық 

шаруашылықтарының, ЕҚТА және экологиялық туризмнің дамуы.  

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.   

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. 

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); 
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- 2016 жылы 1 өрт оқиғасы 100,5 га аумақта (орман алаңы 0,5 га, ормансыз 100 га).  

- 2017-2019 жылдары өрт оқиғалары 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. 

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 мәдени-

танымдық 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 болуынан 

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 

 

Облыстың аумағы, халқы және ЖӨӨ. ЖӨӨ-дегі өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығының 

үлесі. Экономиканы әртараптандыру 

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 
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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, 2019 жылдың соңына — 1369,6 мың 

адамды құрады. 

Облыстың ЖӨӨ 2017 жылы 3174,8 млрд.теңгені, 1 адамға – 2289,5 мың теңгені, 2019 

жылы-4025,0 млрд. теңгені және 1 адамға 2929,2 мың теңгені құрады. 2017 жылы өнеркәсіп 

өнімінің көлемі 1581,5 млрд. теңгені немесе республикалық деңгейден 6,9%-ды құрады, 2018 

жылы 1860,1 млрд. теңге, ал 2019 жылы-2153,9 млрд. теңге деңгейіне жетті.  

Экономиканың өсуінің негізгі факторлары жоғары тұтынушылық сұраныс және 

облыстағы инвестициялық белсенділіктің айқын түрде жандануы болды.136
 

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, ал 2019 жылы — 1560,3 млрд. теңгені құрады.  

2019 жылы өңдеуші өнеркәсіп кәсіпорындары мен өндірістерінің саны 758 бірлікті 

құрады. 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 өткен жылға қарағанда 5,4%-ға, 2018 жылы 12,1%-ға, 2019 жылы 9,6%-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 2019 жылға дейін 731,4 млрд. теңгеге ШҚО Кәсіпкерлікті қолдау 

картасының 50 жобасы пайдалануға берілді, 8,6 мың жұмыс орны құрылды. Ең маңызды 

жобалар:  

- Ақтоғай КБК құрылысы, "KAZ Minerals Aktogay" ЖШС – әлемдік деңгейдегі ірі 

комбинаттардың бірі. 2019 жылы Ақтоғай мыс өндірісінің рекордтық деңгейіне – 145,7 мың 

тоннаға жетті (2018 жылмен салыстырғанда 11%-ға артық), бұл ретте жылдық жоспарлы 

көрсеткіштен 130-140 мың тоннадан асып түсті. Өндірістің жоғары деңгейіне кендегі жоғары 

металл құрамы, байыту фабрикасының тұрақты өткізу қабілеті арқасында қол жеткізілді; 

- жылына 2,0 млн. тонна кен өндіретін "Бақыршық тау-кен өндіру кәсіпорны" ЖШС тау-

кен байыту кешенін салу. Жоба 2018 жылдың 2 тоқсанында басталған алтын концентратын 

өндіретін Бақыршық кен орындары мен байыту фабрикасын біріктірді. Алғашқы 10 жыл ішінде 

Бақыршық кен орны ашық тәсілмен игеріліп, кейін жер асты өндірісіне көшеді; 

- 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. 

2020 жылы 35,2 млрд. теңгеге 3 жобаны іске қосу және 361 жұмыс орнын құру 

жоспарлануда. 

 
136 Мұнда және одан әрі Шығыс Қазақстан облысының аумағын дамытудың 2016-2020 жылдарға арналған 

бағдарламасы және оны іске асыру бойынша 2018 және 2019 жылдарға есептер. 
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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 55,2%-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 2017 жылы 472 млрд. теңгеге, 2018 жылы – 515 млрд. теңгеге, 

ал 2019 жылы 592 млрд. теңгеге жетті.  

Ауыл шаруашылығындағы еңбек өнімділігі, облыс әкімдігінің мәліметтері бойынша 

2016 жылмен салыстырғанда 2017 жылы 25,5% -ға, 2018 жылы 51,4% -ға және 2019 жылы 

71,6% -ға өсті. 

2019 жылы ауыл шаруашылығына негізгі капиталға салынған инвестиция 30,9 млрд 

теңгеге жетті немесе 2018 жылға қарай 110,7%. 2019 жылдың соңында 

ауылшаруашылығындағы еңбек өнімділігі жұмыспен қамтылған 1 адамға 3487,2 мың теңгені 

құрады немесе 2018 жылмен салыстырғанда 113,3%. 

Дәнді және дәнді-бұршақты дақылдардың жалпы түсімі 17 ц/га орташа шығымдылығы 

кезінде 930,3 мың тоннаға (2018 жылға 114%), майлы дақылдардың жалпы түсімі 12,5 ц/га 

шығымдылығы кезінде 596,3 мың тоннаға (2018 жылға 108%), картоптың орташа 

шығымдылығы 217,8 ц/га - 425,3 мың тоннаға (2018 жылға 99,4%), көкөніс пен жеміс-жидек 

дақылдарының жалпы түсімі бақша-422,5 мың тонна (2018 жылға 112%). 

2019 жылы етті мал шаруашылығын дамыту үшін 11000 бас ірі қара малдың импортталған 

асыл тұқымды аналық басын, 21750 бас ұсақ малдың басын сатып алу жоспарланған болатын. 

2019 жылдың соңында облысқа 6,5 мың ірі қара сатып алынып, жеткізілді немесе жоспардың 

60% -ы. Ұсақ малға 16449 бас немесе жоспардың 76% сатып алынды. 2019 жылға 172 100 бас 

ІҚМ тұқымын трансформациялауға қатысу көзделіп отыр, жыл соңында 173 396 бас немесе 

жоспардың 101% -ы тұқымды трансформациялауға қатысты. 

 

Ауыл шаруашылығының өнімділігі жоғары әдістерге көшуі. Су шығынын төмендету 

және шығымдылығын арттыру. Органикалық ауыл шаруашылығын дамыту 

Ауыл шаруашылығы кооперациясын дамыту бойынша жұмыс жалғасуда. 2019 жылдың 

соңында 312 жұмыс істейтін ауылшаруашылық кооперативі тіркелген, оның 3581 мүшесі бар. 

Ынтымақтастықты одан әрі дамыту зәкірлік кәсіпорындардың (қайта өңдеу кәсіпорындары, ірі 

бордақылау алаңдары, асыл тұқымды репродукторлар мен сүт фермалары) айналасында тік-

көлденең интеграциялануға негізделеді. 

Сапалы дайын өнім нарығына шығу үшін «Евразия АгроХолдинг» ЖШС Аягөз 

аймағындағы австралиялық CedarMeatsPty компаниясымен бірлесіп қуаттылығы жылына 11,5 

мың тонна ет өңдейтін зауыт, бір реттік ұстауға арналған 50 мың бас қойға арналған 

бордақылау алаңының құрылысы, инвестиция көлемі 9,4 млрд. 

"АгроПортал" 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 шипажай-

профилакторийлерінде панта препараттарымен емдеу енгізілген. Панта, қан, ет, маралдардың 

ішкі секрециясы бездерінің негізінде емдеу өнімдерінің 40-тан астам түрін шығару игерілді. 
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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.  

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 алаңдары 2017 жылы 1277,9 мың гектардан 1316,4 мың гектарға 

дейін 3%-ға ұлғайды, бұл ретте ылғал үнемдеу технологиясы бойынша алқаптар 3,9%-ға 

ұлғайды, дәнді дақылдардың жалпы егіс алаңындағы олардың 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 195,7 мың га суармалы жер бар, оның ішінде 2019 жылы 94,0 мың га 

пайдаланылған, 82,2 мың га пайдаланылмайтын суармалы жерді қалпына келтіру және 

айналымға тарту жөніндегі іс-шаралар жоспарланған. 

Суарудың жаңа прогрессивті әдістері жаңбырлатып және тамшылатып суару ретінде 

қолданылады. 2019 жылы жаңбырлатып суару әдісімен 8100 га, тамшылатып суару әдісімен 850 

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 

тарихи-мәдени 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%). 

Облыстың ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерінің құрамы (2.5.1-кесте.). 

 

2.5.1-кесте. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер, мың га 

 
Жалпы 

алаңы 

Барлық ауыл 

шаруашылық 

жерлері 

Егістік Көпжылдық 

екпелер 

Кенішт

ер 

Шабындық

тар 

Жайылымд

ар 

Бақша және 

қызметтік 

телімдер 

10848 10691,6 1452,2 2,3 60,9 465,4 8710,5 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 

Жылдар бойынша орындалуы 

2017 ж. 2018 ж. 
2019 ж. 

жоспар 

2020 ж. 

жоспар 

Ауыл шаруашылығы айналымына тартылған ауыл шаруашылығы 

мақсатындағы жерлердің үлесін ұлғайту, % 
9,0 11,5 13,4 15,5 

Егістік жерлер құрамындағы ауыспалы егіс үлесі (далалық ауыспалы 

айналым)), % 
31,8 48,6 50,0 51,4 
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Табиғи жайылымдық жерлер құрамындағы жайылымдық айналым 

үлесі (азықтық ауыспалы айналым), % 
6,9 12,6 13,6 14,8 

 

Энергетиканы, оның ішінде жаңартылатын энергетиканы дамыту және халықты 

энергиямен қамтамасыз ету 

Электрмен жабдықтау. Шығыс Қазақстан облысының энергетикалық әлеуеті зор. 

Облыста жалпы белгіленген қуаты 2323 МВт болатын 9 электр станциясы бар, бұл 

Қазақстанның барлық энергия қуатының 10,6% құрайды. Ертіс өзеніндегі 3 ГЭС ұлттық 

маңызы бар мәртебеге ие және Қазақстан Республикасының бүкіл энергетикалық кешенінің 

сенімді және тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. 

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. 

Шығыс Қазақстан жылына 61,3 млрд. кВт*сағ жаңартылатын энергия көздерінің (ЖЭК) 

айтарлықтай әлеуетіне ие, 20 млрд. кВт*сағ әлеуетін пайдалану техникалық тұрғыдан орынды. 

2018 жылы өндірілген электр энергиясының жалпы көлеміндегі жаңартылатын энергия 

көздерінің өндірілген электр энергиясының үлесі 74,3%, ал 2019 жылы 70,6% немесе жалпы 

өнділіілетін 9 688 045,2 мың кВт –тан жылына 6841333,6 мың кВт құрады. 

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 Тайынты 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).  

2015 - 2017 жылдар кезеңінде жаңартылатын энергия көздерімен 159,4 млн.кВт*сағ электр 

энергиясы өндірілді (ЛК ГЭС, Тишин ГЭС – 129,9 млн. кВт*сағ, Зайсан ГЭС – 29,5 млн. 

кВт*сағ). 

2019 жылдың тамыз айында Жарма ауданында белгіленген қуаты 30 МВт күн электр 

станциясы сәтті пайдалануға берілді. 2021 жылы Алтай ауданында белгіленген қуаты 24,9 МВт 

және орташа жылдық өнімі 79,8 млн. кВт*сағ Тұрғысын ГЭС-1 пайдалануға беру жоспарланып 

отыр. 

2018 жылғы аукциондық сауда-саттық қорытындысы бойынша Аягөз ауданының Ақтоғай 

кентінде қуаты 100 МВт жел электр станциясын салуға 1 жер учаскесі анықталды. Жобаның 

бастамашысы "ВЭС 100 МВт "Абай 1"ЖШС болып табылады. Жел электр станциясы 300 млн. 

кВт*сағ дейін электр энергиясын өндіретін болады. Қазіргі уақытта желдің жылдамдығын 
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анықтау үшін анемометриялық мұнара орнатылған. Әкімшілік ғимарат пен кірме жолдардың 

құрылысы басталды. Нысанды пайдалануға беру 2021 жылға жоспарланған. 

2019 жылғы аукциондық сауда-саттық қорытындылары бойынша Шығыс Қазақстан 

облысының Жарма ауданында жалпы қуаты 29,7 МВт 6 жоба айқындалды. Бүгінгі күні 

жобалау-іздестіру жұмыстары жүргізілуде. Аукциондық сауда-саттықты ұйымдастыру және 

өткізу қағидаларына сәйкес жел электр станциялары объектілерін салу бойынша жобаларды 

іске асыру мерзімі шарт жасалған сәттен бастап 36 айды құрайды.  

Алайда, төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік комиссияның 

2020 жылғы 17 сәуірдегі №13 хаттамалық шешіміне сәйкес құрылыс-монтаждау 

жұмыстарының басталуы туралы хабарламаларды және объектілерді пайдалануға қабылдау 

актілерін ұсыну мерзімі бір жылдан аспайтын мерзімге ұзартылды. 

2015 жылдан бастап Шығыс Қазақстан облысында 2020 жылға дейін энергия үнемдеу 

және энергия тиімділігін арттыру бойынша кешенді жоспар іске асырылуда. 2020 жылға қарай 

жалпы ішкі өнімнің энергия сыйымдылығын кемінде 25%-ға төмендету бойынша міндет кезең-

кезеңімен шешілуде. Соңғы 3 жылда 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 бойынша міндет кезең-

кезеңімен шешілуде (2.5.3-кесте).  

 

2.5.3-кесте. Ішкі өңірлік өнімнің энергия сыйымдылығын төмендету және электр энергиясының 

жаңартылатын көздерін енгізу 

 

Мақсатты индикаторлар 

Жылдар бойынша орындалуы 

2017 ж. 2018 ж. 2019 ж. 
2020 ж. 

жоспар 

Жалпы өңірлік өнімнің энергия 

сыйымдылығының көрсеткіші, 2000 жылғы 

бағалармен мың АҚШ долл. (2013 жылы -0,82) 

0,83 0,79 

(деректер 2020 

жылғы 

желтоқсанда 

қалыптастырылаты

н болады) 

0,61 

ЖЭК өндірілген электр энергиясының өндірілген 

электр энергиясының жалпы көлеміндегі үлесі,  

% (ірі гидроэлектростанцияларды есепке 

алғандағы деректер) 

75,7 74,3 70,6 3,2 

 

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. 

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 (МЭТ) қалыптастыру және жүргізу қағидаларын 

бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 18 ақпандағы №143 қаулысына 

сәйкес бюджеттік ұйымдар ғимараттарына, сондай-ақ өнеркәсіптік объектілерге, тұрғын үй 

құрылыстарына энергетикалық аудит жүргізуге арналған объектілердің тізбесі жасалды. ШҚО 

бойынша МЭТ-ке 1348 субъект енгізілген. Бүгінгі күні облыстың 20 ірі өнеркәсіптік кәсіпорны 

энергия аудитін жүргізуді аяқтады және энергия ресурстарын тұтынуды төмендету бойынша іс-

шаралар өткізді. 
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Қазақстан Республикасының "жасыл экономикаға" көшуі жөніндегі тұжырымдама 

аясында облыстың барлық 655 мектебінде 17 418 қыздыру шамы энергия үнемдейтін шамдарға 

ауыстырылды.  

Еуропа Қайта Құру және Даму Банкімен ынтымақтастық шеңберінде инфрақұрылымды 

жаңғыртуға және энергетикалық ресурстарды тұтынуды азайтуға бағытталған жобаларды іске 

асыру бойынша жұмыстар жүргізілуде. 

Атап айтқанда, "Өскемен және Семей қалаларының көше жарықтандыру жүйелерін 

жаңғырту "жобасы аясында құны 4,8 млрд.теңге болатын 26 488 шамды энергия тиімді көше 

шамдарына ауыстыру жоспарлануда. Аталған жобаларды іске асыру электр энергиясын 

тұтынуды 40%-ға дейін қысқартуға немесе жылына шамамен 228 млн. теңгені үнемдеуге 

мүмкіндік береді. 

ЕҚДБ қарыз қаражаты есебінен жалпы сомасы 20,9 млрд.теңгеге жылумен жабдықтау 

және сумен жабдықтау желілерін жаңғырту бойынша жұмыс жүргізілуде. Семей және Өскемен 

қалалары бойынша 37,3 км су құбыры және 54,6 км жылумен жабдықтау желілерін қайта 

жаңарту жоспарланған. 2018 жылдан бастап жасалған шарттар шеңберінде жеткізу кестесіне 

сәйкес қаражат игерілуде. Жобаларды іске асыру 70% - дан астам тозған инфрақұрылым 

объектілерін ауыстыруға бағытталған, бұл жаңа технологияларды қолдану есебінен желілердегі 

нормативтен тыс ысыраптарды және энергия ресурстарын тұтынуды азайтуға мүмкіндік береді. 

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. 2017 жылы жылу желілерінің жалпы ұзындығы – 1051,4 

км (2019 жылы — 1075,1 км), оның ішінде тозығы жеткен – 274,6 км немесе 26,1% (2019 жылы 

— 291,7 км немесе 27,1%), 374,8 км немесе 35,6% (2019 жылы — 388,0 км немесе 36,1%) 

ауыстыруды қажет етеді, 23,3 км (2019 жылы — 388,0 км немесе 36,1%) ауыстырылғаны - 

20,4%) (2.5.5-кесте.).  

2017 жылы 7873,7 мың Гкал жылу энергиясы өндірілді (2019 жылы - 8166,8, мың Гкал). 

Жылу энергиясының шығыны – 1013,2 мың Гкал (2019 жылы — 1104,4 мың Гкал) 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 1640 тұрғын 

қосылды. 

2018 жылы Зайсан ауданының 9 елді мекенінде (Қарабұлақ, Кеңсай, Қайнар, Айнабұлақ, 

Жамбыл, Көгедай, Шалқар, Қаратал, Үлкен-Қаратал ауылдары) кентішілік газбен жабдықтау 

желілерінің құрылысы аяқталды. Тұрғын үйлерді орталықтандырылған газбен жабдықтау 
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жүйесіне қосу жұмыстары жалғасуда. 2020 жылғы 5 қазандағы жағдай бойынша 1640 тұрғын үй 

қосылған. Газ желілерінің жалпы ұзындығы 119 км (2.5.4-кесте). 

 

2.5.4-кесте. Халықты сапалы коммуналдық қызметтермен қамтамасыз ету 

 

Мақсатты индикаторлар 

Жылдар бойынша орындалуы 

2017 ж. 2018 ж. 
2019 ж. 

 

2020 ж. 

жоспар 

Күрделі жөндеуді қажет ететін кондоминиум объектілерінің 

үлесін төмендету, % 
18,3 16,4 13,9 11,0 

Қалаларда орталықтандырылған     

сумен жабдықтаумен қамтамасыз ету, % 97,3 97,8 98,2 98,6 

моноқалалар 99,4 99,5 99,8 100,0 

шағын қалалар 99,8 99,9 99,9 100,0 

су тарту, % 70,0 71,0 72,0 73,0 

моноқалалар 80,1 84,3 89,0 100,0 

шағын қалалар 46,2 61,3 82,5 82,8 

Ауылдық елді мекендерді орталықтандырылған     

сумен жабдықтаумен қамтамасыз ету, % 44,7 53,7 56,0 62,0 

су тарту, % 10,0 8,7 8,3 7,7 

Желілердің жалпы ұзындығындағы жаңғыртылған 

желілердің үлесі, %: 
    

жылумен жабдықтау 11,2 18,9 20,4 29,7 

моноқалалар 7,3 14,3 23,8 27,9 

шағын қалалар 0 0,4 0,6 0,3 

газбен жабдықтау 0 0 0 0 

электрмен жабдықтау 0 0,7 0,6 0,5 

моноқалалар 12,1 1,7 26,1 14,8 

шағын қалалар 0,1 0,2 0,2 0,3 

 

2019 жылы Зайсан ауданының 8 елді мекеніне магистралды жеткізу желілерінің 

құрылысы бойынша жобаны жүзеге асыру басталды. Шарт бойынша ҚМЖ құны 852 515,8 мың 

теңгені құрады. 2019 жылы 200 000,0 мың теңге, 2020 жылы 652 515,8 мың теңге бөлінді. Игеру 

пайызы 98%. Бүгінгі таңда 52 км жоғары қысымды газ құбыры салынды (0,6 МПа), орнатылды. 

8-дана ГРП (шкафты газ реттегіш пункт). Жобаны аяқтаудың жоспарланған күні 2020 

жылғы 15 қараша. 

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. 

2021 жылы жоғарыда аталған 8 елді мекенге кентішілік газ желілерін салу жобасын іске 

асыру жоспарлануда. Жобаның жалпы құны-1 267 723,0 мың теңге. Газбен жабдықтау 

объектілерін іске қосу кезінде орталықтандырылған газбен жабдықтауға 3 500 тұрғын үй 

қосылады. Газ құбырларының жалпы ұзындығы - 71,0 км, сондай-ақ 10 дана ГРП (шкафты газ 

реттеу пункті) орнатылады. 

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 және канализация жағдайы, халықты орталықтандырылған 

сумен жабдықтау және су тартумен қамтамасыз ету. 

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, ал 2019 жылы 189,1 млн. м3 судың негізгі 
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тұтынушылары мыналар болып табылады: өндірістік және коммуналдық кәсіпорындар мен 

халық. 

Халықты коммуналдық-тұрмыстық сумен жабдықтау жүйесінде 2017 жылы 4745,1 км 

және 2019 жылы 5191,8 км су құбыры жұмыс істеді, оның ішінде 2019 жылы 2172,2 км 

ауыстыруды қажет етті. Сумен жабдықтау желілерінің қанағаттанғысыз жай-күйі су құбыры 

желілеріндегі апаттар санының артуының, су көлемінің біржола жоғалуының және халықтың су 

тұтынуының үлестік нормаларының артуының себебі болып табылады. 2017 жылы сумен 

жабдықтау желілерінде барлығы 343 апат анықталды және жойылды. 29,7 км желі жөнделді. 

2019 жылы 308 авария жойылды, 19 км ауыстырылды, 28,3 км желі жөнделді, бірақ жөндеу 

және қалпына келтіру жұмыстарының көлемі жеткіліксіз. 

2017 жылдың қорытындысы бойынша 21 сумен жабдықтау нысаны пайдалануға берілді, 

бұл ауылдық елді мекендерді сумен қамту 49,3%-ға дейін ұлғайтуға мүмкіндік берді. 711 елді 

мекеннің 10 қаласы, 3 кент және 343 ауылдық елді мекен орталықтандырылған сумен 

қамтамасыз етілген. Үш ауылда (Бородулиха ауданының 41 разъезд станциясы, Дүйсекен 

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. Нәтижесінде облыс халқын орталықтандырылған су 

құбыры сумен қамтамасыз ету 2018 жылы қалаларда 94,7%-ды, ауылдық елді мекендерде 

53,7%-ды, 2019 жылы тиісінше — 98,2% және 56% құрады. 

Су тарту. Облыстың 711 елді мекенінен орталықтандырылған су тарту 43, оның ішінде 9 

қалада, 2 қала үлгісіндегі кентте және 32 ауылда жұмыс істейді. Абай, Аягөз, Көкпекті, Күршім, 

Тарбағатай және Үржар аудандарында кәріздік тазарту құрылыстары жоқ. 2019 жылы қалаларда 

халықтың орталық су тарту қызметтерімен қамтамасыз етілуі 72%–ды, ауылдық елді 

мекендерде-8,3%-ды құрады (2.5.5-кесте.). 3 өңірде (Абай, Бесқарағай және Катонқарағай 

аудандарында) тұрғындар орталықтандырылған су тарту қызметтерін пайдаланбайды. 

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, 2019 жылы – 27 авария тіркелді. 

44 кәсіпорын жұмыс істейді, су бұру жүйесінің жалпы ұзындығы 2017 жылы 1551,9 км 

және 2019 жылы 1572,7 км құрады, оның ішінде 2019 жылы — 612,3 км ауыстыруды қажет 

етеді. 

Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі "Семей қаласының Тихомиров каналы 

ауданындағы Ертіс өзені арқылы өтетін канализациялық дюкерді қайта жаңарту" жобасын 

әзірледі. Құрылыстың жалпы құны 1,2 млрд. теңгені құрайды. Жұмыстарды аяқтау мерзімі  - 

2020 жылғы 25 желтоқсан. 

 

Қоршаған ортаның жай-күйі, ауа мен судың ластану көлемінің қысқаруы 

Қазгидромет мәліметтері бойынша 2017-2019 жылдары Өскемен қаласы 

атмосфераның ластану индексі біршама жақсарды (ИЗА 9 – дан 7-ге дейін төмендеді), бірақ 

жоғары болып қалуда. Ластанудың жоғары деңгейіне мыналар жатады: Семей қ. (ИЗА 5-6-ға 

тең). Глубокое кентінің ластану деңгейі жоғарыдан төменге (ИЗА 7-ден 4-ке дейін төмендеді), 

Риддер қаласы бойынша жоғарыдан төменге (ИЗА 5-тен 4-ке дейін төмендеді), Алтай 

қаласында ластану деңгейі төменнен жоғарыға (ИЗА 1-ден 5-ке дейін өсті) ауысты.137  

 
137 2017-2019 жылдардағы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық 

бюллетендер. 
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Елді мекендерде атмосфералық ауаның ластануының жоғары және өте жоғары деңгейі 

азот диоксиді, көміртегі оксиді, күкірт диоксиді, формальдегид, күкіртті сутегі, қалқыма 

бөлшектер, фенол, аммиак) төмендегілерге байланысты: 

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 

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. 

Өңірде қауіптіліктің 1 санатына жататын 198 табиғат пайдаланушы жұмыс істейді. Оның 

ішінде республиканың 9 ірі кәсіпорны бар: "Қазмырыш" ЖШС, "KAZ Minerals Aktogay" ЖШС, 

"AES УК ЖЭО" АҚ, "Өскемен титан-магний комбинаты" АҚ, "Үлбі металлургиялық зауыты" 

АҚ, "Бұқтырма цемент компаниясы" АҚ, "Семей цемент зауыты "өндірістік компаниясы" 

ЖШС, "Қазақмыс корпорациясы-Құсмұрын–Ақбастау кеніші" ЖШС, "Қазмырыш" ЖШС, 

«Востокцвемет» ЖШС. 

Анықтама: тау–кен өндіру және тау–кен өңдеу кәсіпорындары – 78(39,4%), құрылыс 

секторы – 34 (17,1%), жылу энергетика секторы – 21(10,6%), коммуналдық шаруашылық – 27 

(13,6%), ауыл шаруашылығы секторы – 13 (6,6%), металлургия-8 (4,0%), мұнай-газ секторы-2 

(1,0%), өзге (көлік, тамақ, химия) - 15 (7,7%). 

2017 жылы атмосфералық ауаға нормативтік шығарындылардың көлемі 0,191 млн. 

тоннаны, ал 2018 жылы - 0,195 млн. тоннаны құрады (2.5.6-кесте.).  

Облыс әкімінің 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 (11,5%-ға, 61-ден 54 мың тоннаға 

дейін) азайды. 

2019 жылы ШҚО бойынша кәсіпорындар атмосфераға 128,7 мың тонна зиянды заттарды 

шығарды, бұл республика бойынша нақты шығарындылардың жалпы көлемінің 5,2%-ын 

құрады және орташа республикалық көрсеткіштен (147,6 мың тонна) 12,5%-ға төмен. 

Төгінділер-20,4 мың тонна, қалдықтар-106 383,078 мың тонна. 

Соңғы 6 жылда облыс бойынша ластаушы заттар шығарындыларының жалпы көлемі 10 

мың тоннаға (8%-ға, 140-тан 128,7 мың тоннаға дейін) төмендеді. 

Өскемен бойынша шығарындылар 7 мың тоннаға (11,5%-ға, 61-ден 54 мың тоннаға дейін) 

азайды. 

Ластанудың негізгі үлесі 2 кәсіпорынға тиесілі-"Қазмырыш" ЖШС (30,8 мың тонна, 

23,8%) және "Өскемен ЖЭО" (14,8 мың тонна, 11,4%). 

Соңғы 5 жылда ірі кәсіпорындар табиғатты қорғау іс-шараларына 31,4 млрд.теңге 

инвестициялады ("Қазмырыш"-18,1 млрд. теңге, "Өскемен ЖЭО" - 4,5 млрд. теңге, "ӨМЗ" АҚ - 

4,1 млрд. теңге, "ТМК" АҚ - 4,7 млрд. теңге). 

2005-2020 жылдар кезеңінде су қорғау аймақтары мен белдеулерін белгілеу бойынша 

Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің 230 қаулысы шығарылды, оның ішінде Өскемен, Семей, 

Зырян, Риддер, Шемонаиха қалаларында, Бұқтырма, Өскемен және Шүлбі су қоймалары, көл 

жағалауларында. Алакөл және т. б. белгіленген су қорғау аймақтарының жиынтық ұзындығы-

3947,01 км, ауданы-184801,41 га, белгіленген су қорғау белдеулерінің жиынтық ұзындығы 

5225,46 км, ауданы 33538,70 га. 

Ауыз сумен жабдықтау жүйесін жаңғырту және елді мекендерді ауыз сумен қамтамасыз 

ету мақсатында 2019 жылы облыстың 17 елді мекені үшін бұрын басталған жер асты суларын 

іздестіру-барлау жұмыстары аяқталды және Таврия кен орнына жете барлау жүргізілді. Сондай-
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ақ, 2019 жылы 61 ауылдық елді мекенде және 2 жете барлау объектісіне ТЖЖ орындауға 

жобалау-сметалық құжаттама жасалды. 

Су тасқыны қаупінің алдын алу және жою мақсатында "2017-2020 жылдарға арналған су 

тасқыны қаупінің алдын алу және жою жөніндегі шаралар кешені" жол картасы (бұдан әрі – 

жол картасы) әзірленіп, бекітілді.  

Шығыс Қазақстан облысы бойынша Жол картасына 80 іс-шара енгізілді, оның ішінде: 

– 2017 жылға-облыстың 10 ауданында 21 іс-шара(толық көлемде орындалды); 

– 2018 жылға-облыстың 7 ауданында 22 іс-шара (толық көлемде орындалды); 

2019 жылы 15 іс-шараның жалпы сомасы 79,5 млн.теңгеге 13 іс-шара орындалды. Қалған 

2 іс-шара аяқталу сатысында. 

2020 жылы жалпы сомасы 1,913 млрд.теңгеге 19 іс-шара жоспарланған, оның ішінде: 182 

млн. теңге сомасына жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын 11 іс-шара толық көлемде 

орындалды. 

Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын іс-шаралар бойынша жұмыстар 

жалғасуда. 

2021 жылғы су тасқыны кезеңіне дайындық жұмыстары жалғасуда және тұрақты 

бақылауда. 

 

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.  

Брекс (Филипповка), Тихая, Үлбі (Тишинский кенішінің ауданында) өзендерінің ластануы 

қазіргі уақытта мемлекет меншігіндегі тау жыныстары үйінділерінен, сондай-ақ "ҚазМырыш" 

ЖШС төгінділерінен тарихи ластануға байланысты. 

"Востокцветмет" ЖШС тау-кен өндіру кешенінің жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарының 

ықпалында тұрған Красноярка және Глубочанка өзендері (Тишин кенішінің ауданында, Риддер 

қ.). 

Облыс кәсіпорындары үшін су объектілеріне ластаушы заттардың нормативтік 

төгінділерінің көлемі 2017 және 2019 жылдары 0,063 млн. тоннаны құрады (2.5.5-кесте.). 

 

2.5.5-кесте. Қоғамның тыныс-тіршілігі үшін қолайлы қоршаған ортаның сапасын жақсарту 

 

Мақсатты индикаторлар 

Жылдар бойынша орындалуы 

2017 ж. 2018 ж. 
2019 ж. 

 

2020 ж. 

жоспар 

Нормативтік ластаушы заттардың көлемі:     

- атмосфералық ауаға шығарындылар, млн. тонна 0,191 0,194 0,191 0,191 

- су объектілеріне төгінділер, млн. тонна 0,063 0,046 0,063 0,063 

Қатты тұрмыстық қалдықтардың пайда болуына 

қарай оларды кәдеге жарату үлесі, % 
0,03 4,6 14,0 18,0 

Облыс, қала тұрғындарын қалдықтарды жинау 

және тасымалдау қызметтерімен қамту, % 
43,4 70 71 75,8 

Экологиялық талаптарға және санитариялық 

қағидаларға сәйкес келетін қатты тұрмыстық 

қалдықтарды орналастыру объектілерінің үлесі 

(көму орындарының жалпы санынан), % 

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. 
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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. 
 

Өндіріс және тұтыну қалдықтарын басқару және қалдықтарды қайта өңдеу 

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 

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: 167-

контейнерлік 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 
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"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.  

 

Биологиялық ресурстардың жай-күйі және орман, балық және аңшылық 

шаруашылықтарының, ЕҚТА және экологиялық туризмнің дамуы 

Облыстың мемлекеттік орман қоры жерінің жалпы ауданы 01.01.2020 жылға 3843315 га 

құрайды, оның ішінде орманмен жабылған жерлер - 2023405 га. Облыстың ормандылығы 7,14% 

құрайды. 

Облыста 20 мемлекеттік орман иеленуші жұмыс істейді. Орман шаруашылығы 

мекемелерінің балансында 2154,5 мың га (56,1%), оның ішінде орманмен жабылған 1283,9 мың 

га сүрек қоры 128,2 млн.м3. Жалпы орташа өсім жылына 1,9 млн. м3 құрайды (2.5.6-кесте.). 

Орман ағаштарының құрамы бойынша және аймақтың табиғи-климаттық ерекшеліктеріне 

байланысты ормандар жоғары өрт қауіптілігімен сипатталады.  

2019 жылы жалпы көлемі 4636 га жерге орман дақылдары отырғызылды, оның ішінде 

әкімдік мекемелері 532 га, "Семей орманы" МОТР - 4076 га жерге ағаш отырғызды. 2288 га 

алқапта орман екпелеріне толықтыру жүргізілді, 20,06 га алқапта питомниктерде орман 

тұқымдары егілді, ағаштар мен бұталардың заңсыз кесілуі мен бүлінуінің 73 жағдайы 

анықталды. Заңсыз кесілген сүректің жалпы көлемі 1153,3 м3 құрады, мемлекетке келтірілген 

жалпы шығын 11 576,0 мың теңгені құрайды. 

2019 жылғы өрт қауіпті маусымда жалпы ауданы 200,4 га орман өрттерінің 144 жағдайы 

тіркелді, оның ішінде 129,68 га орман, 55,3 га орман көмкерген, 0,5 га жоғары беткейлік және 

70,7 га ормансыз алқап. Орман өрттерінен келтірілген жалпы шығын 12 880,2 мың теңгені 

құрады. 

 

2.5.6-кесте. Мемлекеттік орман қоры аумақтарындағы ормандарды қалпына келтіру 

 

Мақсатты индикаторлар 

Жылдар бойынша орындалуы 

2017 ж. 2018 ж. 2019 ж. 
2020 ж. 

жоспар 

Жергілікті атқарушы органдардың қарамағындағы мемлекеттік орман 

қоры аумағындағы орман көмкерген жерлердің көлемі, мың га 
1278,9 1280,3 1283,9 1277,7 

Жергілікті атқарушы органдардың қарамағындағы мемлекеттік орман 

қоры аумағындағы бір орман өртінің орташа алаңы, мың га 
0,0017 0,003 0,004 0,013 
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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. Облыста 57 аңшылық 

шаруашылығы бар, оның көлемі 15,9 млн. га құрайды. Шығыс Қазақстан облысы бойынша 

аңшылық алқаптарының бекітілу пайызы 81,3% құрайды. 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. Облыста жабайы 

жануарлардың 37 аңшылық-кәсіптік түрлері бар. Қасқырдың, аң аулайтын жерлерде иттердің, 

бор және суда жүзетін құстардың ұя салатын жерлерінде сұр қарғаның жыртқыштығының 

зиянын төмендету бойынша биотехникалық іс-шаралар тиімді жүргізіледі. 

Балық популяциясын сақтау мақсатында жыл сайын су қоймаларының балығын 4 

млн.данадан (2016 жылы) 11,6 млн. данаға дейін (2018 жылы) көбейту бойынша жұмыстар 

жүргізіледі. 2019 жылға балық аулау лимиті-9,2 мың тонна. Лимитті игеру-67%. Халықаралық 

және Республикалық маңызы бар су айдындарында – 60 учаске, оның ішінде 25-і бекітілген. 35 

учаске бекітілмеген күйінде қалып отыр. Жергілікті маңызы бар 96 су айдынының 27-сі 

бекітілді. 69 су қоймасы бекітілмеген күйінде қалып отыр. 

2019 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Шығыс Қазақстан облысы бойынша табиғат 

қорғау мекемелерінің алаңы 1680311 га құрады: 

- 3 мемлекеттік табиғи қорық (Батыс Алтай, Марқакөл, Алакөл); 

- 2 мемлекеттік ұлттық табиғи парк (Қатон-Қарағай, "Тарбағатай») 

- 1 мемлекеттік орман табиғи резерваты ("Семей Орманы"»); 

- Республикалық маңызы бар 5 мемлекеттік табиғи қаумалы (төменгі Тұрғысын, Қаратал 

құмдары, Құлынды (зоологиялық), Тарбағатай (зоологиялық), "Оңтүстік Алтай" (кешенді)) 

- 1 Республикалық маңызы бар "Синегорская пихтовая роща"табиғат ескерткіші. 

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды құру жануарлардың сирек кездесетін және Құрып 

кету қаупі төнген түрлерінің сақталуына және санының артуына ықпал етті. Облыс аумағында 

қар барысы, сабаншы, алтай арқары, қазақстан арқары, тас сусары, алтай ұлары, қара ләйлек, 

бүркіт, ителгі, лашын, аққұйрық субүркіт, дуадақ, балықтың эндемиялық түрлері-майқан, ускуч, 

таймень сияқты жануарлар мекендейді және қорғалады. Бұл түрлердің әрқайсысы Батыс және 

Оңтүстік Алтайдың табиғат қазынасының бірі болып табылады. 

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 ескерткіштер 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 қызығушылық 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.  

2019 жылдың қорытындысы бойынша облыс республикада орналастыру орындарының 

саны бойынша бірінші орында, ішкі туризм көлемі бойынша Нұр-Сұлтан, Алматы қаласы және 

Алматы облысынан кейін төртінші орында тұр.  
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Ресми статистикаға сәйкес өткен жылы облысқа келушілер саны 600 мыңнан астам 

адамды құрады (өсім 8,4%). 

Бейрезиденттер саны 3,1%-ға артып, 29 741 адамды құрады. 

Резиденттер саны 8,7%-ға артып, 582948 адамды құрады. 

Соңғы үш жылда туристік ағым өсімінің оң серпіні сақталып отыр, ол 33%-ға ұлғайды. 
 

2.5.7-кесте. Облысқа келушілер саны 
 2017 2018 2019 

ШҚО 486 157 565 030 612 689 

 

Бүгінгі күні облыста бір реттік сыйымдылығы отыз үш мыңнан астам төсек-орынды 

қамтитын (33 мың) 576 орналастыру орны бар. 

Туристік қызметтерді 115 фирма (51 туроператор және 64 турагент) көрсетеді, 2017 жылы 

тіркелген орналастыру орындарының саны – 505 объект (2016 ж. – 455), нөмірлік қоры 8958 

нөмір (2016 ж. – 8320) және біржолғы сыйымдылығы 27841 төсек-орын (2016 ж. – 25847). 

Көрсетілген қызметтер көлемі 6 млрд.338 млн. теңгеден асты (өсім 7,6%). 

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.  

Жыл сайын 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 

қатынайды. 

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.  

Туризмді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірде 

туризмнің өсуінің негізгі нүктелерін дамыту жоспарлануда, бірінші кезекте бұл Алакөл көлі, ол 

республикалық ауқымдағы 10 басым туристік дестинациялардың бірі болып танылып, 

туристификация картасының ТОП 10-дығына кірді. 
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Жағалауда туризмді дамыту мақсатында кезең-кезеңмен, кешенді жұмыс жүргізілді, 

Мастер-жоспар мен егжей-тегжейлі даму жоспары әзірленді. 

Алакөл көлінің инфрақұрылымын абаттандыру мен жақсартуға 2016-2019 жылдары 

облыстық бюджеттен 6 млрд.теңгеден астам қаражат бөлінді, ол жолдарды жөндеуге, теміржол 

және әуе тасымалдарын субсидиялауға, демалыс базаларына қызмет көрсету үшін арнайы 

техника сатып алуға, жағалауды абаттандыруға, "Арбат" серуендеу аймағының құрылысына, 

Қабанбай ауылындағы Мәдениет үйі мен мұражайды қайта жаңартуға бағытталған. 

Демалушыларға ыңғайлы болу үшін жағалауда жоғары жылдамдықты интернет жүргізілді, 

туристік ақпараттық орталық ашылды. 

Алдағы 4 жылда жалпы сомасы шамамен 30 млрд.теңгеге 6 ірі инфрақұрылымдық жобаны 

іске асыру жоспарланып отыр. Оның ішінде: сумен жабдықтау және су тарту жүйелерін, электр 

беру желілерін салу; жағалауды нығайту; Үржар ауылы әуежайының ұшу-қону жолағын қайта 

жаңарту; көл жағалауының жаңа аймағын құрғату. 

Сондай-ақ, киелі нысандарда инфрақұрылым дамуда. Тарбағатай ауданындағы Ырғызбай 

ата кесенесінің айналасы 50 млн. теңгеге абаттандырылды. 

25 млн. теңге сомасына Қоңыр әулие үңгірін абаттандыру жүргізілді. Семей қаласынан 

Қарауыл ауылына дейінгі жол 2,2 млрд. теңгеге жөнделді. 

Катонқарағай ауданының Берел қорғандарында ашық аспан астында мұражай құрылды. 

"Рухани жаңғыру" бағдарламасы аясында облыстың туроператорларымен бірлесіп, 

облыстың киелі орындары арқылы өтетін және Шығыс Қазақстанның танымал жазушылары 

мен басқа да көрнекті тұлғаларының есімдері берілген «Әдеби Шығыс» туристік маршруты 

әзірленді. Жобаға өңірдің 2 200 оқушысы қатысты, облыстық бюджеттен 80 млн. теңге бөлінді. 

Анықтама: жобаның объектілері: Абай-Шәкәрім мемориалдық кешені, Абай Құнанбаев 

атындағы мұражай-үйі, Семей қаласындағы Абай атындағы мұражай, Күшікбай асуының 

жанындағы бұлақ, Еуразия құрлығының географиялық орталығы, "Еңлік-Кебек" ескерткіші, 

Невзоровтар отбасы атындағы Шығыс Қазақстан облыстық бейнелеу өнері мұражайы, 

Ф.М.Достоевский атындағы мұражай-үйі, тарихи-өлкетану мұражайы, А. Ивановқа 

ескерткіш, Марьин Өтес кешені. 

Бұл жобаның жалғасы облыстың мәдени, киелі, табиғи объектілері мен өнеркәсіптік 

кәсіпорындарын таныстыра отырып, бұқаралық және мектеп туризмін жандандыруды көздейтін  

Тұңғыш Президенттің  «Өз жеріңді таны!» бастамасы шеңберінде кешенді маршруттар турын 

құру болып табылады. 

"Тарихи Жол" киелі орындары бойынша аудиогид әзірленіп, toureast.kz сайтына 

орналастырылды. "Шығыс Қазақстанның аңыздары мен аңыздары" электронды кітабы 

шығарылды, осы кітапқа жариялау үшін облыстың 15 киелі орны кірді. 

Анықтама: табиғи нысандар: Ертіс өзені, Қиын Керіш шатқалы, Марқакөл, 

Рахмановское көлдері, Белуха тауы; рухани нысандар: Қоңыр әулие; Әулие су; Ырғызбай ата; 

тарихи объектілер: Берел қорғандары; Шілікті қорымы, Еңлік-Кебек мазары, Қозы Көрпеш-

Баян Сұлу, Күшікбай, Абылайкит, Ақ Бауыр. 

Кітап аймақтың киелі жерлері, батырлардың ерліктері, ежелгі дәстүрлер мен ата-бабалар 

тарихы туралы баяндайды. 

Ақпараттық ілгерілету мақсатында облыстық Toureast.kz туристік порталы жаңғыртылды, 

онда туристке қажетті барлық ақпарат ұсынылған.  

Сондай-ақ сайтта 73 туристік маршрут орналастырылған, оның ішінде Абай 

Құнанбаевтың 175 жылдығын мерекелеу шеңберінде Жидебай-Бөрлі кешенінің нысандарын 

аралайтын 14 маршрут әзірленді. 

Бұдан басқа, барлық демалыс базалары, ойын-сауық объектілері және т. б. орналасқан 

жазғы және қысқы демалыс карталары әзірленді. 

Жыл сайын Алакөл көлінің жағалауында 2 күн бойы "Алакөл алаулары" фестивалі өтеді, 

Сібе көлдерінде жағажай маусымының ашылуы, облыстың тау шаңғысы кешендерінде қысқы 

маусымның ашылуы өткізіледі. 

Ішкі туризмді ілгерілету мақсатында соңғы 2 жылда 10 ақпараттық және баспасөз туры 

өткізілді, оның ішінде: қазақстандық туроператорлардың, Британдық ВВС телеарнасының, 
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"МИР" халықаралық телеарнасының және қазақстандық телеарналардың сапарлары. Сондай-ақ, 

өңірде туризмді дамыту туралы 5 бейнеролик шығарылды. 

2.6. Жамбыл облысы 

 

Облыстың аумағы, халқы және ЖӨӨ. ЖӨӨ-дегі өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығының 

үлесі. Экономиканы әртараптандыру. 

Облыс аумағы 144,3 мың шаршы шақырымға тең. Статистика комитетінің деректері 

бойынша Жамбыл облысы халқының саны 2017 жылдың соңына 1117,2 мың адамды, ал 2019 

жылдың соңына 1130,1 мың адамды құрады.138 2017 жылы облыс бойынша жалпы өңірлік өнім 

1350,7 млрд. теңгені құрады, ал 2017 жылы жан басына шаққанда – 1210,0 мың теңге, 2018 

жылы тиісінше 1532,1 млрд. теңге және 1366,3 мың адам, 2019 жылы — 1712,9 және 1518,8 

мың адам. 

Статистика комитетінің деректері бойынша 2017 жылы облыста 374,0 млрд.теңгеге, 2018 

жылы – 421,1 млрд. теңгеге, ал 2019 жылы — 477,0 млрд. теңгеге өнеркәсіп өнімі өндірілді, 

оның ішінде 2017 жылы – 257,6 млрд. теңге, 2018 жылы – 301,6 млрд. теңге, 2019 жылы — 

352,1 млрд. теңге. 2019 жылы негізгі капиталға инвестиция көлемі 293,8 млрд. теңгені құрады 

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 109,3%. 

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%).  

2018 жылы ауыл шаруашылығы дақылдары 669,1 мың га немесе 2017 жылға қарағанда 

38,9 мың га артық, оның ішінде қант қызылшасы – 8,4 мың га. Облыс бойынша дәнді 

дақылдардың орташа өнімділігі 24,1 ц/га құрайды.2019 жылы ауыл шаруашылығы жалпы 

өнімінің көлемі 325,7 млрд.теңгені құрады, 2018 жылмен салыстырғанда 104,9% орындалды. 

Оның ішінде өсімдік шаруашылығы өнімінің көлемі 183,5 млрд.теңгені құрады, 2018 жылмен 

салыстырғанда 106,7% орындалды. Мал шаруашылығы өнімінің көлемі 137,6 141,5 млрд 

теңгені құрап, 2018 жылмен салыстырғанда 102,8% орындалды. 

2019 жылы ауыл шаруашылығы дақылдарының егістік алқабы 687,4 мың га құрады, бұл 

2018 жылмен салыстырғанда 18,6 мың га-ға 102,8% - ға артық. Дәнді дақылдардың орташа 

өнімділігі гектардан 23,0 центнерді құрады, барлығы 763,2 мың тонна өнім жиналды, бұл 2018 

жылмен салыстырғанда 122%-ға орындалды (2018 жылдың жалпы түсімі 624,0 мың тонна), 

көкөніс және бақша дақылдарының жалпы түсімі-1428,2 мың тонна. 

 

Ауыл шаруашылығының өнімділігі жоғары әдістерге көшуі. Су шығынын төмендету 

және шығымдылығын арттыру. Органикалық ауыл шаруашылығын дамыту 

Жыл сайын интенсивті бақтың алаңы артады. 2019 жылы жалпы облыс бойынша жалпы 

алаңы 1064 га құрады, 439 га өсті. Бұл бақшалардан 7,3 мың тонна алма жиналды. 

2019 жылы ылғал ресурстарын үнемдеу технологиясы 29,8 мың га алаңға енгізілді, 2018 

жылмен салыстырғанда 106,4% орындалды (2018 ж. – 28,0 мың га), су үнемдеу технологиясы 

20,4 мың га енгізілді және 111,2% орындалды. Минералды тыңайтқыштар 150,6 мың га алаңға 

енгізілді, бұл жалпы егіс алаңының 22,4%-ын құрайды немесе 101,6%-ға ұлғайтылды. 2020 

жылдың басында облыс бойынша жалпы ауданы 32 га жылыжайдан 3950 тонна көкөніс 

дақылдары жиналды. 

 
138 Осы жерде және одан әрі Жамбыл облысының 2016 — 2020 жылдарға арналған аумағын дамыту 

бағдарламасы және оның 2018 және 2019 жылдардағы іске асырылуы бойынша есептер 
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Еуропа Қайта Құру және Даму Банкінің қарызы есебінен Жамбыл облысында жалпы 

ауданы 55,3 мың га 5 аудандағы суармалы жерлерді қалпына келтіру көзделген, барлық 

құрылыс-монтаждау жұмыстарын аяқтау 2022 жылдың ортасына белгіленіп отыр. 

Облыста 6,0 млрд.теңге сомасына жаңа ауыл шаруашылығы техникасы сатып алынды, 

жаңарту көрсеткіші 7,3% құрады немесе 101,7% орындалды (2018 жылы – 5,6%). (ҚР – 4,5%). 

2019 жылдың соңына облыстың жер қоры 14,4 млн. га құрайды. Ауыл шаруашылығы 

мақсатындағы жерлерден егістік көлемі 772,6 мың га (177,4 мың га суармалы), көпжылдық 

екпелер – 3,8 мың га, шабындықтар-116,5 мың га, жайылым алқаптары-3,58 млн.га, 

суландырылған 3,10 млн. га немесе 10 млн. га құрайды. 86%. Қабылданған шаралар 

нәтижесінде 104,1 мың га ауыл шаруашылығы жерлері (оның ішінде 10,5 мың га егістік, 93,6 

мың га жайылым жерлері) мемлекет меншігіне қайтарылды. Игерілмеген 46,9 мың га (егістік - 

7,1 мың. жер салығының ставкаларын 10 есе арттыру бойынша шаралар қабылданды. Мемлекет 

меншігіне қайтарылған жерлерді ауыл шаруашылығы айналымына тарту мақсатында 18 

конкурс өткізілді, оның қорытындысы бойынша 199,1 мың га (егістік 9,2 мың га, жайылым 

189,9 мың га) жер жалға берілді. 

 

Энергетиканы, оның ішінде жаңартылатын энергетиканы дамыту және халықты 

энергиямен қамтамасыз ету 

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 2017 жылы – 17,7%). Статистика 

комитетінің мәліметтері бойынша 2019 жылы Жамбыл облысында жаңартылатын энергия 

көздерінің үлесі (су электр станцияларын қоса алғанда) - 70,6% құрайды, шағын су электр 

станцияларын есепке алғанда ол 0,1% құрайды. 

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. 2020 жылдың басында облыс аумағында жаңартылатын энергияның 12 объектісі 

жұмыс істейді, олардың жиынтық қуаты 268,7 МВт құрайды. Бұл ретте, республика бойынша 

Жамбыл облысының үлесі 26%: 

1) жалпы қуаттылығы 15,1 МВт 5 гидроэлектростанция объектісінің жалпы қуаттылығы 

(«Мерке ГЭС-1» - 1,1 МВт, «Мерке ГЭС – 2» - 0,91 МВт, «Мерке ГЭС-3» - 1,5 МВт, 

«Қарақыстақ ГЭС» - 2,3 МВт, «Тасөткел ГЭС» - 9,2 МВт); 

2) жалпы қуаттылығы 53,1 МВт  3 жел электрстанция объектісі ("Vista International» 

ЖШС - 21 МВт,  "Ветроинвест» ЖШС - 30,65 МВт, «Қордай К-1 " қуаттылығы -  1,5 МВт); 

3) жалпы қуаттылығы 100,5 МВт 4 күн электрстанциясы объектісі (Отар СЭС 

қуаттылығы 0,5 МВт, «КазЭкоВатт» ЖШС,  «Burnoe Solar-1» ЖШС 50 МВт,  «Burnoe Solar-

2» ЖШС 50 МВт,  «М-КАТ Грин» ЖШС 100 Мвт). 

2019 жылдың 12 айының қорытындысы бойынша өндірілген электр энергиясының көлемі 

(410,6 млн кВт сағат) 2018 жылдың сәйкес кезеңімен (376 млн кВт сағат) салыстырғанда 8,4% - 

ға өсті. Жыл қорытындысы бойынша жаңартылатын энергия көздерінің жалпы көлемінен 

өндірілетін электр энергиясының үлесін 15%-ға дейін жеткізу жоспарлануда. 

2020 жылы жалпы қуаты 133,8 МВт 4 жобаны іске асыру басталды, ол 2021 жылы 

аяқталады. 

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 
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жүйелерімен жабдықталған. Осы жобалар бойынша келіссөздер жүргізіліп, алдын ала 

келісімдерге қол қойылды. 

2019 жылдың қорытындысы бойынша облыстың 377 елді мекенінен 190 елді мекенді 

газдандыру жүргізілді (2019 жылы – 9 елді мекен, халық саны – 6035 адам), газбен қамтамасыз 

ету деңгейі 50% немесе 841 мың адамға жетті (74,6%). 

Бұдан басқа, Тараз қаласына қосылған 35 тұрғын алаптың 35 646 тұрғынның 8 102-сі 

(Құмшағыл -760 үй, 2 892 адам, Шолдал-375 үй, 1 600 адам, Қызыл-абад-461 үй, 711 адам, 

Көлтоған-232 үй, 740 адам, Жаз-374 үй, 1 254 адам, Береке – 200 үй, 492 адам, Казарма – 37 үй, 

174 адам, Алыс Қарасу-1 - 12 үй, 61 адам, Алыс Қарасу-3 - 39 үй, 178 адам) орталық газбен 

жабдықтауға қосылған. Аталған жұмыстарды 2020 жылдың соңына дейін аяқтау жоспарлануда. 

2020 жылы республикалық бюджеттен облыстың 86 елді мекеніне (Шу ауданы (18 н.п. 22 

130 адам), Жамбыл ауданы (13 елді мекен 12 631 адам), Жуалы ауданы (15 елді мекен 9 457 

адам), Сарысу ауданы Жаңатас қаласына (14 елді мекен 39 539 адам), Талас ауданы (14 елді 

мекен 39 539 адам) газ құбырын тарту құрылысына 6,6 млрд. теңге бөлінді. (2923 адам), Байзақ 

ауданына (17241 адам) тиісті жұмыстар жүргізілетін болады. 

 

Сумен жабдықтау және канализация жағдайы, халықты орталықтандырылған 

сумен жабдықтау және су тартумен қамтамасыз ету. 

Негізгі өзендер: 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), Бишілікөл (33 км2), Ақкөл (15,5 

км2), Үлкен Қамқалы (4,6 км2) және басқалары; тұздалған: Ақжар (7,2 км2), Ащыкөл (88,5 км2) 

және басқалары. 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. 

Облыста 120 су қоймасы бар, оның ішінде коммуналдық меншікте "Жамбыл су 

қоймалары" КММ 106 су қоймасы бар (жалпы көлемі 140 млн.м3). Гидротехникалық 

құрылыстардың, су қоймалары мен бөгеттердің техникалық жай-күйін тексеру кезең-кезеңмен 

жүргізіледі. 2019 жылы "Жамбыл су қоймалары" КММ су қоймаларын техникалық жақсы 

жағдайда ұстау үшін 50,2 млн.теңге сомасына 16 су қоймасына жөндеу жүргізілді. "Қазсушар" 

республикалық мекемесінің балансында 7 су қоймасы бар, олардың жалпы су қоры – 840,86 

млн.м3. 2019 жылы "Қазсушар" мекемесі 89,9 мың тоннаға 589 млн. м3 жеткізді. 2 су 

қоймасының ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді, жалпы сомасы-16,5 млн.м3 (Теріс – 

Ащыбұлақ, Қарақоныз). Қалған 7 су қоймасы жеке болып табылады, олардың жалпы су қоры 

7,7 млн.м3 құрайды. 

2020 жылдың 1 қаңтарына облыстың 4 қаласында орталықтандырылған сумен қамтамасыз 

ету 88,0 % құрады: 

- Тараз қ. - 357 528 адамның 89,1% қамтылған; 

- Қаратау қ. - 30 214 адамның 100% қамтылған; 

- Жаңатас қаласы-22 383 адамнан 100% қамтылған; 

- Шу қаласы-36 665 адамның 60,0% қамтылған. 

2019 жылы 373 ауылдық елді мекеннің 57,4% (214) (2018 жылы — 53,3%) 

орталықтандырылған сумен қамтамасыз етілген (халық саны 493449 немесе 72,6%). Сумен 

жабдықтау желілерінің ұзындығы 2631,0 км құрады, оның ішінде 1771,1 км ауыстыруды қажет 

етеді, бұл 80 апатты жағдайға әкелді. 

2019 жылы ауыз сумен жабдықтау нысандарының құрылысына 5,3 млрд.теңге бөлінді, 10 

нысан пайдалануға берілді, атап айтқанда Жуалы ауданы – Қарасаз ауылы, Қордай ауданы 

Әлжан ана, Мойынқұм ауданы – Бурылбайтал станциясы, Мирный-Қияқты ауылы, Сарысу 

ауданы – Қызылдихан ауылы, Арыстанды ауылы, Талас ауданы - Есейхан ауылы, Қасқабұлақ 

ауылы және Шу ауданы - Шу ауылы. Мойынқұм). Мерке ауданының бюджеті есебінен 

қосымша 44,7 млн. теңгеге екі елді мекенге (Тұрлыбай батыр және Қарасу ауылдары) ағымдағы 

жөндеу жүргізілді, соның есебінен осы ауылдар орталықтандырылған сумен қамтамасыз етілді. 
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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. 

Халықаралық Қайта Құру және даму банкімен бірлесіп, "Ирригациялық және дренаждық 

жүйелерді жетілдіру жобасының екінші фазасы" (ПУИД-2) (Қайта Құру және жаңғырту) 

жобасы іске асырылуда. 

Жамбыл облысындағы ПУИД-2 жобасына келесі нысандар енгізілген: 

- Жамбыл ауданы 5 000 га" Қапал". 

- "Георгиевка магистралды каналы" Қордай ауданы 5 000 га. 

- Шу ауданындағы «Оң жағалау магистралды каналы» ауданы 5 172 га. 

Барлық көрсетілген объектілерде инженерлік ізденістер жүргізілді, жобалық-сметалық 

құжаттама дайындалды. 

Облыста су тарту желілерінің жалпы ұзындығы 2019 жылы 489,5 км жетті, оның 186,2 км 

ауыстыруды қажет етеді, апат болған жоқ. 

Тараз қаласының ағынды суларын тазарту кешенінің болмауына байланысты "Водоканал-

консалтинг, инжиниринг" ЖШС-нің техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеуге 17,5 млн. 

теңге 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. 

Техникалық-экономикалық негіздеме бойынша "Талас-Аса" каналы арқылы Аса өзеніне 

тазартылған ағынды суларды ағызу нұсқасы қабылданды. 

 

Қоршаған ортаның жай-күйі, ауа мен судың ластану көлемінің қысқаруы. 

2017—2019 жылдары стационарлық желінің бақылау деректері бойынша Тараз 

қаласының атмосфералық ауасы ластанудың жоғары деңгейімен сипатталады. ИЗА 6 

құрады. СИ = 4 – 4,3 және НП = 3 - 4% құрады. Жаңатас қаласының атмосфералық ауасының 

ластануы 2017 жылғы жоғарылау деңгейден (ИЗА = 5) 2018 - 2019 жылдары төмен деңгейге 

дейін төмендеді (ИЗА = 4). СИ 4-тен 1,9 дейін төмендеді, қалқыма бөлшектер РМ10 бойынша 

НП мәні 1%-дан 0% дейін төмендеді. Қаратау қаласының  атмосфералық ауасының 

ластануы 2017 жылғы жоғары деңгейден (ИЗА = 8) 2018 жылы жоғарылау деңгейге дейін 

төмендеді (ИЗА = 5). СИ 8 (жоғары деңгейден)  3,6 (жоғарылау деңгей) дейін төмендеді, РМ10 

қалқыма бөлшектер бойынша НП мәні =1-2% (жоғарылау деңгей) құрады. Шу қаласының 

атмосфералық ауасы жалпы жоғарылау ластану деңгейімен сипатталады. ИЗА 5 - 6 (жоғарылау 

деңгей) құрады. СИ озон (жерге жақын) бойынша 2017-2018 жылдары 8 - 9 төмендеді (жоғары), 

2019 жылы 2,3, РМ2,5 және РМ10 қалқыма бөлшектер бойынша НП = 1 - 5% (жоғарылау 

деңгей). Қордай кентінің атмосфералық ауасының ластануы 2017 жылғы төмен ластану 

деңгейінен (ИЗА = 4) 2019 жылы жоғарылау деңгейге дейін (ИЗА = 5) көтерілді. СИ 5 (жоғары 

деңгейден)  1,9 (төмен деңгейге) дейін төмендеді және НП=1% (жоғарылау деңгейде) болды.  

Атмосфералық ауаға ластаушы заттар шығарындыларының лимиттері 2016 жылғы 

148 мың тоннадан 2019 жылы 120 мың тоннаға дейін, ал нақты шығарындылар 44 мың 

тоннадан 81 мың тоннаға дейін төмендеді (2.6.1-кесте). 

Өңірде қауіптіліктің тек 1 санатына жататын 286 табиғат пайдаланушы жұмыс істейді. 

Оның ішінде республиканың ірі кәсіпорындары: "Тараз" ӨМГ Тараз Лпумг, "Қазфосфат" ЖШС 

ЖФ, "Қазақмыс корпорациясы" ЖШС филиалы, "Шатыркөл" кеніші, "Central Asia Gold Corp.». 

Төмендеу облыстың табиғат пайдаланушылары жүзеге асыратын табиғат қорғау іс-

шараларымен негізделген (2.6.2-кесте). 

 

2.6.1-кесте. 2017 - 2019 жылдарға арналған Жамбыл облысы бойынша қоршаған ортаға эмиссия 

динамикасы 

Эмиссия түрі 
2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл 

Лимит Дерек Лимит Дерек Лимит Дерек 
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Шығарындылар, мың тоннамен 116 70 115 81 119,93 81,4 

Төгінділер, мың тоннамен 23 17 24 17 22,9 16,27 

Қалдықтар, мың тоннамен 70144 21036 49748 8826 54681,211 10633,66 

 

Қазіргі уақытта облыстың тау-кен өндіру секторының ірі кәсіпорындарының 

шығарындылары 13% - ды, құрылыс 14,9% - ды, тұрғын үй-коммуналдық сектордың жалпы 

көлемінің 55,7% - ын құрайды. 
 

2.6.2-кесте. Жамбыл облысы бойынша табиғат пайдаланушылардың табиғат қорғау іс-

шараларын қаржыландыруы, млрд. теңге 
 

2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл 
Жоспар Дерек Жоспар Дерек Жоспар Дерек 

0,9 0,8 0,44 0,29 0,7 0,6 

 

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). 

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. 

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. 

 

Өндіріс және тұтыну қалдықтарын басқару және қалдықтарды өңдеу. 

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-і 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. 

2019 жылы 80,94 мың тонна ҚТҚ құрылды, оның ішінде 6,9 тонна (8,53%) сұрыпталды 

және қайта өңделді. Халықтың 94% ҚТҚ жинау және шығару бойынша қызметтермен 

қамтылған. ТҚҚ орналастырудың 162 объектісінің 11 экологиялық және санитарлық талаптар 

мен нормаларға сәйкес келеді, бұл 8,6% құрайды. оның ішінде коммуналдық меншіктегі 159 

полигонның 9-ы экологиялық және санитарлық талаптар мен нормаларға сәйкес келеді, бұл 
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5,6% құрайды. Тараз қаласында полигонда көмілген ҚТҚ көлемі полигонның жобалық 

қуатынан асып түсті, яғни толып қалды. 

2019 жылы Жамбыл облысының аумағында рұқсат етілмеген 346 қоқыс тастайтын орын 

анықталды, оның 186 нысаны кәдеге жаратылды. 

Жамбыл облысы бойынша 2 аудан орталықтарында (Жуалы, Сарысу) және Тараз 

қаласында 11 аудан мен қалалардан бөлек жинау үшін 646 контейнер орнатылды. 

ӨКМ операторының қолдауымен облыста пайдаланылған құрамында сынап бар 

шамдарды, батареяларды жинау үшін 106 контейнер орнатылды. 

Сондай-ақ, Тараз қаласында "Промотход Қазақстан" ЖШС ӨКМ операторымен бірлесіп 

электронды және электр қалдықтарына арналған 5 контейнер орнатылды. 

Тараз қаласында пластмасса, полиэтилен қалдықтарын, электронды аспаптарды, мотор 

майларын, шыны мен қағазды кәдеге жарату бойынша 15 ұйым жұмыс істейді («Шахристан» 

ЖШС, «Хастал оглы П.М.», «Бақыт», «Танибеков», «Санит МиБ», «ХалалСауда» жеке 

кәсіпкерлері, «KazEcology», «Дажан», «ТаразТехноРесурс», «ТаразТеплоСтрой», 

«ЮгШинТорг», «ТаразПолиХим», «Әйнек-Тара», «ЭкоТехСтандарт», «АклерГруппЮг»). 

2015-2019 жылдарға арналған Қазақстанның индустриалды-инновациялық дамуының 

мемлекеттік бағдарламасы аясында "Ekojer" ЖШС өндірістік және тұрмыстық қалдықтарды 

қайта өңдеу зауытын салуды жоспарлап отыр. 2019 жылдың соңына алдын ала бизнес-жоспар 

әзірленді, облыс әкімдігінің қаулысымен 20 га жер телімі бөлінді. Сондай-ақ, электр желілерін 

қосу схемаларын әзірлеу бойынша іс-шаралар жүргізілуде. Осы жобаны іске асыру мерзімі - 

2018-2020 жж. Қазіргі уақытта "TorgTreid KZ" компаниясымен қоқыс өңдеу зауытын салу 

бойынша бірлескен қызмет туралы келісімге қол жеткізілді. 

 

Биологиялық ресурстардың жай-күйі және орман, балық және аңшылық 

шаруашылықтарының, ЕҚТА және экологиялық туризмнің дамуы 

01.01.2020 жылға облыстың мемлекеттік орман қоры жерлерінің жалпы ауданы 4443063 га 

құрайды, оның ішінде орман алқаптары – 3232695 га, оның ішінде орман жамылғысы – 2297912 

га және ормансыз алқаптары – 1210368 га. Жыл сайын мемлекеттік орман қоры аумағында 5000 

га жерге көшеттер отырғызу және орман екпелерін тұқыммен егу жүргізіледі.  

2019 жылы Жамбыл облысының орман шаруашылығы мемлекеттік мекемелерінің 

ормандарды молықтыру көлемі 5116 га, оның ішінде 1731 га көшет отырғызу және 3385 га 

орман тұқымдарын егу (сексеуіл – 1261 га, шегіршін – 470 га) жүргізілді. 

2019 өрт қаупі бар маусымы ішінде Жамбыл облысының мемлекеттік орман қоры 

аумағында жалпы ауданы 40913 га орман өртінің 15 оқиғасы орын алды, оның ішінде орман 

алаңы 30 653 га, оның ішінде орман жабыны 28190,7 га. 

2019 жылы 148 844 га алаңда 162 жер телімі ұзақ мерзімді пайдалануға берілді. 

Мемлекеттік орман қоры аумағында жалпы көлемі 27,1 м3 болатын 358,3 мың теңге залал 

сомасымен 15 заңсыз ағаш кесу фактісі анықталды, 186,7 мың теңге залал өндірілді. 

Аңшылық алқаптарының жалпы ауданы – 11422 га, резервтік аңшылық алқаптарының 

ауданы — 269,9 га құрайды. Аңшылық пайдаланушыларға бекітіліп берілген аңшылық 

алқаптарының ауданы — 2154,6 га.бекітілген аңшылық шаруашылықтарының саны — 44. 

Жамбыл облысы әкімдігінің қаулысымен жергілікті маңызы бар балық шаруашылығы су 

айдындарының тізбесіне 118 балық шаруашылығы су айдындары енгізілді, оның 86-сы табиғат 

пайдаланушыларға бекітілген. 

Жамбыл облысында республикалық маңызы бар ЕҚТА бар: 

- Жусандалы мемлекеттік қорық аймағы жалпы ауданы 2757,0 мың га; 

- Андасай мемлекеттік табиғи қаумалы – зоологиялық) - 1000,0 мың га; 

– "Берікқара шатқалы" мемлекеттік табиғи қаумалы (кешенді) - 17,5 мың га; 

- "Қарақоңыз шатқалы" мемлекеттік табиғи қаумалы (ботаникалық) – 3,0 га. 

– "Үмбет" мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) - 298,4 мың га. 

2019 жылы Қордай ауданында "Қордай-Жайсан" жалпы ауданы 369970 га және Жуалы 

ауданында "Жуалы-Қарашат" жалпы ауданы 148300 га жергілікті маңызы бар табиғи қаумалдар 

құрылды. 2020 жылы Меркі ауданының аумағында жергілікті маңызы бар "Мерке" мемлекеттік 
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табиғи қаумалының базасында өңірлік саябақ құру және Жамбыл ауданының және Т.Рысқұлов 

атындағы ауданның таулы аумақтарында жергілікті маңызы бар мемлекеттік табиғи қаумал 

құру жоспарлануда. 

Облыстағы тарих және мәдениет ескерткіштерінің жалпы саны 3441 құрайды. Оның 

ішінде: 741 тарихи-мәдени ескерткіш мемлекеттік тізімге енгізілді. 30 Республикалық маңызы 

бар ескерткіш, 711 жергілікті маңызы бар ескерткіш, оның 5-і ЮНЕСКО-ның "дүниежүзілік 

мәдени мұра" ескерткіштерінің тізіміне енгізілді және халықаралық маңызы бар мәртебеге ие. 

Қалған 2700 тарих және мәдениет ескерткіштерінің алдын ала тізіміне енгізілді. Облыста 46 

туристік фирма, 1 киіз үй қалашығы, 11 балаларды сауықтыру лагері, 15 демалыс аймағы, 

бірегей емдік балшықтары мен минералды сулары бар 6 санаториялық-курорттық сауықтыру 

орны жұмыс істейді. 

2019 жылы Жамбыл облысының құрылғанына 80 жыл толуына орай өңірдің мәдени-

рухани өмірінің маңызды нысандары пайдалануға берілді, "Тектұрмас" бірегей тарихи-

этнографиялық кешені, "Көне Тараз" тарихи-этномәдени кешені жаңа нысандармен 

толықтырылды. Бұл кешенге халқымыздың этнологиялық және этнографиялық құндылықтарын 

насихаттайтын «Руханият және тарихнама" орталығы, өңірдің бай мұрасы жинақталған 

облыстық өлкетану мұражайы, бейнелеу өнері галереясы кірді. 

2.7. Батыс Қазақстан облысы 

 

Облыстың аумағы, халқы және ЖӨӨ. ЖӨӨ-дегі өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығының 

үлесі. Экономиканы әртараптандыру. 

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, 2019 жылдың басында - 652,3 мың адамды, 

ал 2020 жылдың басында - 656,8 мың адамды құрады. Облыстың жалпы өңірлік өнімінің көлемі 

2017 жылы 2337,5 млрд.теңгені құрады, нақты көлем индексі – 103,1%, 2018 жылы – 2790,7 

млрд. теңге, 2019 жылы — 2946,4 млрд. теңге, НКИ – 98,5%. Жан басына шаққандағы ЖӨӨ 

2017 жылы – 3628,4 мың теңгені құрады (орташа республикалық деңгейге 120,4% құрайды), 

2018 жылы - 4295,8 мың теңге. 2019 жылы — 4501,2 мың теңге. 

Өңірдің ЖӨӨ құрылымында ең үлкен үлес салмақты өнеркәсіп алады (47,5%). Облыста 

2019 жылы 359 өнеркәсіп кәсіпорындары мен өндірістері болды. Өнеркәсіп өнімінің көлемі 

2015 жылы 1302,1 млрд.теңгеден 2017 жылы 1914,5 млрд. теңгеге дейін және 2018 жылы 

2480,5-ке дейін ұлғайды, ал 2019 жылы 2392,1 млрд. теңгені құрады. 

Өнеркәсіптік өнімнің негізгі көлемі тау-кен өндіру саласына (88,4%) 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. 

2015 жылдан бастап 2017 жылға дейін өңдеу өнеркәсібі өнімін өндіру көлемі 107,1 

млрд.теңгеден 161,7 млрд. теңгеге дейін, 2018 жылы 202,3 млрд. теңгеге дейін және 2019 жылы 

215,4 млрд. теңгеге дейін ұлғайды. 2017 жылы өңдеу өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігі бір адамға 

шаққанда 17,6 мың АҚШ долларын немесе 2016 жылғы деңгейге қарағанда 104,8%-ды құрады. 

2019 жылы өңдеу өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігі бір адамға 20,9 мың АҚШ долларын құрады. 

Өңдеуші өнеркәсіп кәсіпорындары тап болатын негізгі проблемаларға өндірістің 

тиімділігін арттыруға кедергі келтіретін жабдықтардың тозуының жоғары деңгейі (60 - 70%), 

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 
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(мысалы, құрылыс индустриясы) және Ресей нарығы тарапынан жоғары баға бәсекелестігі 

жатады.139
 

Облыс экономикасындағы ауыл шаруашылығының елеусіз үлесіне қарамастан 

(шамамен 3.5%), аграрлық секторда облыстың барлық жұмыспен қамтылған халқының 

шамамен 23%-ы жұмыс істейді. Ауылдық жерлерде облыс халқының жартысы тұрады және 

тиімді аграрлық секторды дамыту ауылдағы әлеуметтік тұрақтылықтың кепілі болып табылады.  

Облыстың табиғи-климаттық жағдайы мал шаруашылығын дамытуға, әсіресе оңтүстік 

өңірлер үшін қолайлы болып табылады. Батыс Қазақстан облысы бойынша 2019 жылдың 1 

қазанына 198 ауыл шаруашылығы кооперативтері тіркелген, оның ішінде 150 селекциялық-

асыл тұқымды АШК, 29 мал бордақылау АШК, 13 өсімдік шаруашылығы АШК және 6 сүт 

бағытындағы АШК. 2019 жылы облыста өсімдік шаруашылығы бағыты бойынша 2 және 

селекциялық-асылдандыру жұмысы бойынша 4 ауыл шаруашылығы кооперативтері құрылды. 

Статистика комитетінің деректері бойынша 2017 жылы ауыл шаруашылығы өнімдерінің 

сыртқа шығуы 140 млрд.теңгені құрады, 2018 жылы 139,9 млрд. теңгеге дейін сәл қысқарды 

және мал шаруашылығының басым дамуымен 2019 жылы 171,1 млрд. теңгеге дейін өсті (63%). 

 

Ауыл шаруашылығының өнімділігі жоғары әдістерге көшуі. Су шығынын төмендету 

және егіннің шығымдылығын арттыру. Органикалық ауыл шаруашылығын дамыту 

2019 жылы облыс бойынша 313 шаруашылық асыл тұқымды ауыл шаруашылығы 

малдарын өсірумен айналысады. Оның ішінде 256 шаруашылық асыл тұқымды ірі қара мал 

өсірумен айналысады, онда 52768 бас асыл тұқымды мал бағады. Оның ішінде 178 

шаруашылық қазақтың ақ бас тұқымын өсірумен (42031 бас), 31 шаруашылық герефорд 

тұқымымен (5834 бас), 35 шаруашылық абердино-Ангус тұқымымен (3066 Бас), 6 шаруашылық 

голштин тұқымымен (1453 Бас), 5 шаруашылық симментал тұқымымен (286 бас), 1 

шаруашылық қызыл дала тұқымымен (98 бас). 27 шаруашылық асыл тұқымды қой өсірумен 

айналысады, барлығы 33383 бас асыл тұқымды қой өсірілуде. 29 шаруашылық 10697 бас асыл 

тұқымды жылқы өсірумен айналысады. 1 шаруашылық қазақтың бақтриан тұқымды түйе 

өсірумен айналысады (280 бас). Ауыл шаруашылығы малдарының жалпы мал басының үлесі: 

ІҚМ - 8,6%, ұсақ мал – 3,5%, жылқы – 6,3%, түйе 11,7% құрайды. 

Жайылымдық мал шаруашылығын дамыту үшін жайылымдарды суландыру бойынша 

жұмыстар жүргізілуде. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердегі жайылымдардың жалпы 

ауданы 4780,3 мың га, суланған 4130,6 мың га немесе 86% құрайды. 

2019 жылы ауыл шаруашылығы саласында облыс шаруашылықтарында мал жаю және 

мониторинг жүргізу үшін пилотсыз ұшу аппараттары мен GPS-треккерлер сатып алынды. 

Сондай-ақ, 1015 бірлік күн панельдері мен жел генераторлары орнатылды, осылайша облыстың 

барлық шаруашылықтарының 11% - ын қамтыды. 

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). 

 
139 Мұнда және одан әрі 2016-2020 жылдарға арналған Батыс Қазақстан облысының аумағын дамыту 

бағдарламасы және 2018 және 2019 жылдары оны іске асыру бойынша есептер. 
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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. 

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 

әдісімен-1399 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 құжаттама аяқталды. 

2019 жылы Батыс Қазақстан облысында егіншілік элементтерін енгізуде мынадай 

технологиялар қолданылды: қазіргі заманғы жаңбырлатқыш машиналар мен жабдықтар, 

тамшылатып суару жүйелері 2111 га алаңда қолданылады; 834 бірлік күн панельдері мен жел 

генераторлары бар; ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер көкөністерді сақтау сапасын 

арттыру үшін жабдықтармен жабдықталған 3 көкөніс қоймасын пайдаланады; ауыл 

шаруашылығы тауарын өндірушілер дәнді дақылдарды өсіруге және жинауға арналған GPS 

жабдықтарымен жабдықталған өнімділігі жоғары 69 комбайн мен 49 егіс кешенін пайдаланады. 

Облыс тұрғындарын жаңа шыққан көкөністермен қамтамасыз ету үшін облыста ауданы 

69,5 мың м2 97 жылыжай бар. 

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. 

Қолайсыз 2019 жылы дәнді дақылдардың өнімділігі 10,1 ц/га құрады. 

Облыста ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер 7039,9 мың га құрайды (оның ішінде 

егістік – 541,8 мың га, көпжылдық екпелер – 2,0 мың га, тыңайған жерлер – 462,4 мың га, 

шабындық – 450 мың га, жайылым – 5527,2 мың га, өзге де жерлер – 56,5 мың га); елді 

мекендердің жерлері 2323,3 мың га құрайды; өнеркәсіп, көлік, байланыс, көлік, байланыс, ауыл 

шаруашылығы және басқа да ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлері 12,4 мың га 

құрайды; орман қорының жерлері 216,9 мың га құрайды; су қорының жерлері – 81,5 мың га; 

босалқы жерлер - 3954,7 мың га. оның ішінде көп жылдық екпелер 0,4 мың га, тыңайған жерлер 

– 533,5 мың га, шабындық 491,1 мың га, жайылым – 2466,8 мың га, өзге де жерлер 462,9 мың га 

құрайды). 

2012 жылдан бастап облыс бойынша ауыл шаруашылығы мақсатындағы 

пайдаланылмайтын 1749 мың га жер анықталды. Қазіргі уақытта анықталған пайдаланылмай 

жатқан жерлердің ішінен 1140 мың га немесе 65% мемлекет меншігіне қайтарылды. 

Қайтарылған жерлерден ауыл шаруашылығы айналымына 940 мың га немесе 82% тартылды. 

2020 жылдың басында ауыл шаруашылығы айналымына тартылмаған ауданы 200 мың га 



227 

 

немесе 18% жер болып қалуда. Жергілікті атқарушы органдар жүргізген жұмыстардың 

нәтижесінде жер пайдаланушылар 405 мың га немесе 23% жер учаскелерін игеруге кірісті. 

Ауданы 204 мың га немесе 12% жер учаскелерінің материалдары бойынша жергілікті атқарушы 

органдар мемлекеттік меншікке қайтару жұмыстарын жүргізуде (жер учаскесі бойынша). 

ауданы 159 мың га учаскелерге инспекторлармен бұзушылықтарды жою бойынша ұйғарым 

берілді, 24 мың га тексеру жүргізу туралы хабарлама берілді, 21 мың га бойынша хабарлама 

жіберіледі).  
 

Энергетиканы, оның ішінде жаңартылатын энергетиканы дамыту және халықты 

энергиямен қамтамасыз ету. 

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-2017,3 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 – 5,54 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 

жерлерде-90%-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 

және 12 жел қозғалтқышы бар.  

Өңірде жаңартылатын энергия көздері технологияларын енгізу үшін 2018 жылы Бөрлі 

ауданы әкімдігі мен "Жел энергиясы" ЖШС Бөрлі ауданы аумағында қуаты 50 МВт жел электр 

станциясын салу 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 

2019-2020 жж.  
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2017 жылы жылу энергиясын өндіру 3,2 млн. Гкал, 2018 жылы - 3,1 млн. Гкал, 2019 

жылы - 2,8 млн. Гкал 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%.  

Желілердің жалпы ұзындығы 2019 жылы 345,8 км құрады. Желілердің тозуы 2017 жылы 

52,7%-ды және 2019 жылы шамамен 20%-ды құрады, жүргізілген іс-шаралардың арқасында 

төмендеу үрдісі бар. 2017 - 2019 жылдары жылумен жабдықтаудың магистральдық желілерінде 

авариялар мен ажыратулар болған жоқ (2016 ж. - 5 жағдай). 

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 

 
Көрсеткіштер 2017 ж. 2018 ж. 2019 ж. 

Облыс халқын газбен қамтамасыз ету, % 94,0 95,4 96,1 

Ауыл халқын газбен қамтамасыз ету, % 87,7 90,8 92 

 

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 өңірде қазіргі уақытта 

жалпы саны 39698 дана жарық нүктелері бар. Орал қаласында "КАЗТЕХНИКАС" ЖШС 19 983 

жарық нүктелеріне қызмет көрсетеді, осы жарық диодты нүктелерден 6063 дана немесе 31% 

энергия үнемдейтін шамдарға ауыстырылды, оның ішінде 2145 дана жарықдиодты шамдарға 

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 
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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 және канализация жағдайы, халықты орталықтандырылған 

сумен жабдықтау және су тартумен қамтамасыз ету 

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. 2017 жылы авариялар мен 

ажыратулар саны 103 бірлікті, ал 2019 жылы - 35 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%). 2019 

жылы желілердің жалпы ұзындығы 4074,4 км құрады, оның ішінде 561,9 км ауыстыруды талап 

етеді. 

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-сын құрайды.  

2019 жылы қала тұрғындарын орталықтандырылған сумен қамту 95,9% құрайды. 

Республикалық бюджет қаражаты есебінен "Нұрлы Жол" бағдарламасы бойынша Орал 

қаласында 888,8 млн.теңге бөлініп, 7,9 км су құбыры желісі қайта жаңартылды. "Батыс Су 

Арнасы" ЖШС өз қаражаты есебінен 103 млн.теңге игерілді, 4,7 км сумен жабдықтау желілері 

жөнделді. Қалалық коммуналдық желілердің жалпы ұзындығы 639,8 км құрайды, оның ішінде 

Орал қаласы бойынша – 442,2 км, Ақсай қаласы бойынша – 197,6 км. Сондай-ақ, 217 ауылдық 

елді мекен (433 АЕМ-нің) орталықтандырылған сумен қамтамасыз етілген, бұл елді 

мекендердің жалпы санының 50,1%-ын немесе барлық АЕМ-нің халық санының 86,5%-ын 

құрайды. 

 

2.7.3-кесте. Орталықтандырылған сумен қамтамасыз ету 

 
Көрсеткіштер 2017 ж. 2018 ж. 2019 ж. 

АЕМ сумен қамтамасыз етілуі, % 40,4 47,5 50,1 

Ауыл тұрғындарын сумен қамтамасыз ету, % 76,7 81,0 86,5 

Қала тұрғындарын сумен қамтамасыз ету, % 93,8 94,8 95,9 

 

Су тарту. 2017 жылы қала халқының орталықтандырылған су тартуға қолжетімділігі 

89,3% құрайды, оның ішінде Орал қаласында – 89,3%, Ақсай қаласында – 100%. Кәріз 
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желілерінің ұзындығы 414,2 км құрайды (2019 жылы — 423,0 км). 266 км кәріз желілерін 

ауыстыру қажет (2019 ж. - 183,5). Кәріз желілері 30 жылдан астам пайдаланылуда және 

тиісінше желілердің (67%), кәріздік сорғы станцияларының (75%) тозуының жоғары деңгейі 

негізгі проблема 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, ауа мен судың ластану көлемінің қысқаруы 

Батыс Қазақстан облысының 2019-2025 жылдарға арналған қоршаған орта сапасының 

нысаналы көрсеткіштері облыстық мәслихаттың 2019 жылғы 6 наурыздағы №23-2 шешімімен 

бекітілген. 

2017 - 2019 жылдары Орал қаласының стационарлық желісінің бақылау деректері 

бойынша атмосфералық ауасының ластануы төмен деңгеймен сипатталады. ИЗА 2018 жылы 

2 (төмен деңгей) құрайды – жоғарылау деңгей (ИЗА=5). СИ = 2 - 4 (жоғарылау деңгей), НП мәні 

= 0-3% (төмен және жоғарылау деңгей).  

Ақсай қаласының 2017 және 2019 жылдары атмосфералық ауасының ластануы төмен 

деңгеймен (ИЗА = 1 - 2), 2018 жылы жоғарылау деңгеймен (ИЗА =5) сипатталады. 2017 және 

2019 жылдары СИ = 2 - 4 (жоғарылау деңгей) және 2018 жылы СИ = 6 (жоғары), 2017-2018 

жылдары НП = 0% және 2019 жылы НП=1%.  

Березовка кентінің  атмосфералық ауасы 2017 жылы төмен ластану деңгейімен 

сипатталады. ИЗА 0 құрайды. СИ = 1 және НП 0%-ге тең.  

Яварцево кентінің атмосфералық ауасы 2017 - 2019 жылдары төмен ластану деңгейімен 

сипатталады. ИЗА 1 – 4 құрайды. СИ 1 – 1,1, НП = 0% тең.  

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 заттар 

шығарындыларының серпіні: 2015 жылы — 42,4 мың тонна, 2016 жылы – 42,5 мың тонна, 2017 

жылы – 41,5 мың тонна, 2018 жылы – 48,2 мың тонна, 2019 жылы — 41,2 мың тонна 

(Статистика комитетінің деректері). 

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.   

Облыста сарқынды суларды тазарту құрылыстары, кейіннен жер бедеріне ағызу, 

жинақтауыштар мен сүзу алаңдары бар кәсіпорындар жұмыс істейді: КПО Б. В., "Батыс су 

Арнасы" ЖШС, "Ақсайжылуқуат" 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 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. 



231 

 

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 2017 жылы. 2018 жылы. 2019 жылы 

Өнеркәсіптік төгінділер 

Су тарту көлемі мың м3 2965,73 3039,194 2959,620 

Ластаушы заттардың көлемі 

мың тонна 
34,2 42,6 42,441 

Шаруашылық-

тұрмыстық ағынды 

сулар 

Су тарту көлемі мың м3 8585,94 7311,112 8213,78 

Ластаушы заттардың көлемі 

мың тонна 
3,392 3,23 2,599 

Авариялық және рұқсат 

етілмеген төгінділер 

Су тарту көлемі мың м3 —  — 

Ластаушы заттардың көлемі 

мың тонна 
—  — 

Барлығы (жоғарыда 

аталған барлық 

төгінділер) 

Су тарту көлемі мың м3 11551,67 10350,306 11173,4 

Ластаушы заттардың көлемі 

мың тонна 
37,592 45,8 45,04 

 Облыс әкімдігінің деректері 

  

Орал өзенінде шартты таза судың екі көзі 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 шоғырландыруға арналған.  

Орал қаласының ағынды сулары (шаруашылық-тұрмыстық және өндірістік) 

канализациялық тазарту құрылыстарында механикалық тазартудан, жасанды тоғандарда табиғи 

биотазадан өтеді және №2 жинағышқа жіберіледі. 

 

Өндіріс және тұтыну қалдықтарын басқару және қалдықтарды қайта өңдеу 

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. 

2019 жылы қалыптасқан қатты тұрмыстық қалдықтардың жалпы көлемінің 8,6% және 

өндірістік қалдықтардың 55% қайта өңделді. 

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). 

Қатты тұрмыстық қалдықтарды жинау және өңдеу саласында 16 кәсіпорын жұмыс істейді. 

Жергілікті ірі қайта өңдеу кәсіпорындарының арасында жылына 2 мың тонна автокөлік 

Резиналарын өңдеу бойынша "Кама Центр" ЖШС, сағатына 500 кг "Губер" ЖК және қағазды 
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өңдеу бойынша "Усенова" ЖК атап өтуге болады. Бұл кәсіпорындардың өнімдері жергілікті 

нарыққа қолжетімді бағамен шығарылады. 

Орал қалалық қатты тұрмыстық қалдықтар полигонында "ICM Recycling" компаниясы 

жылына қуаты 100 мың тонна қоқысты сұрыптау желісін іске қосты. Жобаның құны-1,7 млрд. 

теңге (инвестордың қаражаты). Жобаны іске асыру мерзімі: 2017-2023 жылдар. 

Қалдықтарды алдын ала сұрыптау және бөлек жинау мәселесін шешу үшін облыс және 

аудан орталықтарында картонды, қағазды, пластикті, шиналарды қабылдау пункттері 

ұйымдастырылған. Облыс бойынша 1306 контейнер орнатылды, оның ішінде Орал қаласында-

767, аудандарда-539 бірлік. Құрамында сынап бар шамдарды, батареялар мен аспаптарды 

жинау үшін 54 арнайы контейнер орнатылды, оның ішінде 27 Орал қаласында және 27 ауданда. 

Облыста бұл құрамында сынап бар қалдықтар "Талап" АҚ және "Мега-Жазира" ЖШС кәдеге 

жаратумен айналысады. 

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. 

 

Биологиялық ресурстардың жай-күйі және орман, балық және аңшылық 

шаруашылықтарының, ЕҚТА және экологиялық туризмнің дамуы 

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 іс-

шараларын 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.  

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-
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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 

 

Облыстың аумағы, халқы және ЖӨӨ. ЖӨӨ-дегі өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығының 

үлесі. Экономиканы әртараптандыру. 

Қарағанды облысы еліміздің ең ірі индустриялық орталығы болып табылады және 

республиканың басқа өңірлерінің арасында көшбасшы төрттікке кіреді. Облыс аумағы - 428 

мың шаршы км. Алайда, Статистика комитетінің деректері бойынша халық саны тұрақты 

төмендеуде: 2018 жылдың басында 1380,5 мың адамды, 2019 жылдың басында – 1378,5 мың 

адамды, ал 2020 жылдың басында — 1376,9 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,  2019 жылы тиісінше 5388,3 және 3911,0 құрады. 

ЖӨӨ өзгерісіне 2019 жылы көлемі 2447,5 млрд. теңгені құрайтын өнеркәсіп ең көп 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, 2019 жылы 1991,4 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 қосылды:140
 

- 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. 2019 жылы ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің көлемі 

334,0 млрд.теңгені құрады, мал шаруашылығында көрсеткіш басым болды (60,6%). 

 

Ауыл шаруашылығының өнімділігі жоғары әдістерге көшуі. Су шығынын төмендету 

және шығымдылығын арттыру. Органикалық ауыл шаруашылығын дамыту 

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.  

2019 жылы тұқымның, минералдық тыңайтқыштардың селекциялық сорттарын қолдану 

және сандық технологияларды енгізу арқасында 880,4 мың тонна астық жиналды. 381,7 мың 

тонна картоп және 105,9 мың тонна көкөніс алынды. Суармалы жерлердің көлемі 1,5 мың 

 
140 Қарағанды облысының аумағын дамытудың 2016-2020 жылдарға арналған бағдарламасы және 2018 

және 2019 жылдары оны іске асыру бойынша есептер 
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гектарға ұлғайтылып, 22 мың гектарға дейін жеткізілді. Биылғы жылы дәнді және бұршақты 

дақылдар алқабы 32,5 мың гектарға кеңейтіліп, 895,5 мың га құрайды.  

Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру көлемі өсуде. Ет өндірісі - 4,8%-ға, сүт - 3,7%-ға, 

жұмыртқа-3%-ға өсті. Өткен жылға қарағанда ІҚМ басы 2,9%-ға, жылқы - 8,8%-ға және құс-2%-

ға өсті. Асыл тұқымды малдардың үлесі 6,2%-ға дейін өсті. 2020 жылы 8 сүт-тауар фермасын 

құру және екі бордақылау алаңының құрылысын бастау жоспарлануда. 

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.  

Ауыл шаруашылығы жерлерін ұтымды пайдалану мақсатында облыста 2016 - 2020 

жылдарға арналған ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді айналымға енгізу жөніндегі 

жоспар іске асырылуда. 2018 жылы жоспар бойынша 560 мың га ауыл шаруашылығы 

айналымына 671 мың га ауыл шаруашылығы жері тартылды. Бұл жетістіктерге климаттық 

жағдайлармен қатар, әрине, жоғары 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. 

2020 жылға арналған міндеттер-босалқы жерлерден 612,0 мың га алқаптарды ұлғайту 

және 216,3 мың га пайдаланылмайтын егістікті айналымға қайта тарту бойынша жұмыс 

жүргізу. 

Облыстың жер қорының құрамында 87,4% ауыл шаруашылығы алқаптары бар, олардың 

ішінде жайылымдар (94,6%) басым, егістік 3,2% құрайды. Қарағанды облысы бойынша ауыл 

шаруашылығы мақсатындағы жерлердегі жайылымдардың көлемі 11998,5 мың га, суланған 

7451,4 мың га немесе 62% 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.  

 

Энергетиканы, оның ішінде жаңартылатын энергетиканы дамыту және халықты 

энергиямен қамтамасыз ету. 

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.   

2019 жылы энергетикалық жабдықты қайта жаңарту мен жаңғыртуға 9,8 млрд теңге 

бөлінді, 5,5 мың км электр желілері мен 931 қосалқы станция жөнделді және жаңғыртылды. 

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% 

(жоспарға 100%) құрады. 
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2018 жылы Қарағанды облысы Саран қаласында қуаты 100 МВт күн электр станциясының 

құрылысы аяқталды.  

Сондай-ақ, Абай ауданы, Курминское ауылында қуаты 0,5 МВт биогаз қондырғысы 2018 

жылы пайдалануға берілді. 

Ақтоғай ауданының Гүлшат кентінде қуаты 40 МВт және Ақадыр кентінде қуаты 50 МВт 

күн электр станцияларын 2019 жылы іске қосылды. Бұдан басқа, Кеңгір кентінде 

"Казгринэнерджи" ЖШС қуаттылығы 9 МВт биоэлектрлік станцияның құрылысын бастады. 

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.  

2019 жылы 4,7 км магистральдық жылу желілері жаңғыртылды. Олардың жалпы 

ұзындығы 1619 км, оның ішінде тозығы жеткені — 262,4 км (16,2%), ауыстыруды қажет ететіні 

— 250,1 км (15,4%). 

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 

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).  

2019 жылы "Сарыарқа" магистралды газ құбырының 1061 км-нің 765 км-і Қарағанды 

облысының аумағынан өтті. Қарағанды, Теміртау және Жезқазған қалаларында газ тарату 

желілерінің құрылысы жүргізілуде. Алғашқы 300 үй орталық газбен жабдықтауға қосылған. 1 

млн адам, 100 елді мекен немесе 68 мың үй, 200 қазандық, 700 кәсіпорын орталықтандырылған 

газбен қамтамасыз етіледі. 

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. 

 

Сумен жабдықтау және канализация жағдайы, халықты орталықтандырылған 

сумен жабдықтау және су тартумен қамтамасыз ету 

Ашық көздерден сумен қамтамасыз етілетін  Ақтоғай ауданының Қарағанды, Жезқазған, 

Приозерск қалалары мен Сарышаған ауылын қоспағанда, облыстың қалалары мен ауылдық елді 

мекендерін сумен жабдықтау су тазарту құрылыстары арқылы тазарту жолымен жер асты 

көздерінен жүзеге асырылады. Кешенді пайдаланылатын ірі су қоймалары, Самарқанд, Кеңгір 

және Шерубайнұра су қоймалары ашық технологиялық салқындату циклі арқылы және осы су 
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қоймаларының су айдынын кейіннен қайтара отырып, энергетика қажеттіліктері үшін 

пайдаланылады. Сондай - ақ, Қарағанды облысы бойынша жер асты суларының 111 кен орны 

тіркелген, оның ішінде 5-і минералды көздер, олардың екеуі (Жосалы және Жартас) қазіргі 

уақытта пайдаланылуда және 36 жеке барланған учаске бар. 

1974 жылдан бастап Қарағанды-Теміртау өндірістік ауданын сумен жабдықтау үшін 

ғимараттар кешенінің техникалық өнімділігі - жылына 816 млн.м3 Қ.Сәтпаев атындағы канал 

арқылы берілетін Ертіс суы да пайдаланылады. 

Нұра-Сарысу бассейні бойынша су алу 2019 жылы 1458,1 млн.м3 құрады, оның ішінде 

коммуналдық-тұрмыстық қажеттіліктерге - 85,1 млн. м3, өнеркәсіптік қажеттіліктерге – 1179,7 

млн. м3, ауыл шаруашылығы мұқтаждарына - 84,2 млн. м3, балық шаруашылығы мұқтаждарына 

– 0,127 млн. м3, су қоймаларын толтыру - 9,121 млн. м3 және өзге де қажеттіліктерге-49,185 

млн. м3, санитарлық су жіберу-50,5 млн. м3. 2019 жылы бассейн бойынша айналмалы және 

қайта-жүйелі сумен жабдықтау көлемі 2366,996 млн.м3 құрады, оның ішінде айналмалы – 

1804,614 млн. м3, қайта-жүйелі-562,382 млн. м3. 

Облыста 22 пайдаланушы ұйым мен кәсіпорын 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,  2019 жылы тиісінше 7505,5 км 

және 2666,8 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 27 кәріздік тазарту ғимараты жұмыс істейді.  

2018 жылы Статистика комитетінің деректері бойынша кәріз желілерінің жалпы 

ұзындығы 2516,3 км құрады, оның ішінде 1225,4 км, 2019 жылы тиісінше - 2548,2 км және 

1240,3 км ауыстыруды қажет етеді. 

2019 жылы 303,1 км су құбыры және кәріз желілері салынды және қайта жаңартылды, 4,7 

км магистральдық жылу желілері жаңғыртылды. 

 

Қоршаған ортаның жай-күйі, ауа мен судың ластану көлемінің қысқаруы. 

Қарағанды облысының әкімдігі энергетика министрлігімен бірлесе отырып, экологиялық 

проблемаларды шешу үшін 2018 жылдың қазан айында "Қарағанды облысындағы экологиялық 

жағдайды жақсарту жөніндегі шаралар туралы кешенді жоспар" бекітілді. Онда өнеркәсіп 

кәсіпорындарының шығарындыларды азайтуға бағытталған табиғатты қорғау шаралары 

енгізілді, қалдықтарды басқару, су ресурстарын қорғау, экологиялық білім беру, сондай-ақ 

қоршаған ортаның жай-күйіне қоғамдық мониторинг жүргізу шаралары ескерілген. 

Жоспар бойынша барлығы 57 іс-шараны іске асыру көзделген, оның ішінде 22 (39%), 35 

(61%) іс - шараны орындау үшін аяқталды, оның ішінде іске асыру мерзімі 2020 ж. – 31, және 

2022 ж. - 4 іс-шара (ЖЦМ күкірт қышқылы өндірісін газдандыру және салу). 

Қоғамды экологиялық проблемаларды шешуге тарту үшін 2018 жылдың соңында 

Қарағанды облысы әкімінің төрағалығымен қоршаған ортаны қорғау мәселелері жөніндегі 

кеңес құрылды. Оған негізінен үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері мен тәуелсіз экологтар, 

сондай-ақ ірі өнеркәсіптік кәсіпорындардың, мемлекеттік органдардың басшылары кірді. 

2017 — 2019 жылдары стационарлық желінің бақылау деректері бойынша Қарағанды 

қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі ластану деңгейінде деп бағаланды.  

Балқаш қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі жоғарылау деп бағаланды. 

ИЗА 6 - 7 (жоғарылау және жоғары деңгей) құрайды. СИ 8,4 - 23 (>10 өте жоғары деңгей) тең.  

Теміртау қаласының  атмосфералық ауасының ластану деңгейі жоғарылау деп 

бағаланды. ИЗА 8 - 9 (жоғары деңгей) құрады. СИ = 12 – 16,8 (>10 өте жоғары деңгей).  

Атмосфераға ластаушы заттардың шығарындыларының 75%-ын ірі кәсіпорындар 

жүзеге асырады. Өңірде қауіптіліктің 1 санатына жататын 247 табиғат пайдаланушы жұмыс 
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істейді. Оның ішінде ірі кәсіпорындар: "Қазақмыс корпорациясы" ЖШС, "Kazakhmys Energy" 

ЖШС (Қазақмыс Энерджи) Жезқазған ЖЭО, "Kazakhmys Smelting" ЖШС (ЖМЗ), "Kazakhmys 

Smelting" ЖШС (БМЗ) (катодты мыс өндірісі), "Kazakhmys Energy" ЖШС (Қазақмыс Энерджи) 

Балқаш ЖЭО, "Қазақмыс Энерджи" ЖШС ГРЭС (жылу электр станцияларымен электр 

энергиясын өндіру), "Арселор Миттал Теміртау" АҚ ДК, "Қазақмыс Энерджи" ЖШС Арселор 

Миттал Теміртау"," Central Asia Cement "АҚ," Карцемент "АҚ," Өркен "ЖШС (Атасу), "Өркен" 

ЖШС (Кентөбе), "Қазмарганец" Кб ("Қазхром ТҰК" АҚ филиалы), "Қарағанды Энергоцентр" 

ЖШС (ЖЭО-1, ЖЭО-3), "Bapy Mining" ЖШС, "Теміртау электр металлургиялық зауыты" АҚ 

ХМЗ, "Жәйрем тау-кен байыту комбинаты"АҚ. Шығарындылар динамикасы 2.8.1-кестеде 

берілген. 

 

2.8.1-кесте. Қарағанды облысы бойынша 2016 - 2019 жылдардағы қоршаған ортаға эмиссиялар 

динамикасы 

 

Эмиссия түрі 
2017 ж. 2018 ж. 2019 ж. 

Лимит Дерек Лимит Дерек Лимит Дерек 

Шығарындылар мың 

тоннамен 

831 590 822 587 945,6 641,3 

Төгінділер мың тоннамен 1043 458 429 428 454,5 403,7 

Қалдықтар мың тоннамен 513764 121786 483458 129669 344499,7 149354,24 

 

Қарағанды облысы бойынша шығарындылардың негізгі көлемі металлургиялық кешенге - 

70%-ға дейін, жылу станцияларына - 20%-ға дейін, тау-кен өндіру кәсіпорындарына - 10%-ға 

дейін келеді. 

Облыстың өнеркәсіптік әлеуеті өсіп, қоршаған ортаға техногендік әсер етуде. Облыста 

қоршаған ортаның сапасын тұрақтандыру үшін табиғат қорғау қызметінің барлық бағыттары 

бойынша жоспарлы жұмыс жүргізілуде. 

Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша экологиялық жағдайды жақсарту жөніндегі 

кешенді іс-шаралар жоспары бекітіліп, іске асырылуда. Жоспар бойынша барлығы 57 іс-

шараны жүзеге асыру қарастырылған. Кәсіпорындардың қоршаған ортаны қорғауға 

инвестициялары кестеде келтірілген. 

 

2.8.2-кесте. Қарағанды облысы бойынша табиғат пайдаланушылардың табиғат қорғау іс-

шараларын қаржыландыруы, млрд. теңгемен 
 

2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл  
Жоспар Дерек  Жоспар Дерек  Жоспар Дерек  

14,7 12,4 19,4 18,8 35,2 18,9 
 

 

Теміртау және Қарағанды қалаларының дендрологиялық жоспарлары әзірленді. 

Қарағанды, Теміртау, Балқаш және Жезқазған қалаларында пилоттық режимде ауа жағдайын 

бақылау үшін 10 газ талдағыш жұмыс істейді. 

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. 
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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.  

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). 

 

Өндіріс және тұтыну қалдықтарын басқару және қалдықтарды қайта өңдеу 

Қарағанды облысы бойынша 7430 млн.тонна қалдық жиналды, оның ішінде: тау–кен 

өндіру саласынан – 1 564 млн. тонна, түсті металлургиядан – 3026 млн. тонна, қара 

металлургиядан – 199 млн. тонна, көмір өндіру саласынан – 2403 млн. тонна, жылу 

энергетикасы саласынан-111 млн. тонна. 

2019 жылы жиналған ҚТҚ көлемі - 530 мың тоннаны құрады, оның ішінде сұрыпталғаны 

және өңделгені – 37,4% (2018 жылы – 16,3%). 

Тау-кен және шахта жыныстары, байыту қалдықтары, күл-қож сияқты өнеркәсіптік 

қалдықтар пайдаланылған жерлерді қалпына келтірудің техникалық кезеңін жүргізу үшін, 

карьерлерді, үйінділерді қорғау бөгеттерін төгу үшін пайдаланылады. Мысал ретінде ішкі 

үйінділерге орналастырылатын "Шұбаркөл Көмір" АҚ кәсіпорнында пайда болған аршылған 

тау жынысы болып табылады. 

Сондай-ақ, Қарағанды облысында бұрынғы Балқаш-9 әскери объектісінің ("Дарьял-

У"РЛС) аумағында орналасқан 5946 конденсаторы бар 183 контейнер және ПХД құрамдас 

қалдықтары бар 3 контейнер бар. 

2020 жылға дейін бұл конденсаторлар Балқаш қаласынан 35 км (халық саны-100000 адам) 

және Гүлшат кентінен 5 км (халық саны-1000 адам) орналасқан бұрынғы Балқаш-9 әскери 

объектісінің 2 қоймасына орналастырылды. 

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. 2019 жылы пайда болған ҚТҚ 

көлемі 530 мың тоннаны құрады, оның ішінде 198,4 мың тонна (37,4%) қайта өңделді. 

2018 жылы Қарағанды облысының әкімдігі "Қарағанды облысы бойынша 2018-2020 

жылдарға арналған шағын және орта бизнес субъектілерін кеңінен тарта отырып, қатты 

тұрмыстық қалдықтарды заманауи кәдеге жарату және қайта өңдеу бойынша шаралар кешенін" 

бекітті. Бұл шаралар кешені ҚТҚ саласындағы нысаналы индикаторларды орындау, 
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қалдықтарды қайта өңдеу бойынша инвестициялар тарту бойынша қалалар мен аудандар 

әкімдіктерінің алдында нақты міндеттерді орындауға бағытталған. 

2018 жылы халықты қалдықтарды жинау және тасымалдау қызметтерімен қамту 80% - ды 

құрады (жоспарға 100%). 2019 жылы облыс халқының 74%–ы, қала халқы-80%, ауыл халқы-

53,9% ҚТҚ шығару қызметтерімен қамтамасыз етілді. Қарағанды облысы әкімдігінің ақпараты 

бойынша 202 ҚТҚ орналастыру нысанының 50-і ғана экологиялық және санитарлық талаптар 

мен нормаларға сәйкес келеді, бұл 25%-ды құрайды. Қаражал қаласында, сондай-ақ Жаңаарқа, 

Нұра, Ұлытау, Шет аудандарында экологиялық және санитарлық талаптар мен нормаларға 

сәйкес келетін ҚТҚ полигондары жоқ. 

Қазіргі уақытта ҚТҚ жинау, сұрыптау және қайта өңдеу бойынша 6 кәсіпорын жұмыс 

істейді, ҚТҚ бөлек жинау енгізілуде. 

Облыс аумағында қалдықтарды сұрыптауды және қайта өңдеуді негізінен үш ірі қоқыс 

шығарушы ұйым жүзеге асырады ("Қарағанды қаласы ГорКомТранс" ЖШС, "Ресайклинг" 

ЖШС, "ЭкоАлем"ЖШС). 

Жалпы облыста қалдықтарды бөлек жинауға арналған 1200-ден астам контейнер, сондай-

ақ құрамында сынап бар аспаптарды жинауға арналған 66 контейнер орнатылды. Алайда бөлек 

жинауға арналған контейнерлер тек Қарағанды және Теміртау қалаларында ғана орнатылған, 

қалған 16 аудан мен қалаларда бөлек жинау енгізілмеген. 

Бүгінгі күні істен шыққан аз және орташа габаритті электронды тұрмыстық техникаға 

(шәйнектер, фендер, үтіктер, телефондар және т.б.) арналған 19 контейнер орнатылды (5 – 

Қарағанды қаласында, 3 контейнерден – Сәтпаев, Жезқазған қалаларында, 2 контейнерден – 

Саран, Шахтинск, Абай қалаларында, 1 контейнерден – Балқаш қаласында, Ақтас кентінде). 

Сондай-ақ осы контейнерлерге қызмет көрсету "ПРОМОТОХОДКАЗАХСТАН" ЖШС 

қаражаты есебінен жүзеге асырылады. 

"Қарағанды қаласының ГорКомТранс" ЖШС ("Казвторресурсы") қоқыс сұрыптау 

желісінің қуаты - жылына 200 мың тонна. Келіп түскен қалдықтар сұрыптау желісінен өтеді, 

онда 10 фракция (макулатура, картон, полиэтилен, ПЭТ, алюминий банкалары, металл, 

пластмасса және т.б.) алынады. 9 фракция қайталама шикізат ретінде сатылады, ал ПЭТ 

бөтелкелері ПЭТ флексіне (немесе ПЭТ қабыршақтарына) өңделеді. 

"ТТК" ЖШС Қарағанды және Теміртау қалаларында ҚТҚ жинау, сұрыптау және кәдеге 

жарату бойынша жұмыстарды 2017 жылғы қаңтардан бастап жүзеге асырады. Келіп түсетін 60 

мың тонна сұрыпталған қалдықтардың 50%-ы дайын өнімді пластикалық люктер мен құдық 

қақпақтары түрінде алу арқылы өңделеді. 

"Ресайклинг" ЖШС сұрыптау желісінің қуаты жылына 20 мың тоннаны құрайды. 

Компания кейіннен түйіршіктер мен қайталама пластмассалар шығарумен қайталама пластикті 

қайта өңдеуді жүзеге асырады. 

2017 жылы (маусымда – бірінші кезең, желтоқсанда – екінші кезең) пайдаланудан шыққан 

толық циклді көлік құралдарын кәдеге жарату зауыты пайдалануға берілді. Зауытта ВЭТС-ті 

ұсақтау және терең өңдеу (98%-ға дейін) жүзеге асырылады, бұл ретте зауыттың қуаты жылына 

50 мың ВЭТС. 

Жезқазған қаласын дамытудың 2017-2019 жылдарға арналған жоспары шеңберінде 

Жезқазған қаласында қоқыс сұрыптау пунктінің құрылысы жоспарланған (концессияны әзірлеу 

– 2018 жыл; зауыт құрылысы-2019 жыл). 

"Қарағанды қаласы ГорКомТранс" ЖШС мемлекеттік-жеке меншік әріптестік шеңберінде 

Қарағанды, Абай, Сарань, Шахтинск, Теміртау қалаларының қалдықтарын орналастыру үшін 

ҚТҚ полигоны бар қоқыс өңдеу зауытын салуды жоспарлап отыр. Аталған жоба бойынша 

"Қарағанды облысының қатты тұрмыстық қалдықтарын басқару жүйесін жаңғырту" 

тұжырымдамасы әзірленді. Қазіргі уақытта жаңа полигон құрылысының жұмыс жобасы 

сараптамадан өтуде. Жобаны іске асыруға 882,3 млн.теңге ("Қарағанды қаласы ГорКомТранс" 

ЖШС меншікті қаражаты) инвестициялау жоспарлануда. Өңдеу көлемі – 120 мың. жылына 

тонна, өңдеу тереңдігі-50%. 

Қарағанды облысының аумағында рұқсат етілмеген қоқыс тастайтын 1081 нысан 

анықталды, Қарағанды облысы экология департаментінің мемлекеттік экологиялық 
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инспекторлары рұқсат етілмеген қоқыс тастайтын жерлерді жою туралы 406 хат жолдады, оның 

ішінде 78 нысан кәдеге жаратылды. 

ЭГТРМ Қарағанды облысының әкімдігімен бірлесіп қоқыс тастайтын жерлерді жою 

кестесін бекітті. Рұқсат етілмеген қоқыс тастайтын жерлерді жою жұмыстары жалғасуда. 

 

Биологиялық ресурстардың жай-күйі және орман, балық және аңшылық 

шаруашылықтарының, ЕҚТА және экологиялық туризмнің дамуы 

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. 

01.01.2020 жылға облыстың мемлекеттік орман қоры жерінің жалпы ауданы 614689 га 

құрады, оның ішінде орман алқаптары – 181695 га, оның ішінде орман көмкерген жерлер – 

152306 га және ормансыз жерлер – 432994 га. Облыстың ормандылығы 0,4% құрайды. 

Облыста 9 мемлекеттік орман иеленуші жұмыс істейді, оның ішінде: 

- облыс әкімдігінің Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының 6 

мемлекеттік орман шаруашылығы мекемесі 204094 га алаңда, 

- 140274 га алаңда 2 мемлекеттік ұлттық табиғи саябақ (Қарқаралы және Бұйратау) , 

- Қарағанды облысы аумағындағы Қорғалжын мемлекеттік табиғи қорығы - 262125 га. 

Мәдени-сауықтыру, рекреациялық және спорттық мақсаттар үшін 10 жылдан 49 жылға 

дейінгі мерзімге ұзақ мерзімді орман пайдалануға облыстың орман қоры учаскелерінде 

алаңының көлемі 348,1 га 4 учаске берілді. 

ЕҚТА жерлерінде мәдени-сауықтыру, рекреациялық және спорттық мақсаттар үшін ұзақ 

мерзімді және қысқа мерзімді жалға алаңының көлемі 36 га 24 учаске берілген. 

Аңшылық алқаптарының жалпы ауданы - 36478,718 мың га. 

Аңшылық алқаптардың резервтік қорының ауданы - 14383,22 мың га. 

Аңшылық алқаптардың бекітілген алаңы - 22095,497 мың га 

Бекіту пайызы-60,5% 

Аңшылық шаруашылықтарының жалпы саны-138 

Бекітілген аңшылық шаруашылықтарының саны-98 

Аңшылық шаруашылығы субъектілерінің саны-43 

Қорықшылық қызмет саны-348 адам 

Жануарлар дүниесін пайдаланғаны үшін төлемдер түсті (2019 жылы) – 9,3 млн .теңге. 

Тіркелген аңшылар саны-16750 адам. 

Жануарлардың аңшылық түрлерінің саны-23 түр. 

Республикалық маңызы бар балық шаруашылығы су айдындарында – 37 учаске 

(Балқаш көлі – 21 учаске, Қ.Сәтпаев атындағы канал – 10 учаске, Нұра өзені – 6 учаске), оның 

ішінде 9 пайдаланушыға 23 учаске (Балқаш көлі – 14, қ. Сәтпаев атындағы канал – 8, Нұра өзені 

– 1) бекітілді. 14 учаске бекітілмеген (Балқаш-7 көлі, қ. Сәтпаев атындағы канал – 2, Нұра өзені 

– 5). Жергілікті маңызы бар 127 су айдынынан 44 пайдаланушыға 71 су айдыны бекітілді. 56 су 

қоймасы бекітілмеген күйінде қалып отыр. 2019 жылға арналған Лимит-1,0 мың тонна. Нақты 

ауланған балық  -  833,4 тонна (83%). 

Тауарлы балық шаруашылығымен 9 балық өсіру ұйымы айналысады. Әзірленіп жатқан 

балық шаруашылығын дамыту бағдарламасы шеңберінде өсірілетін тауарлық балық көлемін 

2030 жылға қарай 1500 тоннаға дейін жеткізу көзделген. 

Облыста мынадай ерекше қорғалатын табиғи аумақтар құрылды: 

2 мемлекеттік ұлттық табиғи парк: 

- Қарқаралы мемлекеттік ұлттық табиғи паркі; 

- "Бұйратау" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі. 

- республикалық маңызы бар 7 мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) ; 

- республикалық маңызы бар 2 мемлекеттік табиғи қаумалы (ботаникалық) ; 

- республикалық маңызы бар 10 мемлекеттік табиғат ескерткіші. 

 

2.8.3-кесте. Қарағанды облысының қорықтары және басқа да ерекше қорғалатын объектілері 
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Атауы Орналасқан орны Аумағы, га 

 Қарқаралы мемлекеттік ұлттық табиғи 

паркі Қарқаралы ауданы 90 323 

 Жезқазған ботаникалық бағы Жезқазған қ. 62 

 Мемлекеттік табиғи қорықшалар:   

 Белодымов (зоологиялық) Осакаров ауданы 3 000 

 Белағаш (зоологиялық) Бұқар–Жырау ауданы 1 500 

 Кува (зоологиялық) 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 

 Бөлдеутас ГПЗ (зоологиялық) Қарқаралы ауданы (2009 жылы 

ашылған) 44 66 

 

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 үстірт, сібір балқарағайы, сібір шыршасы. 

Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің (29.08.2018 ж. № 17-5-6/225) 

Бұйрығымен "Қарқаралы МҰТП" РММ жалпы ауданы 45160 мың га Бектауата, Белдеутас екі 

мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық) қорғауға бекітілді. 

Қарқаралы МҰТП аумағында 11 туристік бағыт жұмыс істейді. 

«Бұйратау» мемлекеттік ұлттық табиғи паркі. 

"Бұйратау" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 

жылғы 11 наурыздағы № 247 қаулысымен құрылған. "Бұйратау" МҰТП жалпы ауданы 88968 га 

құрайды. 

"Бұйратау" МҰТП Ақмола облысы Ерейментау ауданының аумағында (60814 га) және 

Қарағанды облысы Осакаров ауданының аумағында (28154 га) орналасқан. 

"Бұйратау" МҰТП құрамында 2 филиалы бар: Ерейментау, Белодымовский. 

"Бұйратау" МҰТП аумағында 4 туристік бағыт жұмыс істейді, барлық маршруттар 

қозғалыс түрі бойынша: автомобиль, жұмыс істеу уақыты бойынша: маусымдық, ұйым нысаны 

бойынша: топтық және жеке, олардың жалпы ұзындығы 131,2 км құрайды. 

Оларда 1 бақылау палубасы, 2 бос алаң, орындықтар, пикник үстелдері, көрсеткіштер, 

аншлагтар, маршрут паспорттары және т. б. жабдықталған. 

Облыста туризм инфрақұрылымын дамыту "Бизнестің жол картасы - 2020" бизнесті 

қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы" шеңберінде жеке инвестицияларды тарту 

жолымен құрылады. Туристік қызығушылықтың басты орындары: Қарағанды қаласы, Балқаш 

көлінің жағалауы, Ұлытау, Қарқаралы және Ақтоғай аудандары.   

2018 жылдың маусым айында Астана қаласының 20 жылдығына орай "Elbasy joly" 

тарихи-ақпараттық 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 
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электрондық БАҚ-та мақалалар шеңберінде облыстың туристік орындарын алға бастыру 

бойынша ақпараттық жұмыстар белсенді жүргізілуде. 

2.9. Қостанай облысы 

 

Облыстың аумағы, халқы және ЖӨӨ. ЖӨӨ-дегі өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығының 

үлесі. Экономиканы әртараптандыру 

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. Елдің жалпы ішкі өнімінде облыстың үлес салмағы 2015 - 2017 жылдары 

тиісінше 3,5 - 3,4% құрады. Жан басына шаққандағы ЖІӨ бойынша-11 орын.141  

 

2.9.1-кесте. 2015-2018 жылдардағы жалпы өңірлік өнім 

 

Атауы Өлшем бірлігі 2017 ж. 2018 ж. 2019 ж. 

ЖӨӨ млрд. теңге 1850,3 2069,3 2451,7 

ЖІӨ ФКИ % 104,6 105,9 104,6 

Жан басына шаққандағы ЖІӨ мың теңге 2108,9 2367,1 2815,9 

 

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 және 2019 жылы 1207,0 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 және 2019 жылы 646,0 млрд.теңгеге дейін ұлғайды.  

2019 жылдың қорытындысы бойынша өңдеу өнеркәсібі өнімдерін шығарудың нақты 

көлем индексі 126,2% құрады. Өсу негізінен машина жасау саласында (үлесі – 37,5%) және 

металлургияда (үлесі – 19,8%) өндіріс көлемін ұлғайту есебінен қалыптасты. Жеңіл 

автомобильдер өндірісі – 2 есе, жүк автомобильдері 8,1 есе, он және одан да көп адамды 

тасымалдауға арналған автомобильдер өндірісі 5,3 есе ("СаркаАвтоПром" ЖШС), комбайндар 

өндірісі – 47,9%-ға ("Агромашхолдинг KZ" ақ), тракторлар өндірісі – 8,6 есе ("Агромашхолдинг 

KZ" ақ, "Композит групп" ЖШС), өңделмеген және жартылай өңделген немесе ұнтақ түріндегі 

алтын өндірісі – 9,7%–ға ("Варваринское" АҚ), ыстықтай илектелген шыбықтар мен өзектер – 

65,0%–ға ("ЕвразКаспианСталь" ЖШС), алкогольсіз сусындар-18,4% ("Фирма Арасан"ЖШС). 

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 және өсімдік шаруашылығының басымдығымен (66,4%) 

2019 жылы 397,8 млрд.теңгеге дейін ұлғайды. Жалпыреспубликалық жалпы астық жинауда 

Қостанай облысы 3 орын алады. 2015-2017 жылдар аралығындағы кезеңде орташа алғанда 

астық түсімі жылына 4,6 млн. тоннадан астам құрады. 2017 жылы астық 2015 жылға қарағанда 

7%-ға көп өндірілді. 

 
141 Мұнда және одан әрі Қостанай облысының аумағын дамытудың 2016-2020 жылдарға арналған 

бағдарламасы және оны іске асыру жөніндегі 2018-2019 жылдарға арналған есептер. 
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Облыстың егіншілігін дамытуда астық өндірісі басым болып табылады, ол өсімдік 

шаруашылығының жалпы өнімінің 73,2%-ын алады. Облыс бойынша дәнді дақылдардың егістік 

алқабы 2017 жылы 4194,5 мың га құрады, 2015 жылмен салыстырғанда 191 мың га ұлғайды. 

Барлық егіс алқабы 109 мың гектарға ұлғайып, 5198,0 мың гектарды құрады. 2017 жылы бидай 

алқабы 3704,9 мың га құрады, майлы дақылдар алаңы 351,3 мың га құрады. Бидай өнімділігі 

2017 жылы – 1,13 т/га, ал 2018 жылы 1,25 т/га құрады. 

Мал саны мен мал шаруашылығының негізгі өнімдерін өндіру бойынша облыс ел өңірлері 

арасында жетекші орындардың бірін алады. Өңірдің мал шаруашылығы өнімдерінің негізгі 

өндірушілері халық шаруашылықтары – 68%, ауыл шаруашылығы кәсіпорындары – 27,6%, 

шаруа (фермер) қожалықтары – 4,4% болып табылады. 

Облыс бойынша ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердегі жайылымдардың ауданы - 

4391 мың га, суландырылған 1355 мың га немесе 31%-ды құрайды. 2014-2016 жж. 

шаруашылықтар 101 бірлік шахта құдығы мен ұңғыма салды және қалпына келтірді. 2017 жылы 

30 құдық (ұңғыма) жоспарланып, 31 құдық салынды. 

 

Ауыл шаруашылығының өнімділігі жоғары әдістерге көшуі. Су шығынын төмендету 

және шығымдылығын арттыру. Органикалық ауыл шаруашылығын дамыту. 

Қостанай облысында 136,6 мың га суармалы жер бар, оның ішінде: лиманды суару – 104,3 

мың га; тұрақты суару – 32,3 мың га. Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге бекітілген 

жерлердің 4442,2 га егістігі, оның ішінде 3738,1 га жаңбырлатыа суару тәсілімен, 259,5 га 

тамшылатып суару, 444,6 га атыз бойынша суарылады. Дәнді дақылдарды суару үшін тікелей 

бүрку қондырғылары қолданылды, бірақ ең тиімді, үнемді әдіс тамшылатып суаруды қолдану 

болып табылады. Ылғал үнемдеуші инновациялық технологияларды енгізу, гербицидтер мен 

минералды тыңайтқыштарды ұлғайту 2018 жылы 5015 мың тонна астық өсіруге және жинауға 

мүмкіндік берді. 

Жем-шөп дақылдарының алқабы ұлғайтылды, 2017 жылы олардың ауданы 383 мың га 

құрады, бұл 2015 жылдың деңгейінен 10,6 мың га артық, дәнді дақылдар алаңы 6 мың гектарға 

ұлғайтылып, 20,5 мың гектарды құрады, дәнді-бұршақты дақылдар алаңы 36,6 мың гектарға 

ұлғайтылып, 65,8 мың гектарды 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%). 

Атап айтқанда 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. 
 

Энергетиканы, оның ішінде жаңартылатын энергетиканы дамыту және халықты 

энергиямен қамтамасыз ету. 

Электрмен жабдықтау. Қостанай облысында энергия тапшы. Аймақта орналасқан электр 

станцияларының электр энергиясын өндіруі жалпы тұтынудың 30% -ынан аспайды (2019 жылы 

облыста электр энергиясының жалпы шығыны - 4,77 млрд. КВтсағ, 2018 жылы - 4,71 млрд. 

КВтсағ) және 0,95 млрд. кВтсағ құрайды. Аймақтағы электр энергиясының тапшылығы сыртқы 

көздермен жабылады («Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС «Екібастұз ГРЭС-2» ЖШС). 

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-1501,5 

км. Облыс аумағында кернеуі 35 кВ және одан жоғары 317 қосалқы станция және 4140 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. 
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Жалпы облыс бойынша қалаларда желілердің тығыздығы жоғары. Алайда, қалалық және 

ауылдық жерлер арасындағы электр және жылу желілерінің тығыздығындағы сәйкессіздікті 

атап өткен жөн.  

2020 жылдың 1 қаңтарына Қостанай облысының барлық елді мекендері 

орталықтандырылған электр желілеріне қосылды.  

Өндіріс үлесін арттыру үшін 2018 жылдан бастап «Қостанай облысы Қостанай ауданында 

қуаты 50 МВт болатын Ыбырай жел электр станциясының құрылысы» жобасы іске асырылуда. 

Сондай-ақ, облыста қуаты аз жаңартылатын энергия көздерін пайдаланатын объектілер 

белсенді енгізілуде, Облыстың 5 қаласы мен 16 ауданында 200-ден астам шағын ЖЭК 

объектілері (10 кВт-қа дейін) орналасқан. 

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. 

2019 жылы жылу желілерінің жалпы ұзындығы 820,4 км құрады, оның ішінде тозығы 

жеткендер — 95,5 км (11,6%), ауыстыруды қажет ететіндер — 135,5 км (16,5%), 

ауыстырылғандар — 15,7 км. 

Газбен жабдықтау. 2020 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша облыстың 70 елді мекені 

табиғи газбен қамтамасыз етілді. Облыс бойынша 2019 жылы табиғи газды тұтыну 860,2 млн.м3 

(2018 жылдың ұқсас кезеңінде – 870,4 млн. м3) құрады. Облыс бойынша газ құбырларының 

жалпы ұзындығы 3602,17 км құрайды, оның ішінде магистральдық газ құбырларының 819,69 

км облыстың Бірыңғай газ операторы "ҚазТрансГаз Аймақ" АҚ-ның республикалық 

меншігінде. Желілердің тозуы 25% құрайды. 2020 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша табиғи 

газды пайдаланатын қала халқының саны 417000 адамды, ауыл халқының саны 70185 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. 

Жоспар тармақтарының бірі бюджет секторында энергия үнемдеу іс-шараларын жүргізу 

болып табылады. 

2019 жылы 30 мекемеде терможаңғырту элементтерімен жөндеу жүргізілді. 2015 жылдан 

бастап 2019 жылға дейін 130 мекемеде терможаңғырту жүргізілді (2015 ж. -11 объект, 2016 

жылы - 26, 2017 жылы-23 объект, 2018 жылы-40). 

Бұдан басқа, «Қазақстанда энергия тиімділігін арттыру» жобасы шеңберінде 2018 – 2019 

жылдар кезеңінде Халықаралық Қайта Құру және Даму банкі ұсынған гранттық қаражат 

есебінен Қостанай облысында жалпы сомасы 184,1 млн. теңгеге 5 жоба іске асырылды: Тобыл 

ОМ, Әулиекөл ОАО, Лисаков қаласының көшелерін жарықтандыру, Денисов ауданының № 40 

бөбекжайы, Қостанай қаласындағы «Жанұя» балалар ауылы. 



245 

 

Мекемелерді терможаңғырту жұмыстары жүргізілді, атап айтқанда ағаш терезелерді, 

сорғы станцияларын, құбырларды, жылыту радиаторларын ауыстыру, жылу шағылдыратын 

экрандар, термостаттар, автоматтандырылған жылу пункттері орнатылды. 

Өңірлерді дамыту бағдарламасы аясында 2011-2019 жылдары бюджет және қайтарымды 

қаражат есебінен жалпы сомасы 2 млрд. теңгеге 128 көппәтерлі үй жөнделді. 

Халықтың жылу тұтынуына бақылауды жүзеге асыру үшін үйлерге ортақ жылу 

энергиясын есепке алу аспаптары орнатылады. 

1.01.2020 ж. облыс бойынша 3 448 көппәтерлі тұрғын үйдің жалпыүйлік жылу энергиясын 

есептеу аспаптары үйлердің 58%-ында (1 988), облыс қалалары бойынша КПТҮ-нің 80%-ында 

(2 431 КПТҮ-нің 1 945-і) орнатылған.  

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%. 

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.  

2019 жылға МЭТ тізіліміне 1 268 субъект енгізілді, оның ішінде 291 субъект энергия 

аудитін жүргізуге міндетті, 2020 жылғы 1 қаңтарға 142 субъект энергия аудитін жүргізді (49 %). 

2020 жылдың 1 қаңтарына Қостанай облысындағы көше мен саябақты жарықтандырудың 

жалпы ұзындығы 1 847 км., 35 397 жарық нүктелерін құрайды, оның ішінде 27 737 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 және канализация жағдайы, халықты орталықтандырылған 

сумен жабдықтау және су тартумен қамтамасыз ету 

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 жылы Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы бойынша 1 жоба іске 

асырылды, Лисаков қаласының су құбыры желілерін (магистральды желілер) қайта жаңарту, 

онда 40,1 мың адам тұрады. 

2018 жылы облыстың 548 ауылдық елді мекенінен 172 АЕМ орталықтандырылған сумен 

қамтамасыз етілген немесе 31,4% (2017 жылы – 30,8%). Халықты қамту 59,4% құрайды. 2018 

жылы алғаш рет 2,9 мың адамнан астам халқы бар 3 ауылдың (Қамысты ауданының Арқа 

ауылы, Амангелді ауданының Ағаштыкөл ауылы, Науырзым ауданының Шолақсай ауылы) 

орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйесіне қосылды. Ауылдық елді мекендерді орталық 

сумен қамтамасыз ету үшін "2020 жылға дейінгі өңірлерді дамыту" бағдарламасы шеңберінде 

10 жоба іске асырылды. 329,3 км сумен жабдықтау және 8,7 км су бұру желілері салынды және 

қайта жаңартылды. 

2019 жылы су құбыры желілерінің жалпы ұзындығы 4082,3 км құрады, оның 1886 км 

ауыстыруды талап етеді. Қала халқының жалпы санынан 480238 адам орталық сумен 

жабдықтаумен 472310 адам қамтамасыз етілді, көрсеткішке нақты қол жеткізу 98,3% құрады. 

2019 жылы ауылдық елді мекендердің орталықтандырылған сумен жабдықтауға нақты 

қолжетімділігі 33,6% - ды құрады. Халық саны 50 адамға дейін 27 ауыл таратылды. 2019 жылы 
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"Өңірлерді 2020 жылға дейін дамыту" бағдарламасы шеңберінде ауылдық сумен жабдықтау 

бойынша барлығы 8 жоба іске асырылды. 5,3 мың адам тұратын 4 ауылдың 

орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйесіне алғаш рет қосылған (Жітіқара ауданының 

Забеловка ауылы, Сарыкөл ауданының Златоуст ауылы, Б.Майлин ауданының Новоильиновка 

ауылы және Арқалық қаласының Восточное ауылы) және 21,4 мың адам тұратын 6 ауылда 

сумен жабдықтау қызметін ұсыну сапасы жақсарды. 

Су тарту. Сумен қамтамасыз етілген 183 елді мекеннің 15-і орталықтандырылған су 

тартумен қамтамасыз етілді), оның ішінде: қалаларда – 100% (5 қала және 3 қала үлгісіндегі 

кент), ауылдық жерлерде – 4,0% (сумен қамтамасыз етілген 175 ауылдың 7 ауылы 

орталықтандырылған су тартумен қамтамасыз етілген). Орталықтандырылған су  тартумен 

511,9 мың адам немесе облыс тұрғындарының 59,3%-ы, оның ішінде қала тұрғындары 465,8 

мың адам немесе 97%-ы қамтамасыз етілген.  

2018 жылы кәріз желілерінің ұзындығы 1184,2 км құрайды, оның ішінде қалалық 

жерлерде – 1033,2 км және ауылдық жерлерде – 151,6 км (Статистика комитетінің деректері). 

Су тарту желілерінің тозуы 69,7% құрайды. 2019 жылы желілердің ұзындығы — 1185,2 км, 

332,6 км ауыстыруды қажет етеді. 

2019 жылы тұрғындарды ағынды суларды тазартумен қамту 58,8%-ды құрады, индикатор 

102,4%-ға орындалды. Барлығы 8,7 км су тарту желілері салынды және қайта жаңартылды. 

 

Қоршаған ортаның жай-күйі, ауа мен судың ластану көлемінің қысқаруы. 

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 — 2019 жылдары стационарлық желілердің бақылау деректері бойынша Қостанай 

қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі төмен –жоғарылау деп бағаланды. ИЗА 2 - 

5, СИ = 3 - 4 (жоғарылау деңгей) құрайды және НП = 0 - 6% (төменгі деңгей).  

Рудный қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі төмен деп бағаланды. ИЗА 1 

- 2 (төмен деңгей) құрайды. СИ = 1 - 3,7 (жоғарылау деңгей) және НП = 0 - 1% (төмен деңгей). 

Қарабалық кентінің атмосфералық ауасының ластану деңгейі төмен деп бағаланды.  

Облыстың әуе бассейнінің ластануы тау-кен өндіру, жылу-энергетика өнеркәсібі, 

автомобиль көлігі кәсіпорындарынан ластаушы заттардың шығарындыларына байланысты.  

2017-2019 жылдары тұрақты көздерден атмосфераға ластаушы заттар 

шығарындыларының жалпы көлемі Статистика комитетінің деректері бойынша тұрақты 

төмендеді (2017 жылы – жылына 0,218 млн.тонна, 2018 жылы – 0,201 млн. тонна, 2019 жылы — 

0,131 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 

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 682 км) 

және Торғай (390 км). Бассейннің ішінде ауданы 0,01 км2-ден 100 км2-ге дейінгі 8000-нан астам 

көл бар, олардың жалпы ауданы 5068 км2, ал жалпы ауданы 15,81 км2 болатын 877 көл бар.  

Қостанай облысы аумағында жер үсті суларының ластануын бақылау 9 су объектілерінде 

жүргізілді: Тобыл, Әйет, Тоғызақ, үй, Желқуар, Обаған өзендері, Аманкелді, Қаратомар, 

Жоғарғы Тобыл су қоймалары. 
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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. 

 

Өндіріс және тұтыну қалдықтарын басқару және қалдықтарды қайта өңдеу 

2018 жылдың 1 қаңтарында 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 полигоны бар (ҚТҚ), барлығы жер пайдалану құқығын тіркеген 

жеке және заңды тұлғаларға бекітілген. 

2017 жылы 350 мың тонна ҚТҚ құрылды, олардың басым бөлігі полигондарда және 

ауылдық қоқыс тастайтын жерлерде орналастырылған және тек шамамен 2% кәдеге жаратылды 

және одан әрі өңдеуге бағытталған. ҚТҚ полигондарында орналастырылған қалдықтардың 

жалпы көлемі 2017 жылы 300 мың тоннаны құрады. 2017 жылы кәдеге жаратылған 

қалдықтардың көлемі өткен жылдармен салыстырғанда 1,8%-ды құрады (2016 жылы-0,1%). 

2018 жылы 250 мың тонна ҚТҚ құрылды, оның 9,65% қайта өңделді. ТҚҚ орналасқан 313 

нысанның 147-сі экологиялық және санитарлық талаптар мен нормаларға сәйкес келеді, бұл 

46,96% құрайды. Облыс халқын қалдықтарды жинау және тасымалдау бойынша қызметтермен 

қамту 76,1%. Медициналық қалдықтарды баламалы жағу тәсілімен өңдеу үлесі 26,75%, жоспар 

бойынша - 25%. 
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2019 жылы облыс бойынша 259587 тонна қалдық пайда болды, кәдеге жаратылған және 

қайта өңделген қалдықтар көлемі – 26254 тоннаны құрады (қайта өңдеу үлесі 10,1% құрады, 

жоспар бойынша 10%). 266 ҚТҚ полигондары мен ауылдық қоқыс үйінділерінің 111-і немесе 

41,7%-ы сәйкестендірілді, жоспарда 40% болған. Меншік иелерімен келесі іс-шаралар өткізілді: 

полигондарды үйінділеу және тоқтату, бетон ванналарын жайластыру, ҚТҚ полигондары мен 

ауылдық қоқыс үйінділерінің периметрі бойынша шлагбаум және торлы қоршаулар орнату. 

Қала және аудан әкімдіктері, ҚТҚ полигондарының меншік иелері жыл бойы қоршаған ортаға 

эмиссияларға рұқсатты ресімдеу бойынша іс-шаралар өткізді. Нәтижесінде 266 ҚТҚ 

полигондары мен ауылдық қоқыс тастайтын жерлердің 191-не қоршаған ортаға эмиссияға 

рұқсат ресімделген. 40 ауылдық қоқыс үйінділерін оңтайландыру бойынша жұмыс жүргізілді 

(Қамысты ауданы-12, Қостанай ауданы-11, Денисов ауданы-7, Ұзынкөл ауданы-7, Жітіқара 

ауданы-3). 

Апатты үйінділердің жиналуын анықтау мақсатында облыс орталығынан 50 км радиуста 

елді мекендердің аумағына тұрақты түрде мониторинг жүргізіледі. Жұмыс "Қазақстан Ғарыш 

Сапары" ҰК АҚ геоборталы арқылы ғарыштық түсірілім негізінде жүргізіледі. Мониторинг 

қорытындысы бойынша 2019 жылдың қорытындысы бойынша жойылған стихиялық 

үйінділердің жалпы саны 155 құрады. 

2018 жылы ТҚҚ-мен жұмыс істеу саласындағы бірқатар компаниялар "ECO CITY KZ" 

ЖШС кәсіпорнын құрумен 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 әкімдігімен "ECO CITY KZ" ЖШС жер телімі берілді, қажетті 

инфрақұрылымды жүргізу мәселелері шешілуде. I кезеңде қалдықтарды конвейерлік-бақылау 

сұрыптау іске қосылды, II кезеңде қайталама ресурстарды (қайталама полимерлер, ПЭТ, 

макулатура, тоқыма, металл сынықтары, шынылар) санитарлық өңдеу желісін және III кезең-

полимерлерді түйіршіктеу желісін енгізу жоспарлануда. Жобаны іске асыру кезеңі 2018-2020 

жылдар. Жобаның құны 300 млн. теңге. 

2019 жылы облыстың 9 елді мекенінде (Қостанай қ., Рудный қ., Жітіқара қ., Арқалық қ., 

Тобыл қ., Заречное, Мичурин, Денисов Ұзынкөл аудандары) ҚТҚ бөлек жинау жүйесі жұмыс 

істейді. Орнатылған мамандандырылған контейнерлердің жалпы саны 1800 бірлікті құрайды 

(оның ішінде 284 бірлік 2019 жылы орнатылған), 14 елді мекенде ҚТҚ сұрыптау жүзеге 

асырылады (1 қалдықтарды сұрыптау кешені, 3 қалдықтарды сұрыптау желісі, қалдықтарды 

қолмен сұрыптау). Облыстың 15 өңірінде істен шыққан құрамында сынап бар шамдарды және 

халықтан қоректендірудің химиялық көздерін (145 арнайы контейнер) бөлек жинау жүзеге 

асырылады. 

Облыстың 26 елді мекенінде, мамандандырылған алаңдарда және ҚТҚ полигондарында 

ҚТҚ механикаландырылған және қолмен сұрыптау жүзеге асырылады. Қостанай және Тобыл 

қалаларында 1 кешен және 3 қоқыс сұрыптау желісі ("EcoCityKZ" ЖШС қоқыс сұрыптау 

кешені (қуаттылығы жылына 40 мың тонна), "Тазалық 2012" ЖШС (қуаттылығы жылына 100 

мың тонна) және "Атамекен 4 плюс" ЖШС (қуаттылығы жылына 70 мың м3), "Экопром" ЖШС 

(қуаттылығы жылына 80 мың тоннаға дейін) жұмыс істейді. Қалдықтарды қолмен сұрыптау 

Рудный, Лисаковск, Жітіқара, Арқалық қалаларындағы ҚТҚ полигондарында, сондай-ақ 

Әулиекөл, Амангелді, Қарасу, Қостанай, Меңдіқара, Сарыкөл, Федоров аудандарында және 

Б.Майлин ат.ауданда жүргізіледі. 

Облыс аумағында сондай-ақ екінші шикізатты қайта өңдеу бойынша қызметті жүзеге 

асыратын және дайын өнімнің 10-нан астам түрін шығаратын 6 кәсіпорын жұмыс істейді 

("Тоқыма емес материалдар фабрикасы S. M. F system" ЖШС, "Картон-қағаз комбинаты 2015" 

ЖШС, "Тазалық 2012" ЖШС, "Дастан" ЖК және "Агротехмаш" ЖШС "Еділ и компания" 

ЖШС) (геотекстиль, геокомпозит, геокаркастар, полиэтиленді газ және су құбырлары, т.б., тас 

төсеуіш, тексеру құдықтарының люктері, резеңке үгіндісі, кабель құбыры, жұмыртқаға 

арналған науалар, шлак блоктар). 
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Биологиялық ресурстардың жай-күйі және орман, балық және аңшылық 

шаруашылықтарының, ЕҚТА және экологиялық туризмнің дамуы 

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 жылы-104,567 га орман алқабында 25 оқиға, 2017 жылы - 

196,904 га орман алқабында 13 оқиға). 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 балық - 23 

түрі бар.  

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 

 

Облыстың аумағы, халқы және ЖӨӨ. ЖӨӨ-дегі өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығының 

үлесі. Экономиканы әртараптандыру. 

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, ал 2020 жылдың 1 қаңтарына — 803,5 мың адам құрады. 
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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 (жан басына шаққанда – 2088,1 мың теңге), 2019 жылы — 1828,9 млрд.теңгені 

(2289,1 мың теңге) құрады.  Өңдеу өнеркәсібінен, жылжымайтын мүлікпен жасалатын 

операциялардан басқа, экономиканың барлық базалық салаларында өсуді қамтамасыз ету 

есебінен, кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет, мемлекеттік басқару және қорғаныс; 

міндетті әлеуметтік қамсыздандыру, өзге де қызмет түрлерін ұсыну есебінен өсу болды.142
 

Облыстың өнеркәсіп өндірісінің көлемі 2017 жылы 731,4 млрд. теңгені, ал 2018 жылы - 

941,4 млрд. теңгені, ал 2019 жылы — 852,1 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 және 2019 жылы 145,7 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.шаруашылығы басқармасы 

Агроөнеркәсіптік кешендегі негізгі басымдық ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта 

өңдеуді және экспорттауды ұлғайту, жоғары рентабельді, аз ылғал тұтынатын ауыл 

шаруашылығы дақылдарының үлесін ұлғайту болып табылады. 2019 жылдың қорытындысы 

бойынша ауыл шаруашылығындағы еңбек өнімділігі 3185,8 мың теңгені құрады (2017 жылғы 

сәйкес кезеңнен 39,0 % артық). 

Статистика комитетінің деректері бойынша 2017 жылы ауыл шаруашылығы өнімдері 

(қызметтері) 88,7 млрд.теңгеге, 2018 жылы - 103,9 млрд. теңгеге, ал 2019 жылы — 128,6 млрд. 

теңгеге, өсімдік шаруашылығының артықшылығымен (62,6%) өндірілді. 

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. 

2019 жылы 183,1 мың га егілді (оның ішінде 87,9 мың га күріш, 9,6 мың га дәнді 

дақылдар, 7,9 мың га майлы дақылдар, 60,2 мың га жемшөп дақылдары, 17,4 мың га картоп, 

көкөніс, бақша дақылдары). 2018 жылмен салыстырғанда ауыл шаруашылығы дақылдарының 

егістік алаңы 5,8 мың гектарға ұлғайды. 

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 

"МанаМАБба" ШҚ-да оазистік суаруды көрсету жобасы іске асырылды. Сонымен қатар, 2019 

жылдың желтоқсанында облыс орталығында 2,2 га алаңда автоматтандырылған жылыжай 

кешені ашылды ("КазАгроМир" ЖШС). 
 

Ауыл шаруашылығының өнімділігі жоғары әдістерге көшуі. Су шығынын төмендету 

және шығымдылығын арттыру. Органикалық ауыл шаруашылығын дамыту. 

Жалпы 2012-2019 жылдардың қорытындысы бойынша 603,8 мың га жер учаскелері сауда-

саттық арқылы және мемлекеттік бағдарламалар арқылы айналымға енгізілді. Оның ішінде 2019 

жылы - 57,1 мың га жер. 
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Облыста (01.11.2018 ж.жер балансы) 249,8 мың га суармалы жер тіркелген (оның ішінде 

инженерлік желілер 178,6 мың га). Оның ішінде облыстың таза суармалы жерлерінің ауданы 

236,9 мың га, оның ішінде ауыл шаруашылығы санатында - 214,7 мың га, босалқы жерлер - 20,1 

мың га, орман қоры - 2,1 мың га. 

2017-2019 жылдары 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 жүргізілді, жалпы құны 161,0 млрд.теңге. 

Оның ішінде: 

- ПУИД-2 жобасы бойынша 15 мың га (9,3 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 9,3 млрд. теңгені құрайды. 2019 жылы жобаны республикалық 

бюджеттен қаржыландыру бойынша тиісті жұмыстар жүргізілді (Дүниежүзілік банк-30%, 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 облысында тамшылатып суару әдістерін қолдана отырып, жабық топырақта 

көкөніс өндірісі жүргізілуде. Атап айтқанда, облыста барлығы 90 жылыжай жұмыс істейді 

(ауданы 6,7004 га), ағымдағы жылдың желтоқсан айының ортасында көлемі 2,2 га болатын 

"Қазагромир" ЖШС автоматтандырылған жылыжай кешенін пайдалануға беру жоспарлануда. 

Қызылорда облысы бойынша ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердегі жайылымдар 

алаңы 1713,8 мың га, суланған 1468 мың га немесе 86% құрайды. Облыста мал 

шаруашылығының тұрақты дамуын қамтамасыз ету үшін шалғайдағы жайылымдық жерлерді 

игеру бойынша тиісті жұмыстар жүргізілуде. Соңғы 6 жылда шалғайдағы жайылымдық 

жерлерде 366 дана құдықтар мен ұңғымалар жабдықталды, 253 ауыл шаруашылығы 

құрылымдары күн панельдерін сатып алды, 74 мың ауыл шаруашылығы жануарларына 

жайылым үшін жағдай жасалды. 

2020 жылдың басында тұрақты суармалы жерлердің жалпы ауданы 194,1 мың га құрайды, 

оның ішінде 154,3 мың га суармалы жерлер пайдаланылады. АӨК 2017-2021 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде 28974 га суармалы жер алаңында 

ирригациялық жүйелер мен құрылыстарды қалпына келтіру көзделген. 

"Қазсушар" РМК ЭМРМ суармалы жерлерді қалпына келтіру үшін Азия Даму Банкінің 

қарыз қаражатын тарта отырып, іске асыруды жоспарлап отыр. АДБ қарызы бойынша 

жоспарланған қалпына келтіру объектілері Жаңақорған 441 га, Шиелі 1772 га, Сырдария 7406 

га, Жалағаш 4221 га, Қармақшы 4712 га, Қазалы 4720, Арал 2645 га және Қызылорда қаласында 

3056 га шамамен 11,66 млрд.теңге сомасына 8 ауданда орналасқан. Жобада сыртқы 

инфрақұрылым объектілерімен, ұңғыма, таратушы құбырлар мен электр желілерін салумен 

суармалы алаңдарды қамтамасыз ету қарастырылған. Оның ішінде: 

- суару арналары-ұзақтығы 1117 км 252 арна. 

- арналардағы құрылыстар-1460 дана . 

- коллекторлық-дренаждық желі (КДС) – 357,7 км. 

- тік дренаж ұңғымалары-27 дана. 

2019 жылы облыс бойынша 87933 га жерге егілген күріш көлемі 100% жоғары 

репродукциялы тұқым болып табылады, онда отандық тұқым сорттарының үлесі 8% құрады. 
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2019 жылы сортты жаңарту, сорт алмасу мақсатында Краснодардан 380 тонна Янтарь 

күрішінің элиталық тұқымдары әкелінді, олар Тан ЛТД, Төңкеріс шаруашылықтары бойынша 

және 1500 гектардан астам жерге бөлінді. 

Егістен сапалы өнім алу мақсатында 55,8 мың тонна минералдық тыңайтқыштар және 63,6 

мың литр гербицидтер пайдаланылды. Жалпы соңғы 5 жылда 25,5 млрд.теңге сомасына 1049 

бірлік жаңа ауыл шаруашылығы техникасы сатып алынды (оның ішінде "ҚазАгроҚаржы" АҚ 

арқылы 22,2 млрд. теңге сомасына 649 бірлік және өз қаражаты есебінен 3,3 млрд. теңге 

сомасына 400 бірлік), машина-трактор паркі 23,7%-ға жаңартылды. 

Нәтижесінде облыстың күріш өсірушілері соңғы 6 жылда рекордтық өнім алды. Атап 

айтқанда, негізгі дақылдың әрбір гектарынан 60,3 центнер күріш жиналды (2018 жылы – 54,5 

цн/га), барлығы 530,5 мың тонна күріш жиналды. 

2019 жылы облыста алғаш рет 3 шаруашылықта 50 га тиімді соя дақылдары егілді, нәтиже 

үмітті ақтады. Алдағы жылдары соя егісін 500 га дейін жеткізу жоспарланып отыр. 

Соңғы 3 жылда 3000 басқа арналған екі бордақылау алаңы және 1500 басқа арналған екі 

алаң пайдалануға берілді. Қазіргі уақытта ішкі және сыртқы нарықта ет өнімдерімен 

қамтамасыз ету мақсатында бұқашықтарды бордақылау жұмыстары жүргізілуде. 

2018-2027 жылдарға арналған етті мал шаруашылығын дамыту бағдарламасына сәйкес 

облыс бойынша асыл тұқымды және селекциялық жұмыстар жүргізілді, онда 163,9 мың бас 

ұрғашы малдың 56,1 мыңы қамтылды. 

2018 - 2019 жылдары қаржыландыру шеңберінде жалпы саны 2249 бас ет және сүт 

бағытындағы 15 асыл тұқымды шаруашылық-репродукторлар құрылды. Өңірдің ет өнімдерінің 

өнімділігін арттыру мақсатында бордақылау алаңдарына тұқымдық түрлендіруге қатысқан 

ұрғашы  ірі қара малдан өндірілген 5244 бас бұқа сатылды. 

Агроөнеркәсіп кешенін цифрландыру мақсатында облыста егіншілік саласында "нақты 

егіншілік" элементтерін енгізу және мал шаруашылығы саласында "ақылды фермаларды" құру 

бойынша жұмыстар жүргізілді. Жайылымдық, шабындық және көпжылдық екпелердің 

электрондық карталарын әзірлеу жөніндегі жоспарға сәйкес 2019 жылы жалпы алғанда 1,9 млн. 

оның ішінде: жайылымдық 1924 мың га, шабындық 37,0 мың га, көпжылдық екпелер 0,6 мың 

га). 

Тапсырмаға сәйкес барлық аудандар электрондық картаны құрайды (1425,4 мың га 

жайылым 74,1 %, 15,3 мың га шабындық 42,2%, көпжылдық екпелер 24,6 %) және ауыл 

шаруашылығы тауар өндірушілері арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. 
 

Энергетиканы, оның ішінде жаңартылатын энергетиканы дамыту және халықты 

энергиямен қамтамасыз ету  

Облыстағы электрмен қамту жүйелерінің жалпы ұзындығы 10 мың шақырымнан астам 

электржелілері және әр-түрлі кернеуліктегі 1837 дана қосалқы станциялардан құралады, тозу 

деңгейі 69 %.  

Соңғы бес жылда Арал және Қазалы аудандарында кернеулігі 110/35/10 кВ «Арал», 

«Жаңақазалы» қосалқы станциялары және Қызылорда қаласындағы «Тасбөгет», «Арай», 

«Орталық», «Шымбай», «Жаңаарық», «Қазандық» 35/10 киловольттық қосалқы станциялары 

қайта жаңғыртылды. Сонымен бірге, Сырдария ауданындағы «Тереңөзек» 35/10 киловольттық 

қосалқы станциясындағы оперативтік басқару пункті және трансформаторлық қондырғылары  

жаңғыртылды. 

2018 жылы Қызылорда қаласында Сырдария өзенінің сол жағалау бөлігін электрмен 

жабдықтау бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстары жалғастырылды (1 кезек), оларға 

облыстық бюджеттен 650 млн. теңге бөлінді. 

Сырдария ауданының Ақжарма елді мекенінде электрмен жабдықтау жүйелерін қайта 

құру бойынша құрылыс жұмыстары аяқталды, оларға облыстық бюджеттен 186,3 млн.теңге 

бөлінді және игерілді. Нысан пайдалануға берілді. 

«Төретам кенті және Ақай ауылдық округі 6-10/0,4 кВ электр желілерін кеңейту және 

реконструкциялау», «Қызылорда облысы Жосалы кентіндегі «Жосалы» ҚС-220/35/10 кВ қайта 

жаңарту», «Қармақшы ауданы Төретам кентінің №22 35/10 кВ ҚС кеңейту және қайта жаңарту» 
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жобалары бойынша жобалық-сметалық құжаттаманың ведомстводан тыс сараптамасының оң 

қорытындысы алынды. 

«Қызылорда қаласындағы «ГМЗ» ҚС 35/10кВ қосалқы станциясын реконструкциялау», 

«Қызылорда қаласындағы «Силикатная» ҚС 35/10кВ қосалқы станциясын реконструкциялау», 

«Қызылорда қаласындағы «Комсомол» ҚС 35/10кВ қосалқы станциясын реконструкциялау», 

«Қызылорда қаласындағы «Залинейная» ҚС 35/10кВ қосалқы станциясын реконструкциялау», 

«Қызылорда қаласындағы «Промышленная» ҚС 35/10кВ қосалқы станциясын 

реконструкциялау» жобалары бойынша жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу аяқталды. 

Еуропа Қайта Құру және Даму Банкімен ынтымақтастық шеңберінде Қызылорда қаласы 

мен Шиелі ауданында электр желілерін жаңғырту бойынша жалпы құны 5,2 млрд.теңге 

болатын жоба іске асырылуда.Жобаға сәйкес 70 қосалқы станция мен 300 шақырымнан астам 

электр желілері қайта жаңғыртылатын болады. Бүгінгі күні жоспарланған жұмыстардың 80% 

орындалды. Нәтижесінде Қызылорда қаласы мен Шиелі кентіндегі тұтынушылар үздіксіз және 

сапалы электрмен жабдықталатын болады. 

Облыста жаңартылатын энергия көздерін салу жұмыстары жалғасуда. 

2019 жылы облыстағы Жалағаш және Шиелі аудандарында инвесторлардың қаражаты 

есебінен салынған  жалпы қуаттылығы 78 МВт құрайтын екі күн электр стансалары іске 

қосылды.   

2020 жылдың соңына дейін құны 3,2 млрд.тенгені құрайтын Жаңақорған ауданында 

қуаттылығы 10 МВт күн электр станциясының құрылысын салуға инвестор «Hydroenergy 

company JSC» компаниясы ниет білдіріп отыр. 

Жоғарыда көрсетілген жұмыстарды іске асыру сыртқы көздерден энергияға тәуелсіз 

болуға, сондай-ақ «жасыл экономикаға көшу жөніндегі» тұжырымдамада белгіленген 

мақсаттарға қол жеткізуге мүмкіндік береді. 

2018 жылға жоспарланған «облыста өндірілетін электр энергиясының жалпы көлеміндегі 

ЖЭК өндірілетін электр энергиясының үлесі» көрсеткішіне іс жүзінде қол жеткізілді және 

0,07%-ды құрады. 

Жылумен жабдықтау. 2017-2019 жылдары "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. Қызылорда қаласындағы" КТЭО "МКК" Белкөл " қазандығын қайта жаңарту 

бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары аяқталып, пайдалануға берілді. Нәтижесінде 1335 

тұрғын және 3 әлеуметтік нысан үздіксіз және сапалы жылумен қамтамасыз етілді. 

2019 жылы мемлекеттік-жеке меншік әріптестік аясында Арал ауданының 4 әлеуметтік 

нысаны мен 9 нысаны газбен жылытуға ауыстырылды, бүгінгі таңда сервистік қызмет көрсету 

жұмыстары жүргізілуде. Нәтижесінде 13 әлеуметтік нысанды газбен жылытуға 

ауыстырылды,нәтижесінде отынға бөлінетін қаражат көлемі 3-4 есеге азайды. 

2019 жылы облыстағы жылу желілерінің жалпы ұзындығы 204,5 км құрады, оның ішінде 

тозған — 39,2 км (16,1%), ауыстыруды қажет етеді — 38,5 км (15,8%), 6,8 км ауыстырылды. 

Қызылорда облысының аудан орталықтары мен елді мекендерін газбен жабдықтау 

"Бейнеу-Бозой-Шымкент" магистральдық газ құбырының арнайы көзделген бұрулары арқылы 

іске асырылады. 

2015 жылы республикалық және облыстық бюджеттері есебінен Қызылорда қаласына 

қарасты Тасбөгет кенті мен Қызылжарма елді мекені толықтай газбен қамтылды, сондай-ақ 

Тасбөгет және Қызылжарма ауылдары толығымен газдандырылды, сондай-ақ "ҚазТрансГаз 

Аймақ" АҚ инвестициялық бағдарламасы шеңберінде 4 аудан орталығы (Арал, Әйтеке би, 

Шиелі, Жаңақорған) және Байқоңыр қаласы толығымен газдандырылды. 

Аталған елді мекендерде 25803 тұрғын үй бар, олардың 21 мыңнан астамы бүгінгі күні 

көгілдір отынды пайдаланады. 2018-2019 жылдары мемлекеттік-жекешелік әріптестік негізінде 

әлеуметтік саладағы қосымша 13 объектідегі қазандықтарды газға ауыстыру жүргізілді. 

Нәтижесінде әлеуметтік нысандарды жылытуға арналған бюджет шығындары 4-5 есе 

қысқарады.  
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2017-2019 жылдары 3 аудан орталығын (Жосалы, Жалағаш, Тереңөзек) табиғи газбен 

қамтамасыз ететін құны 3,6 млрд. теңгені құрайтын Жосалы және Тереңөзек кенттерінде 

"Бейнеу-Шымкент" магистралды газ құбырынан газ құбыры-бұрыптары салынып,  

автоматтандырыған газ тарату стансасы орнатылды. 

Сонымен қатар, 2018-2019 жылдары Қызылорда қаласына қарасты Наурыз және 

Махамбет елді мекендерін, Қазалы ауданындағы Қазалы қаласын, Жалағаш ауданындағы 

Жалағаш кентін газдандыру жобалары әзірленді. 

2019 жылы облыстың қалған 3 аудан орталығына (Жосалы, Жалағаш, Тереңөзек) 

кварталішілік газдандыру жобалары басталды. Осы мақсатта республикалық және облыстық 

бюджеттен 3,2 млрд.теңге бөлінді. Жобалар 2020 жылы жалғастырылады. 

2019 жылдың қорытындысы бойынша халықты газдандыру деңгейі 63% құрады. 

2018 жылы 5 қазандықты қайта құру және газ отынына қайта жабдықтау аяқталды: Шиелі 

кентінің 2 денсаулық сақтау нысаны, Жаңақорған аудандық орталық ауруханасының 1 нысаны, 

Байқоңыр қаласының ОМО филиалы және Арал ауданының №83 орта мектебі, ал Қазалы 

перзентханасының нысаны бойынша объектіні қабылдау 2020 жылы жүзеге асырылды. 

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. 

 

Сумен жабдықтау және канализация жағдайы, халықты орталықтандырылған 

сумен жабдықтау және су тартумен қамтамасыз ету.  

Ағымдағы жағдай бойынша Қызылорда облысында 233 елді мекен бар, оның, 3-еуі – 

қалалық (Қызылорда, Арал, Қазалы) және 230-ы – ауылдық (АЕМ). Жалпы халық саны – 809,2 

мың адам (Байқоңыр қаласын қосқанда- 39 498 адам). 

3 қалалық елді мекенде 322 мың адам тұрады, оның ішінде, Қызылорда (282,8 мың  

адам), Арал (33,7 мың адам), Қазалы (5,5 мың  адам). Орталықтандырылған су жүйесіне қосылу 

үлесі 315,6 мың адам немесе 98%.  

Облыстың 234,8 мың халқы бар 96 елді мекенін ауыз сумен қамтамасыз ету үш топтық 

су құбырларымен жүзеге асырылады: Арал-Сарыбұлақ, Октябрь және Жиделі: 

- Арал ауданы бойынша 42 елді мекен; 

- Қазалы ауданы бойынша 22 елді мекен; 

- Қармақшы ауданы бойынша 5 елді мекен; 

- Шиелі ауданы бойынша 19 елді мекен; 

- Жаңақорған ауданы бойынша 8 елді мекен. 

230 АЕМ-нің (халық саны 447,8 мың адам) сумен жабдықталуы төмендегідей: 

- 193-і немесе 84%, халық санымен алғанда 435,7 мың адам немесе 97,1% 

орталықтандырылған су жүйесіне қосылған; 

- 37-сі немесе 16%, халық санымен алғанда 12,1 мың адам немесе 2,9% 

орталықтандырылмаған. 

Орталықтандырылған кәріз жүйесіне қосылу үлесі: 

Қызылорда қаласында 152 726 адам немесе 54%; 

ауылдық елді мекендерде –3 аудан орталықтары (Тереңөзек, Шиелі, Әйтеке би), халық 

санымен 0,4% (1644 адам қосылған). 

Облыстың елді мекендерін ауыз сумен қамту бойынша 2018-2019 жылдары           

«Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі», «Нұрлы жол» бағдарламалары және облыстық 

бюджеттен барлығы 34 жобаға 10 750,8 млн. теңге бөлінді. Нәтижесінде 620,3 км су және 19,1 

км кәріз жүйелері жаңартылды. Оның ішінде: 
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 2018 жылы 21 жобаға (Қызылорда қаласы - 17 жоба, Қазалы ауданы – 1, Жалағаш 

ауданы – 2, Сырдария ауданы - 1) 3 456,5 млн.теңге бөлінді, 99,9 км ауыз су және 16,6 км кәріз 

желісі;  

2019 жылы 13 жобаға (Қызылорда қаласы - Бірқазан, Досан, Қарауылтөбе, Наурыз, 

Сабалақ, е.м, Қорқыт ата, Есенов көшелері, Арал ауданы- Сексеуіл, Қазалы ауданы – Түктібаев, 

Жалағаш ауданы - Жаңадария, Аққыр, Мақпалкөл, Жаңақорған ауданы -1) 7 294,3 млн.тг 

бөлініп, 520,4 км ауыз су және 2,5 км кәріз желісі жаңғыртылды. 

 

Қоршаған ортаның жай-күйі, ауа мен судың ластану көлемінің қысқаруы. 

2017 — 2019 жылдары Қызылорда қаласының  стационарлық желілерінің бақылау 

деректері бойынша атмосфералық ауасының ластану деңгейі төмен-жоғарылау деп бағаланды. 

ИЗА 3 - 4 (төмен-жоғарылау деңгей), СИ = 2 – 4,9 (жоғарылау деңгей) құрайды және НП = 0 - 

1% (жоғарылау деңгей).  

Ақай қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі төмен деп бағаланды. ИЗА - 

2 — 4, СИ = 1 - 2, НП = 0 - 1% болды. Төретам кентінің атмосфералық ауасы төмен ластану 

деңгейімен сипатталады. ИЗА -1-ге тең. СИ 1 және НП = 0% болды.  

2020 жылдың басындағы жағдай бойынша Қызылорда облысында І санаттағы 129 

кәсіпорын бар, оның ішінде ЛЗ шығарындыларының 80%-ы мұнай-газ секторы 

кәсіпорындарына, 15%-ы жылу энергетикалық кәсіпорындарға тиесілі. 5% өзге кәсіпорындар. 

Нормативтік және нақты эмиссиялар 2.10.1-кестеде келтірілген. 

2.10.1-кесте. Рұқсат етілген және нақты эмиссиялар бойынша динамикасы 

 
Эмиссия түрі  2017 жыл  2018 жыл 2019 жыл 

лимит дерек лимит дерек лимит дерек (2-

тоқсан) 
Шығарындылар, 

мың тонна 68,781  28,359  
70,054  26  68,245 13  

Төгінділер, мың 

тонна 62  8,126 
87,36  9,04  87,8  4,946  

Қалдықтар, мың 

тонна 575,031  141,663  
1 467,292  481,092  1 303,5  118,754  

 

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 

жақсарды.143
 

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 жоқ.144 

Қызылорда облысы аумағындағы Сырдария өзені мен Арал теңізі суының сапасы 

Бірыңғай жіктеме бойынша 2019 жылы 4-класқа жатқызылды. 

Өндіріс және тұтыну қалдықтарын басқару және қалдықтарды қайта өңдеу 
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2017 жылы облыс бойынша 148000 тонна тұрмыстық қатты қалдықтар жиналған болса, 

оның 5200 тоннасы қайта өңделді, кәдеге жарату үлесі – 3,5 %. 

2018 жылы облыс бойынша 1457000 тонна тұрмыстық қатты қалдықтар жиналған болса, 

оның 4700 тоннасы қайта өңделді, кәдеге жарату үлесі – 3,9 %. 2018 жылы қатты тұрмыстық 

қалдықтарды жинау және шығару бойынша қызметтермен халықтың 60,87% қамтылды. 

2019 жылы 122000 тонна ҚТҚ түзілді, оның 17000 тоннасы қайта өңделді, қайта өңдеу 

үлесі – 14%. Жыл сайын шамамен 120-140 мың тонна ҚТҚ түзіледі. 

Бүгінгі күні облыста 145 полигон болса, оның 5-еуі экологиялық талаптарға 

сәйкестендірілген, пайыздық үлесі-3,45%. 

Облыс бойынша қалдықтарды бөлек жинау жеткіліксіз енгізілген. Тұрғындардан 

құрамында сынабы бар шамдарды жинау үшін облыс бойынша 2015 жылы БҰҰДБ жобасы 

аясында (24 бірлік) және 2017 жылы ӨКМ аясында (850 бірлік) сатып алынған 874 контейнер 

орнатылды. Оның ішінде, Қызылорда қаласында-155, аудан орталықтарында-720. 

2019 жылы Қызылорда қаласының айналасында 50 км радиуста 222 заңсыз қоқыс үйіндісі 

анықталды, оның ішінде жергілікті атқарушы органдармен 220 заңсыз қоқыс тазартылды. 

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 тротуарлық плиткалар, жабынқыш 

шығару арқылы полимерлік қалдықтарды қайта өңдейді;кәдеге жаратылады Қалған қалдықтар 

полигонда көму үшін шығарылады; -  

"Smart Rubber" ЖШС тозған жарамсыз автомобиль шиналарынан тамшылатып суаруға 

арналған шлангілер шығарады; 

 - Kyzylorda Paper, "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.  

 2019 жылы мемлекеттік-жекешелік әріптестік (МЖӘ) шеңберінде қалдықтарды қайта 

өңдеу үлесін арттыру мақсатында жылына 60,0 мың тонна қалдықтарды сұрыптау кешенін салу 

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 орналасатын болады. 

 Жоғарыда аталған жұмыстардың қорытындысы бойынша «Қатты тұрмыстық 

қалдықтарды кәдеге жарату үлесі» бірнеше есеге артады. 

 

 Биологиялық ресурстардың жай-күйі және орман, балық және аңшылық 

шаруашылықтарының, ЕҚТА және экологиялық туризмнің дамуы. 

 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 жылғы өрт қауіпті маусымда өрттің алдын алу және жою мақсатында 438 шақырым 

жаңа минералдандырылған жолақтар өткізілді, сондай-ақ 3193 шақырым минералдандырылған 



257 

 

жолақтар жаңартылды. Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде орман шаруашылығы 

мекемелері 231 рейд жүргізді, заңсыз ағаш кесудің 6 жағдайы анықталды, тиісті шаралар 

қабылданды. Жыл басынан бері мемлекеттік қызмет көрсету саласында барлығы 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 мерзімдері бұзылған 

шағымдар мен өтініштер тіркелмеген.Сонымен қатар, Арал теңізінің жүзеге асырылған күнінде 

Оңтүстік Корея өкілдерінің басшылығымен 5000 га алқапта сексеуіл көшеттері отырғызылды. 

 2019 жылғы өрт қауіпті маусымда 2,86 га алқапта 4 орман өрті тіркелді, оның ішінде 

ормансыз жерлер 2,86 га. 

 2019 жылы мемлекеттік орман қоры аумағында жалпы көлемі 9,72 м3, залал сомасы    

173,6 мың теңге заңсыз ағаш кесудің 6 фактісі анықталды. Барлық фактілер бойынша 

материалдар құқық қорғау органдарына жіберілді, олар бойынша 6 қылмыстық іс қозғалды. 

 Балық шаруашылығы. 2017 жылы шағын Арал теңізінің 18 учаскесінің барлығы, 

сондай-ақ 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 8856,7 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. 2017 жылы облыста жылдық қуаты 11 мың т. асатын 8 балық өңдеу 

зауыты жұмыс істейді. 2018 жылы балық өңдеу көлемі 4071 тонна. 

 Облыстың туризмін дамыту шеңберінде «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» халықаралық 

автокөлік дәлізі бойындағы жол бойы сервистік нысандарын дамыту бойынша жұмыстар 

жалғасуда. Қызылорда облысының бөлігінде нысандардың құрылысына арналған 55 орын  

белгіленген. 

 Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 31 мамырдағы № 360 қаулысымен 

«Қазақстан Республикасының туристік саласын дамытудың 2019-2025 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасы» бекітілді. 

 Қазақстан Республикасының туристендіру картасына облыстан 3 туристік нысан 

енгізілді: «Қамыстыбас» демалыс аймағы, «Жаңақорған» шипажайы, «Байқоңыр» ойын-сауық 

туристік аймағы. Бұл ретте, «Байқоңыр» ойын-сауық туристік аймағын құру жобасы 

туристендіру картасының ТОП-10 басым нысандар тізіміне енгізілген. 

 АҚШ-тағы Флорида штатының Канаверал мүйісіндегі ғарыштық туризмнің дамуы 

үлгісінде «Байқоңыр» ғарыш айлағындағы туристік әлеуетті одан әрі дамыту мақсатында 

«Байқоңыр» ойын-сауық туристік аймағын құру жобасының техникалық-экономикалық 

негіздемесі (бұдан әрі - ТЭН) әзірленді. Қазіргі таңда Қармақшы ауданы аумағында «Батыс 

Еуропа – Батыс Қытай» халықаралық автомагистралінің 1579 шақырымында жер учаскесі 

анықталып, рәсімделді. 

 ЮНЕСКО-ның материалдық емес мәдени мұрасын зерделеу, танымал ету және 

репрезентативтік тізіміне енгізу жөніндегі жұмыстардың нәтижесінде "Қорқыт ата мұрасы" 

көпұлтты өтінімі ЮНЕСКО-ның материалдық емес мәдени мұралары тізіміне енгізілді. 

 "Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру" бағдарламалық бабы аясында өңірде алғаш рет 

тарихшылар мен өлкетанушылардың облыстық форумы ұйымдастырылды, облыстық 

мұражайда жас өлкетанушылардың бірлестігі құрылып, "Қасиетті Қазақстан және Археология" 

залы ашылды. 

 "Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы" жобасы аясында туризмді сақтау, зерттеу 

және дамыту мақсатында Сығанақ, Жанкент, Сортөбе, Қышқала, Бәбіш молда қалаларында 

археологиялық қазба жұмыстары жүргізілді. Сығанақ стеласы орнатылып, Сығанақ қалашығы 

қоршалды. 

 Қалжан ахун мешіт-медресесі, Мырзабай ахун және Марал ишан ескерткіштері қалпына 

келтірілді, Өзгент қалашығының қорғау аймақтары және Жаңақорған ауданында орналасқан 
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Төлегетай-Қылышты ата кесенесі анықталды. 

 Шиелі ауданы Еңбекші, Жалағаш ауданы Мәдениет ауылдарында 1 мұрағат ғимараты 

мен 2 ауылдық клуб, Сырдария өзенінің сол жағалауында қала тарихы мұражайы мен "Рухани 

жаңғыру" орталығы ашылды. 

 Облыстық жобалық кеңсе аясында 3D форматта облыстың тарихи-мәдени мұра 

объектілерінің интерактивті картасы әзірленді және 150 тарих және мәдениет ескерткіштеріне 

QR-кодтар орнатылды. 

 Өңірдің жағымды имиджін қалыптастыру үшін "Туристік көрікті жерлер" туристік 

каталогы және 3 тілде "Қызылорда облысының туристік объектілері" жолсілтемесі әзірленді. 

2.11. Маңғыстау облысы 

 

Облыстың аумағы, халқы және ЖӨӨ. ЖӨӨ-дегі өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығының 

үлесі. Экономиканы әртараптандыру. 

Облыс аумағы 165,6 мың шаршы км құрайды. Облыс халқының саны 01.01.2018 жылы-

660,3 мың адамға, ал 01.01.2019 жылы-678,2 мың адамға,  ал 01.01.2020 жылы — 698,8 мың 

адамға өсті. 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 5682,5 мың теңге, 2019 жылы — 3685,4 және 5352,1 құрады. 

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,  ал 2019 жылы — 2908,8 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 

электр орталықтан тепкіш батырмалы сорғылар қондырғыларын өндіру және кешенді қызмет 

көрсету бойынша цех іске қосылды ("Шлюмберже" ЖШС).145  

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 13,7 млрд.теңгені (НКИ – 107,7%), 2018 жылы – 

15,7 млрд. теңгені, ал 2019 жылы — 19,4 млрд. теңгені, мал шаруашылығының басымдығымен 

(78,8%) құрады. 

 
145 Маңғыстау облысының аумағын дамытудың 2016-2020 жылдарға арналған бағдарламасы және оны іске 

асыру жөніндегі 2018 және 2019 жылдарға арналған есептер 
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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 шаруашылығының өнімділігі жоғары әдістерге көшуі. Су шығынын төмендету 

және шығымдылығын арттыру. Органикалық ауыл шаруашылығын дамыту 

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. 2017 жылы 19,8 га жұмыс істеген 27 жылыжаймен салыстырғанда, 2019 жылы 27,4 га 

57 жылыжай жұмыс істеді. Өсім 111% құрайды. 

Ауыл шаруашылығы құрылымында шахталық және құбырлы құдықтардың тұздылығы 

төмен жер асты суларын пайдалана отырып, жыл бойы жайылымдық жануарларды (түйе, қой 

және жылқы) ұстауға негізделген мал шаруашылығы басым. 
 

Энергетиканы, оның ішінде жаңартылатын энергетиканы дамыту және халықты 

энергиямен қамтамасыз ету. 

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. "МАЭК-

Қазатомөнеркәсіп" ЖШС алаңында қуаты 250 МВт бу-газ қондырғысын (ПМУ) салу "ТЭН 

бойынша "Мемсараптама"РМК-ның сараптамалық қорытындысы бар. Әлеуетті жеткізуші-

инвесторлардан 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.  

2017-2019 жылдары барлығы жалпы қуаты 50,6 Мвт болатын 3 жоба іске асырылды: 

- Батыр ауылы ауданындағы КЭС, 2 МВт ("Групп Индепендент" ЖШС»); 

- Форт-Шевченко қаласындағы ЖЭС, 43,6 МВт, ("КТ Сирек металл компаниясы" 

Бірлескен кәсіпорны " ЖШС»); 

- Ақшұқыр ауылындағы ЖЭС, 5 МВт ("БЕСТ-Групп НС" ЖШС). 
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Іске асыру сатысында: 

- Қарақия ауданындағы ЖЭС, 10 МВт ("ЖЭС Жаңғыз" ЖШС»); 

- Қарақия ауданындағы ЖЭС, 5 МВт ("ЖЭС Сервис" ЖШС). 

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 іс-шаралар 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. 

Жылумен жабдықтау. Статистика комитетінің деректері бойынша 2019 жылы облыс 

бойынша жылу желілерінің жалпы ұзындығы – 579,2 км, олар коммуналдық меншікте, оның 

ішінде тозығы жеткендері — 44,1 км (7,6%), ауыстыруды қажет ететіндері — 195,3 км (33,7%), 

ауыстырылғандары — 3,1 км.  

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. 

Облыстың үш қаласында газбен қамтамасыз ету 100%-ды, ал ауылдарда - 91,4%-ды (53 

АЕМ) құрайды. 

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. 
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"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 (МӨФ) атқарады.  

 

Сумен жабдықтау және канализация жағдайы, халықты орталықтандырылған 

сумен жабдықтау және су тартумен қамтамасыз ету 

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, 2019 

жылы-100% құрайды. Қалалардағы су құбыры желілерінің жалпы ұзындығы 2017 жылы және 

2018 жылы 1455,3 км, 2019 жылы — 1465,3 км құрады. 2018 жылы - 227 км су құбыры желісі, 

2019 жылы — 239,9 км (Статистика комитетінің деректері) тозған жағдайда болды. Осы 

көрсеткіштің үлкен үлесін Ақтау қаласы желілерінің тозуы – 86% құрайды..  

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 

орындары). 8 ауылдық елді мекен тасымалданатын суды пайдаланады (Басқұдық, Түйесу, 

Сауысқан кен орындары). 2019 жылы 44 АЕМ (75,8%) орталықтандырылған сумен қамтамасыз 

етілді. 

Ауылдардағы су құбыры желілерінің жалпы ұзындығы 2017 және 2018 жылдары 1061,6 

км, 2019 жылы — 1140,6 км құрады. 2018 жылы - 227 км су құбыры желісі, 2019 жылы — 63 км 

(Статистика комитетінің деректері) тозған жағдайда болды. 

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,  2019 

жылы тиісінше 546,6 км және 511,2 км ауыстыруды қажет етеді (Статистика комитетінің 

деректері). Кәріз желілері 30 жылдан астам пайдаланылуда және тозу деңгейі 80% астам, 

кәріздік сорғы станциялары - 81%, кәріздік тазарту құрылыстары – 91%.  

Қалаларда (шағын Форт-Шевченко қаласын қоса алғанда) халықтың орталықтандырылған 

су бұруға қолжетімділігі 2017 - 2018 жылдардың қорытындысы бойынша 93,1%-ды құрайды. 

2017 жылдың қорытындысы бойынша 6 ауылда немесе 17,1% орталықтандырылған су 

бұру 39 АЕМ бар, олар орталықтандырылған сумен қамтамасыз етілген. АЕМ-де көбінесе 
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септиктер пайдаланылады. 2017 - 2018 жылдардың қорытындысы бойынша ауыл халқының су 

бұруға қолжетімділігі 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.  

2019 жылы орталықтандырылған су тартумен облыстың АЕМ халқының 3,8%-ы немесе 

404735 адамнан 15405 адам қамтамасыз етілді. 2018 - 2019 жылдары республикалық бюджеттен 

Маңғыстау ауданының Шетпе ауылында КОС және су бұру желілерінің құрылысына 1,8 

млрд.теңге бөлінді және игерілді (жобаның құны – 2,9 млрд. теңге). Жоба 2020 жылға 

жалғасады. 

 

Қоршаған ортаның жай-күйі, ауа мен судың ластану көлемінің қысқаруы. 

2017 - 2019 жылдары стационарлық желілердің бақылау деректері бойынша Ақтау 

қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі жоғарылау деп бағаланды. ИЗА 5 - 7 

(жоғарылау деңгей) құрайды. Қалқыма бөлшектер РМ10 бойынша СИ = 8 – 22,3 (жоғары және 

өте жоғары деңгей) және НП = 1 - 2% (жоғарылау деңгей).  

Жаңаөзен қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі төмен деп бағаланды.  

ИЗА 1 - 5 (төмен және жоғарылау (2018 жылы) деңгей) құрайды, СИ = 3,6 - 4 (жоғарылау 

деңгей) және НП 0 - 3% (төмен және жоғарылау (2018 жылы) деңгей) тең.  

Бейнеу кентінің атмосфералық ауасының ластану деңгейі төмен деп бағаланды. ИЗА 2 - 7 

(жоғарылау және жоғары (2018 жылы) деңгей), СИ = 4,2 - 9 (жоғары деңгей), НП = 0 - 3% 

(жоғарылау деңгей) құрайды.  

Ластаушы заттар шығарындыларының жалпы көлемі 2019 жылы 64,5 мың тоннаны 

құрады. Шығарындыларды азайту үшін облыстың барлық энергия көздері: "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 газға ауыстырылды. 

Бұдан басқа, 2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша газ баллонды жүйелермен барлық 

тіркелген 166005 автомобильдің 88513 бірлігі немесе облыстың барлық автокөліктерінің 53,3% 

қамтылды. 

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 осы жүйені енгізуге 45 миллион АҚШ доллары 

бөлінді. Жұмыстарды аяқтау 2020 жылға жоспарланған. 

Қазақстан Экологиялық кодексінің 20-бабының 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 
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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 жоқ.146
 

2018 жылы КИЗВ бойынша орта Каспийдегі су сапасы "нормативтік таза" ретінде 

сипатталады. 2017 жылмен салыстырғанда су сапасы өзгерген жоқ.147
 

2019 жылы Бірыңғай сыныптама бойынша Маңғыстау облысының аумағындағы Каспий 

теңізі суының сапасы нормаланбайды (>5-класс)148 

 

Өндіріс және тұтыну қалдықтарын басқару және қалдықтарды қайта өңдеу 

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. 

2019 жылы қатты тұрмыстық қалдықтарды кәдеге жарату үлесі олардың пайда болуына 

33,8% құрады (жоспар бойынша 15%). Санитарлық талаптарға сәйкес келетін 8 полигон бар, 

оның біреуі жеке болып табылады және "Экотерра" ЖШС тиесілі. Сонымен қатар, санитарлық 

талаптарға сәйкес келмейтін қалдықтарды уақытша орналастыру үшін қосымша 16 орын 

бөлінді. 

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. 

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. 

 
146 2017 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетень. 
147 2018 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетень 
148 2019 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетень 
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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" қалдыққоймасының 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. 2.11.1-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 зертханалық зерттеулер жүргізілді, олардың қоршаған ортаға 

әсері анықталды және бұрынғы "күкірт қышқылы зауытының"аумағында 

орналасқан қауіпті қалдықтардың мөлшері анықталды. 

"Жасыл Даму" АҚ Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 

жылғы 20 наурыздағы № 229 бұйрығымен бекітілген "Сот шешімімен 

республикалық меншікке түскен болып танылған иесіз қауіпті қалдықтарды 

басқару қағидаларына" сәйкес қауіпті қалдықтарды сату бойынша конкурстар 

өткізеді 

"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) МУ-

3, 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 осы қалдықтарды шығару, қайта өңдеу және аумақты одан 

әрі рекультивациялау үшін "ЭкоОриентир" ЖШС өткізді. 

Жалпы көлемі шамамен 304136 тонна, олар ПШО аумағында орналасқан - 

130,0748 га, МУ-3-2,4296 га, бұрынғы Алыбсеноман техникалық су 

қоймасының аумағында-859,3 га. 

МУ-3 қамбасындағы мұнай шламдарын алу және өңдеу жұмыстары толық 

аяқталды және аумақты қалпына келтіру жұмыстары жүргізілді. 

ЦППН қоймасы 60% - ға (24,7 га) тазартылды және 46% - ға (18,9 га) қайта 

құнарландырылды. 

Алыбсеноман техникалық су тоғаны 20 % (171 га) тазартылды. 

"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. 
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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 сот шешіміне сәйкес Маңғыстау облысының Табиғи ресурстар 

және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы "Жасыл Даму" АҚ-ның 

республикалық меншігіне 197 атаулы қалдықтарды берді. 

 

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. 

 

Биологиялық ресурстардың жай-күйі және орман, балық және аңшылық 

шаруашылықтарының, ЕҚТА және экологиялық туризмнің дамуы 

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 жылда орман қорының жеріне 200 га (2017 жылы 148 га, 2018 жылы 52 га) орман 

жамылғысы қосылды.  

Бейнеу ауылындағы кәріздік тазарту құрылыстарынан тазартылған суды пайдалануға 

арналған, жылына 98,0 млн теңге сомасына жалпы ауданы 8,75 га тұрақты орман питомнигін 

салуға, сондай-ақ Бозащы түбегінде жалпы ауданы 76305 га, құны 67,0 млн теңге 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 

іс-шаралар өткізу туралы Маңғыстау облысы әкімдігінің №36 қаулысы қабылданды. 2019 жылы 

31613 ағаш, 4340 бұта және 1965 м2 гүлзар отырғызылды. 
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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.  

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. 

"Кендірлі-Қаясан" 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. 
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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 туризмді дамытуға жол береді.  

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. 

2.12. Павлодар облысы 

 

Биологиялық ресурстардың жай-күйі және орман, балық және аңшылық 

шаруашылықтарының, ЕҚТА және экологиялық туризмнің дамуы 

Аумағы – 124,8 мың км2. Облыс халқы үнемі азаюда: 754,8 мың адам (2018 жылғы 1 

қаңтардағы деректер бойынша), 2019 жылдың 1 қаңтарына халық саны 753,9 мың адамды, ал 

2020 жылдың басында — 752,2 мың адамды құрады. 

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 деңгейден 4% жоғары. 2018 жылы облыстың ЖІӨ – 2746,6 млрд. теңгені, жан 

басына шаққанда – 3641,1 мың адамды, 2019 жылы тиісінше 3029,6 және 4023,3 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, ал 2019 жылы — 1991,0 млрд.теңгені құрады. 

Өңдеу өнеркәсібінің жалпы көлемі 2017 жылы – 1136,1 млрд. теңге, 2018 жылы – 1264,7 

млрд. теңге, 2019 жылы-1293,0 млрд. теңге болды. 

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 
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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 

ресурстық-шикізат бағытталуына себепші болады.149  

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, ал 2019 жылы мал 

шаруашылығының аздаған басымдығымен (54%) — 236,4 млрд.теңгені құрады. 

Ауыл шаруашылығының өнімділігі жоғары әдістерге көшуі. Су шығынын төмендету 

және шығымдылығын арттыру. Органикалық ауыл шаруашылығын дамыту. 

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 

кеңейтілуде. Соңғы төрт жылда 19,4 мың га қалпына келтірілді, оның 5,4 мың га 2017 жылы 

пайдалануға берілді. Павлодар облысында тамшылатып суару арқылы алаңдар кеңейтілуде. Бұл 

технология jблыстың 21 шаруашылығында қолданылады, 2012 жылдан бастап 15 гектардан 561 

гектарға дейін ұлғайтылды. Аудандар бойынша: Павлодар – 339,5 га; Успен – 100 га; Ақсу қ. -

44 га; Тереңкөл – 66 га; Екібастұз қ. - 11,5 га. 

Павлодар облысы бойынша ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердегі жайылым 

алаңы 3317,6 мың га құрайды, оның ішінде суланған жерлер - 1899,6 мың га немесе 57%. 2017-

2019 жылдары жыл сайын 30 шақты құдық пен ұңғыма жайластырылды. 

Энергетиканы, оның ішінде жаңартылатын энергетиканы дамыту және халықты 

энергиямен қамтамасыз ету 

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. 

 
149 Мұнда және одан әрі Павлодар облысының аумағын дамытудың 2016-2020 жылдарға арналған 

бағдарламасы және оны іске асыру жөніндегі 2018 және 2019 жылдарға арналған есептер. 
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Электр желілерінің жалпы ұзындығы 17,5 мың км, оның ішінде: ВЛ-220-110 кВ – 2,7 

мың км, ВЛ-35-10-0,4 кВ – 13,6 мың км, кабель желісі – 10-6-0,4 кВ – 1,2 мың км. Подстанция 

саны 4349 бірлік, оның ішінде: 220-110 кВ подстанция -78 бірлік, 35-10-0,4 кВ подстанция -128 

бірлік, ТП, КТП-6-10/0,4 кВ — 4143 бірлік. Орташа пайдалану мерзімі 30-35 жыл  

болғандықтан, электр желілерінің орташа физикалық тозуы 58,5% құрайды.   
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.  

3 қаланы жылумен жабдықтауды екі кәсіпорын жүзеге асырады: "Павлодар жылу 

желілері" ЖШС және "Теплосервис" КМК. 2019 жылы облыстың жылу желілерінің ұзындығы – 

839,2 км құрады, оның ішінде тозығы жеткені — 316,8 км (37,8%), ауыстыруды қажет ететіні — 

325,2 км (38,7%). 

Тозған желілердің ұзындығын азайту мақсатында облыста жыл сайын мемлекеттік 

бағдарламалар шеңберінде жобалар іске асырылады, бұдан басқа пайдаланушы ұйымдар 

инвестициялық бағдарлама шеңберінде желілерде жөндеу жүргізеді. 

2019 жылы "Өңірлерді 2020 жылға дейін дамыту" және "Нұрлы жол" мемлекеттік 

бағдарламалары шеңберінде 4,8 км жылумен жабдықтау желілерін және 4 орталық жылу 

пункттерін салу және қайта жаңарту жүргізілді. 

Амортизациялық аударымдар мен меншікті қаражат есебінен коммуналдық кәсіпорындар 

2019 жылы 24,1 км жылумен жабдықтау желілерін күрделі жөндеуден және қайта жаңартудан 

өткізді. 

2020 жылы «Өңірлерді 2020 жылға дейін дамыту» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде 

және жергілікті бюджет қаражаты есебінен 6 жобаны іске асыру жоспарланған. Жобалар 

шеңберінде 19,4 км жылумен жабдықтау желілерін салу, күрделі жөндеу және қайта жаңарту 

жоспарлануда. Амортизациялық аударымдар мен меншікті қаражат есебінен коммуналдық 

кәсіпорындармен ағымдағы жылы 2,5 км жылумен жабдықтау желілерін күрделі жөндеуден 

өткізу және қайта жаңарту жоспарланып отыр. 

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 канализация жағдайы, халықты орталықтандырылған 

сумен жабдықтау және су тартумен қамтамасыз ету. 

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 
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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.  

Облыста сумен жабдықтау желілерінің ұзындығы 2018 жылы 2748,3 км, және су тарту 

желілерінің ұзындығы – 1046,9 км, 2019 жылы — 3200,5 және 1047,4 км (Статистика 

комитетінің деректері) құрайды, оның ішінде 2018 жылдың соңына тиісінше – 1127,1 км және 

764,1 км, 2019 жылы - 1148,6 км, су тарту желілері — 761,3 км ауыстыруды талап етеді. 

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). 

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 жылы жалпы сомасы 13,0 млрд.теңгеге (республикалық бюджеттен 10,4 млрд. теңге 

және облыстық бюджет есебінен 2,6 млрд. теңге) ауылдық сумен жабдықтаудың 52 жобасын 

салу және реконструкциялау бойынша жұмыстар жүргізілді. 2019 жылдың соңына дейін 39 

нысан бойынша жұмыстар аяқталды, соның салдарынан АЕМ-нің орталықтандырылған сумен 

жабдықтауға қол жеткізу көрсеткіші 29,7%-дан 40,1%-ға дейін ұлғайды (сапалы ауыз сумен 

қосымша 36,0 мың адамды қамтамасыз етілді). 

2019 жылдың қорытындысы бойынша 352 АЕМ-нің: 

- 141 АЕМ немесе 40,1% орталықтандырылған сумен қамтамасыз етілген; 

- 45 ауыл КБМ-ден тазартылған суды пайдаланады; 

- 161 ауыл құбырлы шахталы құдықтардан; ұңғымалардан ауыз суды пайдаланады;; 

- 5 ауыл тасымалданатын сумен қамтамасыз етіледі. 

Желілер мен құрылыстардың жай-күйін жақсарту мақсатында 2019 жылы "Өңірлерді 2020 

жылға дейін дамыту" бағдарламасы шеңберінде 15 жоба іске асырылды. Жобалар шеңберінде 

барлығы 33,5 км су тарту желісінің, 34,9 км сумен жабдықтау желісінің және 19 көтеруші сорғы 

станциясының құрылысы мен қайта жаңартуы орындалды. Амортизациялық аударымдар мен 

меншікті қаражат есебінен коммуналдық кәсіпорындар 2019 жылы 13,7 км сумен жабдықтау 

және 4 км су тарту желілерін күрделі жөндеуден және қайта жаңартудан өтті. 

2020 жылы "Өңірлерді 2020 жылға дейін дамыту" бағдарламасы шеңберінде сумен 

жабдықтау және су тарту объектілерінде 17 жобаны іске асыру жоспарланған. Жобалар 

шеңберінде 22,5 км су тарту желілерін және 27,3 км сумен жабдықтау желілерін салу және 

қайта жаңарту орындалатын болады. Амортизациялық аударымдар мен меншікті қаражат 

есебінен коммуналдық кәсіпорындар ағымдағы жылы 22,2 км сумен жабдықтау желілерін және 

9 км су бұру желілерін күрделі жөндеу және қайта жаңартуды жоспарлап отыр. 
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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 ағынды суларды тазартумен 5 ауылдық елді мекен қамтылған, бұл халық 

бойынша 3,3% немесе 7,4 мың адамды құрайды (ауыл халқының жалпы саны 221,9 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. 

Қоршаған ортаның жай-күйі, ауа мен судың ластану көлемінің қысқаруы. 

2017 — 2019 жылдары стационарлық желінің бақылау деректері бойынша Павлодар 

қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі төмен деп бағаланды. ИЗА 2 - 5 (төмен 

және жоғарылау (2018 жылы) деңгей), СИ = 2 - 5 (жоғарылау және жоғары деңгей) және НП = 1 

- 4% (жоғарылау деңгей) құрайды.  

Екібастұз қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі төмен деп бағаланды. 

ИЗА 2017 және 2019 жылдары 3 (төмен деңгей) және 2018 жылы ИЗА+7 (төмен және жоғары 

деңгей), СИ = 1,4 - 6 (жоғарылау және жоғары (2018 жылы) деңгей) құрайды, НП мәні = 0 - 2% 

(жоғарылау деңгей).  

Ақсу қаласының  атмосфералық ауасының ластану деңгейі төмен деп бағаланды. ИЗА 1 

- 5 (төмен және жоғарылау (2018 жылы) деңгей) құрады. СИ = 1,8 - 4 (жоғарылау деңгей), НП = 

0% (төмен деңгей).  

Тұрғындарды ақпараттандыру мақсатында атмосфералық ауаның жай-күйі туралы 

ағымдағы ақпарат облыс қалаларындағы LED-экрандарда көрсетіледі. Павлодар қаласында 6 

экран орнатылған (Естай көшесі - Н.Назарбаев даңғылы, А.Сәтбаев-Кривенко, Н. Назарбаев – 

Лермонтов даңғылы, теміржол вокзалында және әуежайда) және Екібастұз қаласындағы 1 экран 

(М.Жүсіп-М. Әуезов көшелерінің қиылысында). Посттардағы деректер әр 12 минут сайын 

кезеңділікпен және 1 минут трансляция ұзақтығымен таратылады. Әрбір зат бойынша 

концентрация деңгейін мг/м3 және рұқсат етілген шекті концентрацияға қатысты қарауға 

болады (түс шкаласы бойынша: 0-1 ШРК – төмен деңгей; 1-5 –жоғары деңгей; 5-10 – жоғары 

деңгей; 10 ШРК–дан астам-өте жоғары деңгей). 

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. 

Облыстардың атауы 

Зиянды заттардың шығарындылары, мың тоннамен 

2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл 

лимит дерек  лимит дерек  лимит дерек  

Павлодар   
968,511 618,14 980,2 716,2 986,4 721,5 

Павлодар облысы әкімдігінің деректері бойынша 

 

Оның ішінде 1-санат бойынша облыстың ірі кәсіпорындарының үлесіне 85 - 86% келеді, 

қалған II, III, IV санаттағы объектілерге шамамен 14-15% келеді. 
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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. 

Сондай-ақ, кәсіпорындарда жұмыс 2019 жылы да жалғасты. Мысалы, Павлодар алюминий 

зауытында тозаң шығарындыларын 13%-дан астам төмендету жоспарланған экологиялық әсері 

бар жентектеу цехының пештеріндегі қолданыстағы электр сүзгілерін кезең-кезеңімен 

ауыстыру бойынша жұмыстар басталды. Ақсу ферроқорытпа зауытында № 4 цехтың газ 

тазалағыштарын қайта құру бойынша жұмыстар басталды (жоба 5 жылға есептелген, 

экологиялық әсері – жылына 180 т шаң шығарындыларын азайту). 

Облыс әкімдігі жасаған меморандум аясында ірі өнеркәсіптік кәсіпорындар атмосфералық 

ауаны бақылаудың автоматтандырылған станцияларын орнату бойынша жұмыстар жүргізуде. 

Қалған кәсіпорындар бойынша мониторингтің ұқсас жүйелерін енгізу 2020 жылдан бастап 

кезең-кезеңімен жоспарланған. 

Ішінара ауаның ластануы көгалдандырумен өтеледі. 2019 жылы Павлодар қаласының № 1 

автожолының бойында 5000-ға жуық өтемдік ағаштар отырғызылды. 2020 жылы күзде 650 дана 

ағаш пен бұтаны өтем түрінде отырғызу жоспарлануда. 

2020 жылы жасыл қорды күту жұмыстарына 204 млн. теңге бөлінді, жасыл желектерді 

суару жиілігі бір маусымда 10 рет. 

"Павлодар мұнай-химия зауыты" ЖШС 2020-2024 жылдарға арналған кәсіпорынның СҚА 

көгалдандыру жобасын әзірледі, оның шеңберінде 64,2 га алаңда 17000 ағаш көшеттерін кезең-

кезеңмен отырғызу жоспарлануда, оның ішінде 2020 жылға 3400 көшет отырғызу 

жоспарланған. 

СҚА жайластырудың ұқсас жобаларын Ақсу ферроқорытпа зауыты (2020 жылдан 2025 

жылға дейін 3000 ағаш отырғызу, 2028 жылға дейін күту жұмыстарымен), "Каустик" АҚ (2021-

2031 жылдар аралығында жыл сайын 14,71 га алаңда 300-400 бірліктен отырғызу), 

"Майқайыңалтын" АҚ (2021-2031 жылдар аралығында жыл сайын 14,71 га алаңда 300-40 

бірліктен отырғызу), "Екібастұз ГРЭС-2 станциясы" АҚ әзірледі. (жыл сайын 2000 бірліктен), 

"Екібастұз ГРЭС-1" ЖШС Б. Нұржанова " (жыл сайын 500 бірліктен). 

Павлодар облысының аумағында жер үсті суларының ластануын бақылау 4 су 

объектісінде (Ертіс және Усолка өзендері, Джасыбай, Сабындыкөл көлдері) жүргізілді. 

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). 
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2.12.2-кесте - Өнеркәсіптік және шаруашылық-тұрмыстық сарқынды суларды төгудің нақты 

көлемі 

 
Төгінділердің нақты көлемі туралы ақпарат  2017 ж. 2018 ж. 2019 ж. 

Өнеркәсіптік төгінділер  Су тарту көлемі, мың м3  1956656,7 1999503,3 1 846 975 

Ластаушы заттардың көлемі, мың 

тонна 

   

Шаруашылық-тұрмыстық 

ағынды сулар  

Су тарту көлемі, мың м3  4285,5 4258,7 4 067 

Ластаушы заттардың көлемі, мың 

тонна 

18,486 28,23 29,7 

Авариялық және  

рұқсат етілмеген  

төгінділер  

Су тарту көлемі, мың м3  - -  

Ластаушы заттардың көлемі, мың 

тонна 

   

Барлығы (жоғарыда 

аталған барлық төгінділер)  

Су тарту көлемі, мың м3  1960942,2 2003762,0 1851042 

Ластаушы заттардың көлемі, мың 

тонна 

18,486 28,23 29,7 

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 

ағыс 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.  

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 
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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. 

Өндіріс және тұтыну қалдықтарын басқару және қалдықтарды қайта өңдеу 

2017 жылы өнеркәсіптік қалдықтар құрылды – 113,8 млн. тонна, оның ішінде 

пайдаланылғаны және өңделгені – 31,7% (36,1 млн. тонна), 

2018 жылы өнеркәсіптік қалдықтар құрылды– 196,5 млн. тонна, оның ішінде 22% (43,4 

млн.тонна) пайдаланылды және қайта өңделді. 

2019 жылы облыс кәсіпорындары 200 млн. тонна өнеркәсіптік қалдықтарды құрады, оның 

ішінде 45 млн.тонна немесе 23% қайта өңделді және қайта пайдаланылды. 

Ақсу ферроқорытпа зауытында оң динамика бар, олар жыл сайын 1 млн.тоннаға жуық 

металлургиялық қожды тауарлық қиыршықтас алумен қайта өңдейді, Павлодар мұнай-химия 

зауыты, олар жыл сайын толық көлемде мұнай шламдарын қайта өңдейді. Ірі көмір өндіруші 

кәсіпорындар ("Богатырь Көмір" ЖШС, "Майкөбе-Вест" ЖШС, "Гамма" ЖШС) аршыма тау  

жыныстарын пайдалана отырып, рекультивациялық жұмыстарды орындайды. 

Алайда отын-энергетикалық кешен кәсіпорындары қалдықтарды қайта өңдеу  

жүргізбейді, онда жыл сайын шамамен 10 млн.тонна күл шлактары (ГРЭС-1, ГРЭС-2, "ЕЭК" 

АҚ, "Павлодарэнерго" АҚ), металлургия өндірістерінің шламдары (глинозем өндіру кезінде 

"Қазақстан алюминийі" АҚ-да жыл сайын 2,6 млн. тонна боксит шламы түзіледі) құрылады. 

Сонымен қатар, Павлодар облысының автожолдарын орташа жөндеу бойынша 

жұмыстардың көлемін айқындау кезінде ҚР өнеркәсібінің белсенді техногендік қалдықтары 

мен жанама өнімдерін пайдалана отырып, жол төсемдерін салу кезінде суық ресайклинг 

технологиясын пайдалану бойынша ұсынымдар қолданылады. Атап айтқанда, облыстық 

маңызы бар автожол учаскелерін орташа жөндеу жөніндегі техникалық құжаттамада суық 

ресайклинг технологиясында боксит шламы мен күл шлактары пайдаланылады. Мәселен, 2019 

жылы облыс аумағында автомобиль жолдарын салу және жөндеу үшін "Екібастұз ГРЭС-1 им. 

Б. Нұржанова" бөгде ұйымдарға 165 мың тоннадан астам күл шлак, "Қазақстан алюминийі" 

АҚ–ға 21 мың тонна боксит шламы берілді.  

Қазіргі уақытта ҚР экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің 

басшылығымен мемлекеттік органдар, Құрылыс және автожол компаниялары, энергия 

кәсіпорындары, қоғамдық ұйымдар өкілдерінің қатысуымен күл-қож қалдықтарын кәдеге 

жарату және қайта өңдеу мәселелері бойынша арнайы тұрақты жұмыс істейтін комиссия 

құрылды. Комиссия жұмысының шеңберінде шағын сфераны қоса алғанда, КҚҚ-ны өндірудің, 

айналымының, іске асырудың және пайдаланудың құқықтық және реттеуші тетіктерін 

көздейтін КҚҚ-ны пайдалану саласын дамыту жөніндегі шаралар кешені әзірленетін болады. 

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. 2019 жылы қалдықтарды қайта өңдеу 
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деңгейі 15%-ға жетті. 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. 

Облыста ҚТҚ кәдеге жарату және қайта өңдеуді жүзеге асыратын 10 кәсіпорын 

("Спецмашин" ЖШС, "Завод Гофротара", "ЭлектроТрансРеелто", "InterRubberRecycling", 

"Тандем-ПВ", "СпецПромСервис", "Казахстантрактор, "ЭкоГолд", ЖК "Попов", ЖК "Шарипова 

Қатира») бар. 

Екібастұз қаласында "Экибастузкоммунсервис"  ЖШС қуаттылығы жылына 40 мың 

тонна сұрыптау кешені пайдалануға берілді. 

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 "Спецмашин" ЖШС қуаттылығы жылына 100 мың тоннаға дейін 

сұрыптау орталығы үшін ауданы 3,5 мың м2 үй-жай сатып алынды. 

Биологиялық ресурстардың жай-күйі және орман, балық және аңшылық 

шаруашылықтарының, ЕҚТА және экологиялық туризмнің дамуы 

Облыстың орман қорының жалпы көлемі - 478,7 мың га, оның ішінде орманмен 

қамтылғаны – 267,5 мың га. 

Республикалық мемлекеттік мекемелердің МОҚ аумағында 12,0 млн.түп көшет 

отырғызылды (БГНПП – 60,3 га алаңда 268,0 мың дана, "Ертіс Орманы" - 2,6 мың га алаңда 11,6 

млн.дана). 

Орман және жануарлар дүниесін қорғау мекемелерінің мемлекеттік орман қоры 

аумағында 30,4 га (135,1 мың дана) алқапта орман дақылдарын көктемгі отырғызу жүргізілді): 

- Павлодар ММ-10,4 га, Чернорецк орманшылығы, № 34 квартал (Павлодар қ.-Тереңкөл ө. 

жолының бойында); 

- Максим Горький ММ-10 га, Қашыр орманшылығы, № 27 квартал (Омбы-Павлодар 

автотрассасы бойында); 

- Өрнек ММ - 10 га, Тасты орманшылығы, № 111,114 орамы (Тасты орман саяжайы). 

Елді мекендер аумағында 

2019 жылдың көктемінде табиғатты қорғау іс-шаралары шеңберінде Басқарма Павлодар 

қаласының аумағында (ПМХЗ трассасынан Омбы автотрассасына дейін "Сосновый бор" саяжай 

массиві жағындағы жол бойында) саны 1597 дана пирамидалық терек көшеттерін отырғызуды 

ұйымдастыру бойынша жұмыс жүргізді. "Дендро" ЖШС-мен көшет отырғызуды және оған 

күтім жасауды көздейтін шарт жасалды. 

Ағымдағы жылдың күзінде Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи 

ресурстар министрлігінің бастамасымен бүкіл республика бойынша "Экологиялық сағат" 

ауқымды акциясы өтті. 

Біздің өңірде бұл акция ағымдағы жылдың 3 қазанында басталды. Акция шеңберінде 

Павлодар облысының аумағында барлығы 11,0 мың дана жасыл желек отырғызылды, 12,0 

мыңнан астам адам қатысты. 

Ағаш отырғызу жас ұрпақты мұқият қарау және табиғи ресурстарды сақтау мәселелеріне 

тарту мақсатында облыстың жалпы білім беру мекемелерінде жүргізілді. Оқушылар мектеп 

жанындағы учаскелерде 6000,0 астам қылқан жапырақты және жапырақты ағаш көшеттерін 

отырғызды. Сондай-ақ Кенжекөл ауылының аумағында (Павлодар қаласы-Семей қаласы 

трассасы) ағаш егілді. Акцияға облыс әкімі, сондай-ақ жер қойнауын пайдалану 

басқармасының, Павлодар орман және жануарлар дүниесін қорғау мекемесінің мамандары, 

жергілікті мектептің және Павлодар қаласының № 25 мектебінің оқушылары қатысты. 5,0 

мыңға жуық адам отырғызылды. 2 жастағы қарағай көшеттері. Отырғызу материалын " Ертіс 
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орманы "Мемлекеттік орман табиғи резерваты» РММ, қаланың жеке меншік питомниктері 

ұсынды. 

Ағымдағы жылдың 12 қазанында акция жалғастырылды, 70,0 мың (2 жылдық) қарағай 

көшеті отырғызылды, оның ішінде: 

-35,0 мың дана 20 автожолдың бойында (Павлодар-Омбы трассасы, "Нефтехим ЛТД" 

ЖШС ауданы»); 

- "Қазақстан алюминийі" АҚ мен "Қазақстан электролиз зауыты"АҚ арасындағы учаскеде 

35,0 мың дана көшет; 

Акцияға облыс әкімі, қала әкімі, облыс және қала әкімдігінің аппараты, Жер қойнауын 

пайдалану басқармасы және орман және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі ведомстволық 

бағынысты мемлекеттік мекемелер, зауыт қызметкерлері, "Жас Отан" жастар жасағы қатысты. 

Отырғызу материалын жер қойнауын пайдалану басқармасы ұсынды (табиғатты қорғау 

бағдарламалары шеңберінде "Ландшафт тас" ЖК-мен шарт жасалды). 

2019 жылы Басқарма МОҚ аумағынан тыс жерлерге 82 597 дана көлемінде жасыл 

желек отырғызуды ұйымдастырды. 

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 

 

Облыстың аумағы, халқы және ЖӨӨ. ЖӨӨ-дегі өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығының 

үлесі. Экономиканы әртараптандыру 

Облыс республиканың солтүстігінде 98 мың км2 алып жатыр. Облыс халқы тұрақты 

төмендеуде: 2018 жылдың 1 қаңтарына - 558,6 мың адам, 2019 жылдың басына - 554,5 мың 

адам, ал 2020 жылдың басына — 548,8 мың адам. 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.150  

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 теңге, 2019 жылы тиісінше 1382,3 және 2505,9. 

Өнеркәсіп өндірісінің көлемі 2017 жылы 240,5 млрд. теңгені және 2018 жылы 243,0 млрд. 

теңгені және 2019 жылы 263,6 млрд. теңгені құрады. Өнеркәсіп өндірісінің құрылымында 2017 

 
150 Мұнда және одан әрі 2016-2020 жылдарға арналған Солтүстік Қазақстан облысының аумағын дамыту 

бағдарламасы және 2018 және 2019 жылдары оны іске асыру бойынша есептер. 
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жылы 171,9 млрд. теңг, 2018 жылы 171,2 млрд. теңге және 2019 жылы 195,5 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.  

2019 жылы өңдеу өнеркәсібіндегі кәсіпорындар мен салалардың саны 539 бірлікті құрады. 

Ауыл шаруашылығы кешені сала ретінде өңірдің экономикасындағы жалпы өңірлік 

өнім құрылымында 25,3% және елдің АӨК экономикасында 11%-ды алады.  

Статистика комитетінің деректері бойынша 2017 жылы ауыл шаруашылығының жалпы 

өнімінің көлемі 498,4 млрд.теңгені, 2018 жылы - 514,7 млрд. теңгені, ал 2019 жылы — 610,7 

млрд. теңгені құрады, өсімдік шаруашылығының басымдылығы (73,7%). 

2017 жылы дәнді дақылдардың жалпы түсімі бастапқы кіріске алынған салмақта 5417,4 

млн.тоннаны құрады, бұл 2015 жылғы жиналған мөлшерден 130,0 мың тоннаға аз (2015 жылы – 

5547,0 мың тонна). 2015 жылға қарағанда дәнді дақылдардың өнімділігі 0,2 ц/га артты (2015 

жылы – 17,3 ц/га) және 2017 жылы 17,5 ц/га құрады. 2017 жылы дәнді дақылдар бойынша ең 

көп өнім келесі аудандарда алынды: М.Жұмабаев ауданы-21,7 ц/га, Аққайың ауданы – 21,2 ц/га, 

Жамбыл және Қызылжар ауданы – 19,9 ц/га. 2018 және 219 жылдардың көрсеткіштері кестеде 

келтірілген. 

Өңір республикадағы негізгі астық егетін өңірлердің бірі болып табылады, астық 

өндірісінің 30%-ға дейін, май тұқымдарының 26%-ға дейін, сүттің 10%-ға дейін, жұмыртқаның 

12%-ға дейін қамтамасыз етеді. 

Өсімдік шаруашылығында 2018 және 2019 жылдары егіс алқаптарын әртараптандыру 

шеңберінде майлы дақылдар алқабы 261 мың га немесе 37%–ға ұлғайтылды және 976 мың га 

(2017 жылы – 715 мың га), картоп алқабы 9,6 мың га немесе 35%–ға, 37,4 мың га (2017 жылы-

27,8 мың га), көкөніс алқабы 1,6 мың га немесе 35%-ға артты (2017 жылы-5,0 мың га). 
 

 

Көрсеткіштер  

 

2018 жыл 

 

2019 жыл  

Ауыл шаруашылығы дақылдарын жалпы жинау, мың тонна 

Дәнді және дәнді бұршақты 

барлығы (өңдеуден кейінгі 

салмақта) 

4322,7 4129,1 

Оның ішінде: бидай 2982,2 2874,3 

Майлы дақылдар – барлығы 908 894,5 

Картоп 590 605,5 

Көкөністер  207,5 203,6 

Шығымдылығы,  ц/га 

дәнді дақылдар-барлығы (өңдеуден 

кейінгі салмақта) 
15,5 14,4 

Оның ішінде: бидай 15,4 14,2 

Майлы дақылдар 9,6 9,9 

Картоп  167,6 179,8 

Көкөністер 333,2 330,8 

 

Ауыл шаруашылығының өнімділігі жоғары әдістерге көшуі. Су шығынын төмендету 

және шығымдылығын арттыру. Органикалық ауыл шаруашылығын дамыту. 

Облыста барлығы 4973,7 мың га егістік, оның ішінде суармалы — 11,4 мың га, оның 

ішінде ауыл шаруашылығы айналымында — 4926,9 мың га және 11,3 мың га. 2019 жылы 

топыраққа шамамен 120 мың тонна минералдық тыңайтқыш себілді, бұл 2018 жылғы деңгейден 

10 мың тоннаға артық. Гербицидтік өңдеу 3,4 млн. га алаңда жүргізілді. 

Облыста агроөнеркәсіп кешенін техникалық қайта жарақтандыру мәселелерінде елеулі 

өзгерістер болды. 2019 жылы техникалық парк 37,2 млрд. теңгеге жоғары өнімді жаңа 
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техниканың 1896 бірлігімен толықтырылды, оның ішінде лизингке — 16,5 млрд. теңгеге 474 

бірлік. 

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердегі жайылымдардың көлемі 1770 мың га 

құрайды, суланған 691,3 мың га немесе 39%.  

2019 жылы 1600 сиырға арналған 3 сүт кешені ("Мәмбетов" КС, Шәймерденов ШҚ және 

«Заградовское» ЖШС) пайдалануға берілді, олар жобалық қуаттылыққа шыққан кезде қосымша 

8 мың тонна сүт өндіретін болады. 

 

Энергетиканы, оның ішінде жаңартылатын энергетиканы дамыту және халықты 

энергиямен қамтамасыз ету. 

Солтүстік Қазақстан облысының  энергетикалық кешенінде  "СЕВКАЗЭНЕРГО" 

компаниялар тобы, "Көкшетау Энерго" ЖШС жұмыс істейді. 

«СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ (ЖЭО-2) - Петропавлдағы жылу энергиясының және Солтүстік 

Қазақстан облысының сегіз ауданы мен Петропавл қаласының электр энергиясының негізгі 

көзі. 

Станцияның белгіленген электр қуаты 2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 541 

МВт, жылу қуаты 713 Гкал/сағ. Станция Екібастұз көмірінде жұмыс істейді. Көмірге жылдық 

қажеттілік 3,1 млн. тоннаны, мазутқа 3 мың тоннаны құрайды. 

2019 жылы "СЕВКАЗЭНЕРГО" АҚ 2-ЖЭО жабдықтарын жөндеуге, қайта жаңартуға және 

жаңғыртуға 5,4 млрд.теңге бағытталды. Жылу қуатын беру схемасын қайта жаңарту 

(техникалық құбыр өткізгіштерді, сорғы станциясының жабдықтарын, ЦТРП жабдығын сатып 

алу, монтаждау және оқшаулау), отын беруді жаңғырту жалғастырылды, № 6 

автотрансформатор сатып алынды. Осы іс-шараларды өткізу 1,2 млн. кВтсағ электр энергиясын 

үнемдеуге және энергиямен жабдықтаудың сенімділігі мен параметрлерін ұлғайтуға мүмкіндік 

береді. 

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 2016 жылғы 90,5% деңгеймен 

салыстырғанда 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 

жүргізілді, мұның өзі электрмен жабдықтаудың сенімділігіне, сондай-ақ өткізу қабілетін 

арттыруға және электр энергиясының жаңа тұтынушыларын қосуға оң әсер етеді. 

2019 жылы электрмен жабдықтау желілерін жөндеуге және қайта жаңартуға 1,68 

млрд.теңге бағытталды. 1033 км желіге, 111 қосалқы станцияға күрделі жөндеу жүргізілді. Бұл 

ретте 0,4-10 кВ ЭБЖ, Петропавл қ. № 3 қосалқы станцияны қайта жаңарту орындалды, АСКУЭ 

енгізу жалғастырылды. "Новомихайловка-құю" 110 кВ ЛЭП құрылысы жүргізілуде. Бұл ЛЭП 

"Сибирь", "Новомихайловка" және "Литейная" қосалқы станцияларын қосады, бұл "СКРЭК" ақ 

тұтынушыларының және ЮУЖД тартымдық қосалқы станциялардың сенімділігін арттырады, 

сондай-ақ тұтынушыларға электр энергиясының толық жіберілмеуін төмендетуге мүмкіндік 

береді. 

"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 
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2018 жылы 4,1 пайыздық пунктке төмендеді және 52,3% құрады (2016 жылы – 56,4%). 2019 

жылы жөндеу және қайта жаңартуға 559,5 млн.теңге бағытталды. 2019 жылы жөндеу және 

қайта жаңартуға 559,5 млн.теңге бағытталды. 730 км желіге, 97 подстанцияға күрделі жөндеу 

жүргізілді.  

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 жалпы қуаты 52 МВт жел электр 

станцияларын салу бойынша "EnergoTrust" ЖШС және "Иван Зенченко" ЖШС жобалары 

жеңімпаз болып анықталды. 

2019 жылғы 8 қазанда "Иван Зенченко" ЖШС 2 жел генераторы пайдалануға берілді. 2019 

жылдың соңында облыста жалпы қуаты 58 МВт жаңартылатын энергияны пайдалану бойынша 

151 объект бар (Сергеев ГЭС — 2,26 МВт, жалпы қуаты 3,5 МВт "Зенченко и К" КС 4 жел 

генераторы, "Иван Зенченко" ЖШС 2 жел генераторы — 2 МВт, 105 биоқазандық — 50 МВт).  

Жылумен жабдықтау. Статистика комитетінің деректері бойынша 2019 жылы облыстағы 

жылу желілерінің жалпы ұзындығы 374,2 км құрады, оның ішінде тозғаны - 194,5 км (52%), 

ауыстыруды қажет ететіні — 130,4 км (34,9%), ауыстырылғаны — 9,6 км. 

"Петропавл Жылу Желілері" ЖШС қызметінің негізгі түрі Петропавл қаласының 

тұтынушыларына жылу энергиясын тасымалдау және тарату болып табылады. Петропавл 

қаласындағы жылу желілерінің тозуы 2018 жылы – 69,9%-ды құрады. 

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, "Альнұр Газ" ЖШС, "Облгаз" ЖШС, "Данияр-Бидай"ЖШС 

Аккредиттелген ұйымдары болып табылады. Газды негізгі жеткізу "CNPC-Ақтөбемұнайгаз" 

ЖШС-мен, "Павлодар мұнай-химия зауыты" ЖШС-мен жүзеге асырылады. Облыс 

аудандарында халықты және кәсіпорындарды сұйытылған газбен жабдықтау газ баллондары, 

автогаз құю станциялары және топтық резервуарлық қондырғылар арқылы жүзеге асырылады. 

Петропавл қаласында көп қабатты үйлерді топтық резервуарлық қондырғылар арқылы 

сұйытылған газбен жабдықтауды "Горгаз-сервис"ЖШС жүзеге асырады. "Горгаз-сервис" ЖШС 

кәсіпорнының қызмет көрсетуінде 327 ГРҚ, 460 км газ құбыры бар. Кәсіпорын Петропавл 

қаласының 725 көпқабатты үйін газбен қамтамасыз етеді. Абоненттер саны 55 мың. 

Қоршаған ортаға зиянды әсерді төмендету, сондай-ақ облысқа отын жеткізуді 

әртараптандыру мақсатында Петропавл қаласында сұйытылған табиғи газды қайта газдандыру 

кешенінің құрылысы бойынша жоба іске асырылуда. Жылына қуаты 4 млн текше метр газ 

кешені Екатеринбург қаласынан жеткізу жолымен және регазификациялық қондырғылар 

арқылы газ тәріздес күйге ауыстыру арқылы бұрын дизельді отынмен жұмыс істеген 

"Молпродукт" ЖШС жаңадан салынған газ құбыры бойынша газдың үздіксіз берілуін 

қамтамасыз етеді. Жалпы құны 300 млн теңге болатын жобаны "Global Gas Group" ЖШС 

компаниясы жүзеге асырады. Нысанды іске қосу 2020 жылдың қаңтарында жоспарланып отыр. 
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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 

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 іс-

шаралары 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 және канализация жағдайы, халықты орталықтандырылған 

сумен жабдықтау және су тартумен қамтамасыз ету 

Облыстың су ресурстары Есіл өзендерінен Аққанбұрлық және Иманбұрлық ағындарымен, 

Сілет, Чаглинка, Қамысақ, Ащысу, Қарасу өзендерінен және басқа да су ағындарынан 

құралады, 2395 су ағындары бар, 491 су қоймалары тізбесіне енгізілген, олардың 332 жалға 

алынған. Есіл өзенінің жер үсті ағысы Петропавл қаласын, Солтүстік Қазақстан облысының 

ауылдық елді мекендерін сумен жабдықтау, саяжай массивтерін суару және т.б. үшін 

пайдаланылады. Жоба бойынша екі су қоймасының жалпы сыйымдылығы 712,2 млн м3 

құрайды, оның ішінде Сергиевский — 693 млн. м3, Петропавловск-19,2 млн. м3. Облыс 

аумағында өңір ландшафтының ажырамас бөлігі болып табылатын 2148 көл бар. Көлдердің су 

айдынының жалпы ауданы 275 мың га жетеді. Ең үлкен көлдер: Сілеті-Теңіз көлі (ауданы — 

68000 га), Теке көлі (22200 га), Шағлы-Теңіз көлі (20572 га), Үлкен Қарой көлі (19700 га), 

Имантау көлі (5423 га), Жақсы Жаңғызтау көлі (4128 га), Үлкен Тораңғыл көлі (3475 га). 

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. 

"Өңірлерді 2020 жылға дейін дамыту" бағдарламасы шеңберінде 2019 жылы сумен 

жабдықтау және су бұру объектілерін салуға және реконструкциялауға — 2691,6 млн.теңге (РБ 

— 2637,5 млн. теңге, ЖБ — 54,1 млн. теңге) бөлінді. 100% игерілді. 

Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Су ресурстары комитеті 

арқылы топтық су құбырларын (Соколов ГВ (2 кезек), Преснов ГВ (1,2 кезек) қайта жаңарту 

бойынша 3 жобаны іске асыру жалғастырылды. Қосымша облыстық бюджет қаражаты есебінен 
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облыстың 41 ауылында сумен жабдықтау желілері қалпына келтірілді. Осылайша, 2019 жылы 

атқарылған жұмыстар нәтижесінде халық саны 29 мың адам болатын 48 ауылда су беріліп, 

сумен қамту жақсарды. 

2020 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша облыстың 635 ауылынан ауыл халқының саны 

253,9 мың адамы (немесе 81,7%) бар 396 ауыл (немесе 62,4%) орталықтандырылған сумен 

қамтамасыз етілді, халық саны 56,9 мың адамы (18,3%) бар 239 АЕМ (37,6%) қамтамасыз 

етілмеген. 

Жалпы облыс халқының орталықтандырылған сумен қамтамасыз етілуі 89,9% құрайды. 4 

топтық су құбырының жалпы ұзындығы 3092 км құрайды, оның ішінде Булаевский — 2092 км, 

Есіл — 553 км, Пресновский — 214 км, Соколовский — 233 км. 

2020 жылы сумен жабдықтауға 7,9 млрд.теңге бағытталады. Жалпы алғанда 51 мың адам 

халқы бар 59 елді мекенде су беру және сумен жабдықтауды жақсарту жоспарлануда. Жалпы 

алғанда, 2020 жылдың соңында ауылдарды орталықтандырылған сумен жабдықтауға қол 

жеткізу 62,8%-ды, ауыл халқын қамту - 82,1%-ды құрайды деп күтілуде. 

Су тарту Петропавл, Сергеевка, Булаев қалаларында және 5 ауылдық елді мекенде 

(Саумалкөл, Явленка, Покровка, Бескөл және Новоишимское) жүзеге асырылады. Петропавл 

қаласының су бұру жүйесі жинақтауды реттеуге мүмкіндік беретін коллекторлардан, кәріздік 

тазарту құрылыстарынан және сарқынды суларды жинақтағыштардан тұратын кешенді 

қамтиды.  

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 

жетімділігі-81,4%). 

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.  

 

Қоршаған ортаның жай-күйі, ауа мен судың ластану көлемінің қысқаруы. 

2017 - 2019 жылдары стационарлық желілердің бақылау деректері бойынша 

Петропавловск қаласының  атмосфералық ауасының ластану деңгейі төмен деп бағаланды 

(ИЗА 3-4 құрайды) және 2018 жылы жоғары (ИЗА = 7). СИ = 28, 2017 жылы (>10 өте жоғары 

деңгей) және 2018-2019 жылдары 6 (жоғары деңгей) болды. НП = 1 - 4% (жоғарылау деңгей).  

2017 жылы Тайынша, Саумалкөл және Булаево кенттерінде экспедициялық бақылау 

деректері бойынша күкірт диоксидінің ең жоғары концентрациясы байқалды: 1,08 ШРК, 1,3 

ШРК, 1,6 ШРК, 2018 жылы – Бескөл ауылында күкірт диоксиді бойынша 2,44 ШРК көрсетті. 

2019 жылы бақылау деректері бойынша Тайынша, Саумалкөл, Булаев, Бескөл 

кенттерінде барлық ластаушы заттардың концентрациясы рұқсат етілген норманың шегінде 

болды.  

2018 жылы стационарлық көздерден атмосфералық ауаға ластаушы заттардың 

шығарындылары 75113 т құрады (Статистика комитетінің деректері). Облыстағы ең ірі 

ластаушы "Севказэнерго" АҚ болып табылады, тұрақты көздерден шығатын ластаушы 
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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 шығарындылардың лимиттерін 140 мың тоннадан (2017 жылға белгіленген 

нысаналы индикатор – 141 мың тонна) 2017 жылы 116 мың тоннаға дейін төмендетуге қол 

жеткізілді, төмендеу көлемі 24 мың тоннаны құрады. 

Облыста қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік органдар бекіткен I, II, III 

және IV санаттағы объектілер бойынша эмиссиялардың рұқсат етілген көлемін төмендету 

бойынша іс-шаралар жоспары әзірленді және жұмыс жүргізілуде. Осылайша, атмосфералық 

ауаға шығарындылар бойынша 2018 жылға белгіленген нысаналы индикатор 129 мың тоннаны, 

шығарындылар бойынша эмиссияларға рұқсаттармен белгіленген лимит 116,7 мың тоннаны 

құрады. 

Атмосфералық ауаға шығарындылар бойынша 2019 жылға арналған белгіленген 

нысаналы индикатор 126 мың тонна. Шығарындылардың нақты көлемі - 74,7 мың тоннаны 

құрады. 

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. 

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. 

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. 

Өндіріс және тұтыну қалдықтарын басқару және қалдықтарды өңдеу. 

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.  

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. 
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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 "ӨБК 

операторы" 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. 

 

Биологиялық ресурстардың жай-күйі және орман, балық және аңшылық 

шаруашылықтарының, ЕҚТА және экологиялық туризмнің дамуы 

2019 жылғы 01 қаңтардағы жағдай бойынша Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің 

қарамағындағы мемлекеттік орман қоры 549577 гектарды құрайды, оның ішінде орман 

көмкерген жерлер – 435829 гектар немесе 79%. Облыс аумағының ормандылығы 5,5% құрайды. 

Негізгі орман құраушы тұқым қайың (87%), көктерек (7%) болып табылады, жалпы 

көлемнің шамамен 11%-ы қарағай, қайың, балқарағай, қарағаш, үйеңкі, шаған ағаштарынан 

жасанды екпелермен қамтылған. Негізгі орман құраушы тұқымдылар сүрегінің жалпы қоры 38 

млн. 943 мың текше метрді құрайды. 

Индикаторға қол жеткізу үшін негізгі нысаналы индикаторды орындау қажет, атап 

айтқанда – орман екпелері бар және әкімдіктің қарамағындағы алқаптар 2020 жылға қарай 

сақталуы және ұлғайтылуы тиіс. 
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Жыл сайын орман шаруашылықтары облыстың мемлекеттік орман қоры аумағында 

орманды молықтыру бойынша іс-шаралар жүргізеді. 

2018 жылы жоспар бойынша 580 га 721 гектар алқапта ормандарға отырғызу жүргізілді, 

бұдан басқа, 680 гектар алқапта орманның табиғи жаңаруына жәрдемдесу шаралары жүргізілді. 

Жалпы орман өсімін молайту 1401 гектар алқапта жүргізілді, жоспарлы көрсеткіш 1065 гектар 

(131%). 

2019 жылға арналған орманды молықтыру бойынша жоспарлы тапсырма 1185 гектарды 

құрайды, оның ішінде орман отырғызу - 700 гектар (372 га – көктемгі кезеңде, 328 гектар – 

күзгі кезеңде), орманның табиғи жаңаруына жәрдемдесу шараларын жүргізу – 485 гектар (күзгі 

кезеңде). 

2019 жылы облыс бойынша орман шаруашылықтары мен ұзақ мерзімді орман 

пайдаланудың орман пайдаланушылары 700 га алқапта 2800 мың көшет отырғызды. Орман 

алқаптарын қорғау мақсатында мынадай көлемде өртке қарсы алдын алу іс – шаралары 

жүргізілді: минералдандырылған жолақтарды орналастыру - 1345 км орындалды; 

минералдандырылған жолақтарға күтім жасау-26560 км орындалды. 

Облыс ормандарында екпелердің тұрақтылығын сақтау және арттыру, олардың 

өнімділігін арттыру, аурулардың жұқпалы фонын азайту мақсатында санитарлық-сауықтыру іс-

шаралары жүргізіледі. 2018 жылдың басында облыс бойынша жалпы ауданы 228 гектар орман 

зиянкестерінің таралу ошақтары болды. 2019 жылдың маусым айында "Бурлук Орман 

шаруашылығы" КММ-де орман зиянкестерінің жаңа ошақтары-жалпы ауданы 62,2 га көктерек 

қоңызы табылды. 2018 жылдың ішінде барлық алаңда мемлекеттік орман иеленушілер жер үсті 

күрес шараларын жүргізді. Қабылданған шаралардың нәтижесінде орман зиянкестерінің таралу 

ауданының жыл сайын және едәуір төмендеуі байқалады. 

2018 жылы СҚО аумағында 2014-2018 жылдар аралығында жауын-шашынның мол түсуі 

нәтижесінде жер асты сулары көтерілді. Нәтижесінде 14 мың гектардан астам алқапта сулану 

пайда болды. 

Орман мекемелері сулануды азайту бойынша қажетті іс-шараларды жүргізеді, ең алдымен 

бұл өлі екпелерді санитарлық кесу. 2018 жылы 2481 гектар суланған орман кесіліп, 240 мың 

текше метр көлеміндегі сүрек халықты отын ағашымен қамтамасыз етуге жұмсалды. 

Орман ресурстары орман пайдаланушыларға орман пайдалану түріне байланысты ұзақ 

мерзімді немесе қысқа мерзімді пайдалануға беріледі. Жыл сайын облыста шамамен 450-500 

мың текше метр игеріледі, оның 40%-ын ұзақ мерзімді орман пайдалануды орман 

пайдаланушылар игереді. Орман пайдалану кезеңінде 2004-2018 жылдар аралығында орман 

пайдаланушылар 950 млн. теңгеден астам сомада орманды пайдаланғаны үшін бюджетке төлем 

енгізді, 60 трактор, 74 автомобиль, 3 өрт сөндіру автомашинасы, 3 манипулятор-тиегіш сатып 

алынды. Ағаш өңдеу бойынша материалдық-техникалық база құрылды-28 ағаш өңдеу цехы 

ұйымдастырылды, 35 ағаш кесуші, 3 технологиялық жоңқа өндіру желісі, 114 ағаш өңдеу 

станогы және 5 ұнтақтау қондырғысы орнатылды. Тұрақты негізде 500-ден астам адам жұмысқа 

орналастырылды. 

Жыл сайын орман пайдаланушылар 100 мың текше метр жергілікті сүректі қайта өңдейді 

және жыл сайын терең өңдеу көлемі ұлғаяды. Шығарылатын өнімнің ассортименті 40-қа жуық 

атауды құрайды және ассортиментті кеңейту жұмыстары халықтың сұранысына байланысты 

үнемі жүргізіліп отырады. 

Балық, аңшылық шаруашылығын дамыту. Облыстағы су айдындарының жалпы саны 

– 2393, оның ішінде балық шаруашылығы тізбесіне енгізілген 491. Жануарлар дүниесінің 

пайдалануына 332 су қоймасы  берілді. 

Солтүстік Қазақстан облысының балық шаруашылығы су айдындарында балық 

ресурстарын аулаудың жалпы квотасы 2019 жылғы 15 ақпаннан бастап 2020 жылғы 15 ақпанға 

дейін 1070,06 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 37-сі жануарлар дүниесіне 

пайдалануға берілген. 
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Жануарлар дүниесі объектілерін алу квотасы 2019 жылғы 1 шілдеден бастап 2020 жылғы 

1 шілдеге дейін СҚО бойынша: сібір елігі - 1017, қабан – 167, марал – 7, түлкі – 2496, өзен 

құндызы  – 459, қоян – 7984, борсық – 290, жанат тәрізді ит – 15, қаз – 5457, үйрек – 35356, 

қасқалдақ – 6567, балшықшы – 318, құр – 672, шіл – 678, бөдене – 567, көгершін – 150. 

2018 жылы облысқа Австрия, Германия және РФ 4 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 орманы"-9 га, "Күміс орман" - 83 га, "Қарағайлы орман" - 26 га, "Бүркіт тауы 

және Бұлақ" шоқысы - 3 га, Имантау көлінің аралы, "Казачий аралы" - 34,4 га, "Көрініс" 

шоқысы - 3,9 га, "Котелок" жартасты шөгіндісі - 3,3 га, реликтілік массив - 2,0 га, Үшкір 

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); 

- 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 тиімділігін арттыру, сондай-ақ ормандарды 

молықтыру, олардың өнімділігін арттыру және орман өсіруді дамыту жөніндегі жұмыстар 

жүргізілуде. 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 31 мамырдағы №360 қаулысымен 

Қазақстан Республикасының туристік саласын дамытудың 2019-2025 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасы бекітілді, оның шеңберінде Республикалық маңызы бар туристік 

аумақтардың бірі ретінде Солтүстік Қазақстан облысының Имантау-Шалқар курорттық аймағы 

енген Республикалық маңызы бар ТОП-10 жоба анықталды. 

Имантау-Шалқар курорттық аймағында 2019 жылы 1,4 млрд.теңгеге 5 инвестициялық 

жоба іске асырыла бастады. 3 жаңа демалыс базасы пайдалануға берілді: Шалқар көлінде - 

"Изумрудное" (80 млн. тг.); Имантау көлінде- "Дом у озера" (150 млн.тг.), "Адель" (180 млн.тг.) 

бір жолғы сыйымдылығы 130 төсек-орын болатын жыл бойы жұмыс режимі бар. "Шалқар Су" 

шипажайын қайта жаңарту басталды. 

Туристік әлеует, геолокациясы бар объектілер, турмашруттар туралы ақпарат visit.sko 

бірыңғай туристік порталына жинақталды. 

2.14. Түркістан (Оңтүстік Қазақстан) облысы 

 

Облыстың аумағы, халқы және ЖӨӨ. ЖӨӨ-дегі өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығының 

үлесі. Экономиканы әртараптандыру 

2018 жылдың 19 маусымында Қазақстан Республикасы Президентінің №702 Жарлығымен 

Оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан деп аталды, ал оның әкімшілік орталығы Түркістан 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Туркестан_(город)
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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. 

2019 жылы халық саны 2016 мың адамды құрады. 

Статистика комитетінің деректері бойынша Оңтүстік Қазақстан облысының жалпы 

өңірлік өнімі мынадай көрсеткіштерге ие болды: 2015 жылы көлемі 2508,4 млрд. теңгені 

құрады, ал 2017 жылы 3187,7 млрд. теңгеге дейін өсті. 

Оңтүстік Қазақстан облысында жан басына шаққандағы ЖӨӨ-нің төмендігі өңір 

халқының жоғары санына байланысты болды. 2013 - 2015 жылдары ол 13%-ға өсіп, 2017 жылы 

1097,7 мың теңгені құрады.151 

Түркістан облысы бойынша 2018 жылы ЖӨӨ көлемі 1660 млрд.теңгені құрады, 

өнеркәсіптегі негізгі үлес - 20,4%, ауыл шаруашылығы - 15,0%, өзге де қызметтер — 27%. 2019 

жылы — 2016,1 млрд. теңге, жан басына шаққанда — 1008,1 мың теңге. 

Өнеркәсіп өңір экономикасында маңызды рөл атқарады. Оңтүстік Қазақстан облысы 

бойынша 2017 жылы осы салада облыстың барлық жұмыспен қамтылған халқының 5,1%-ы 

жұмыспен қамтылды, ал ЖӨӨ құрылымындағы саланың үлесі Статистика комитетінің 

деректері бойынша 832,1 млрд. теңге көлемімен 24,4%-ды құрады. 

2015 жылы өңдеу өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігі 1 адамға 54,4 мың АҚШ долларын 

құрады, 2017 жылы – 44,2 мың АҚШ долларын құрады және 2015 жылға қарай өсу индексі 

106,7% (ОҚО бойынша деректер). Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша кәсіпкерлікті қолдау 

картасы аясында 2015-2017 жылдары 81,8 млрд. теңге сомасына 60 инвестициялық жоба іске 

асырылды (2,5 мың жұмыс орны).  2019 жылдың соңында Түркістан облысының өңдеу 

өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігі адам басына 26,9 мың АҚШ долларын құрады. 

2018 жылы Түркістан облысының өнеркәсіп кәсіпорындары 438,6 млрд.теңгеге өнім 

өндірді, ал 2019 жылы — 505,0 млрд. теңге, оның ішінде өңдеу өнеркәсібі 213,8 млрд. теңге 

(2017 жылы ОҚО бойынша – 575,8 млрд. теңге), 2019 жылы — 244,6 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. 

Бір қызметкерге шаққандағы еңбек өнімділігі 2016 жылы 1430 мың теңгені құрады немесе 

42,5% -ға өсті. 2017 жылы орман, ауыл және балық шаруашылығы қызметкерлерінің саны 180,3 

мың адамды құрады, бір жұмысшыға шаққандағы еңбек өнімділігі 1552 мың теңгені құрап, 

8,5%-ға өсті. 2018 жылы Түркістан облысында орман, ауыл және балық шаруашылығы 

жұмысшыларының саны 172 мың адамды құрады, бір жұмысшыға шаққандағы еңбек өнімділігі 

1 726 мың теңгені құрап, 11,2% артты (2019 ж. - 2 077,8 мың теңге). 

Статистика комитетінің деректері бойынша 2017 жылы ауыл шаруашылығы өнімінің 

көлемі өткен жылмен салыстырғанда 505,3 млрд.теңгені құрады, 2018 жылы – 548,7 млрд. 

теңге, ал 2019 жылы өсімдік шаруашылығының басымдығымен (55,7%) 614,0 млрд. теңгені 

құрады.  

Ауыл шаруашылығының өнімділігі жоғары әдістерге көшуі. Су шығынын төмендету 

және шығымдылығын арттыру. Органикалық ауыл шаруашылығын дамыту. 

 
151 Мұнда және одан әрі Түркістан облысының аумағын дамытудың 2018-2023 жылдарға арналған 

бағдарламасы және оны іске асыру жөніндегі 2018 және 2019 жылдарға арналған есептер. 
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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. 

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%. 

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.       

Энергетиканы, оның ішінде жаңартылатын энергетиканы дамыту және халықты 

энергиямен қамтамасыз ету. 

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 
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" 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 198-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). 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 22электрмен жабдықтау  нысандарының құрылысына 3,9 млрд теңге 

қарастырылған: РБ - 2,3 млрд теңге, ОБ - 1,6 млрд теңге. 

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. 

Сондай-ақ, 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 
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қаласының Мақтарал, Төлеби, Отырар аудандарында қуаты 5, 10, 35 және 14 МВт болатын 4 

күн электр станциясының құрылысы жоспарлануда.   

Құрылысы 2019 жылы басталған қуаты 4,8 МВт "Жетісай "СЭС" күн электр станциясы 

Жетісай ауданында 2020 жылдың сәуір айында іске қосылды. Электр станциясын салу кезінде 

бекітілген бұрышпен таң-кеш бір осьті трекерлік жүйені қолдана отырып, бифункционалды екі 

жақты панельдер пайдаланылды. Трекерлік жүйені пайдалану электр станциясын өндіруді 30%-

ға дейін арттыруға мүмкіндік береді. Құрылыс алаңы 10,7 га бұрынғы қоқыс полигоны 

аумағында жүзеге асырылды. 

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 ОҚО бойынша 1450,3 мың Гкал және Түркістан облысы бойынша 2018 жылы 

324,2 мың Гкал, 2019 жылы 318,2 мың Гкал жылу энергиясы өндірілді. Жылу энергиясының 

шығыны 2017 жылы – 288,4 мың Гкал, 2019 жылы — 36,3 мың Гкал құрады. 

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. 

2019 жылы жылу желілерінің жалпы ұзындығы 187,5 км құрады, оның ішінде тозығы 

жеткен — 42,0 км (22,4%), ауыстыруды қажет етеді — 19,9 км (10,6%). 

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.  

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.  

Облыстың газбен қамтамасыз ету жөніндегі кешенді жоспар-іс-шараларын іске асыра 

отырып, аудандар мен қалалардың барлық тұрғындары және облыстың 8 ауданындағы 900 
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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%); 

- құрамында сынап бар шамдар кәдеге жаратылады және оның орнына жарықдиодты 

энергия үнемдейтін шамдар орнатылады; 

- 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 және канализация жағдайы, халықты орталықтандырылған 

сумен жабдықтау және су тартумен қамтамасыз ету 

Сумен жабдықтау. Облыста елді мекендерді сумен жабдықтауды 45 кәсіпорын және 

олардың бөлімшелері жүзеге асырады. Жалпы алғанда Түркістан облысы мен Шымкент 

қаласының аумағында 117 гидротехникалық құрылыстар бар. Оның ішінде су қоймасы – 34, 

тоған – 10, плотина – 1, бөгет-1, су торабы-15 және 56 басқа ГТҚ.  

Облыстың су құбыры желілерінің жалпы ұзындығы 2018 жылы 9840,5 км, 2019 жылы — 

12056,2 км, оның ішінде 2206,9 км ауыстыруды қажет етеді (Статистика комитетінің деректері). 

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 ОҚО бойынша кәріз желілерінің жалпы ұзындығы 927,4 км құрады 

(Статистика комитетінің деректері бойынша). Барлық желілер қаланың коммуналдық 

меншігінде болды. Қаланың жалпы ұзындығы 525,3 км кәріз жүйелері "Су ресурстары - 

Маркетинг" ЖШС сенімгерлік басқаруға берілді. 

Түркістан облысы бойынша 2018 жылы кәріз желілерінің ұзындығы 424,5 км құрайды, 

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, Созақта – 61,4 км, 

Төлебиде – 36,0 км, Шардара ауданында – 31,5 км (Статистика комитетінің деректері). Барлық 

желілер қалалар мен аудандардың коммуналдық меншігінде.  
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2019 жылы су тарту желілерінің жалпы ұзындығы 424,5 км, оның 141,8 км ауыстыруды 

қажет етеді. 

Қоршаған ортаның жай-күйі, ауа мен судың ластану көлемінің қысқаруы. 

2017 - 2019 жылдары стационарлық желілердің бақылау деректері бойынша Түркістан 

қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі 2017 жылы төмен деп (ИЗА 2) және 2018 

және 2019 жылдары жоғарылау деп бағаланды (ИЗА = 5), СИ = 2 — 6,9 (жоғарылау және 

жоғары (2019 жылы) деңгей) және НП = 0 - 7% (төмен және жоғарылау (2018 жылы) деңгей).  

Кентау қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі төмен және жоғарылау деп 

бағаланды. (2018 жылы). ИЗА 3 - 5, СИ = 2,4 - 10 (жоғарылау (2019 жылы) және жоғары деңгей) 

және НП = 1 - 5% (жоғарылау деңгей) құрады.  

2020 жылдың басындағы жағдай бойынша аймақта 1 санатқа жататын 297 табиғат 

пайдаланушы жұмыс істейді. Оның ішінде республиканың ірі кәсіпорындары: "SAS-Tobe 

Technologies" ЖШС, "КАТКО "БК" ЖШС, "ИНКАЙ" БК АҚ, "Заречное" ЖШС, "Қаратау" 

ЖШС, "Ақбастау" ЖШС, "Қазатомөнеркәсіп-Sauran" ЖШС, "Южная тау-химиялық компания" 

ЖШС, "Қазатомөнеркәсіп-Sauran" ЖШС Степное-РУ филиалы, "Орталық "БК" ЖШС, "Аппақ" 

ЖШС. 

 

2016-2019 жылдардағы Түркістан облысы бойынша қоршаған ортаға эмиссия динамикасы 

(ОҚО 2019 жылға дейін) 

Эмиссия түрі 
2017* жыл 2018* жыл 2019 жыл 

Лимит Дерек Лимит Дерек Лимит Дерек 

Шығарындылар, мың 

тонна 

135,1 72,8 143,04 74,2 76,1 28,8 

Төгінділер, мың тонна 159,3 30,1 157,9 30,3 142,4 18,2 

Қалдықтар, мың тонна 2937,5 1159,6 2716,9 1016,3 30422,8 12340,8 

Ескертпе: 2017, 2018 жылдары Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша деректер 

 

Қазіргі уақытта Түркістан облысының тау-кен өндіру секторының ірі кәсіпорындары 

шығаратын шығарындылар облыстың жалпы көлемінің 35%-ын құрайды. 

2017 жылмен салыстырғанда 2018 жылы атмосфераға ластаушы заттар 

шығарындыларының нақты көлемінің 1,4 мың тоннаға ұлғаюы байқалады. 2019 жылы 

Шымкент қаласын алып тастау есебінен шығарындылар қысқарды. 

Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша кәсіпорындар 2016 жылы-4,7 млрд.теңгеден астам, 

2017 жылы – 4,2 млрд. теңге, 2018 жылы – 3 млрд. теңге, Түркістан облысы бойынша 2019 

жылы – 1,3 млрд. теңге игерілді. 

 

Оңтүстік Қазақстан және Түркістан облыстары бойынша табиғат пайдаланушылардың 

табиғат қорғау іс-шараларын қаржыландыруы, млрд. теңге 
2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл  

Жоспар Дерек Жоспар Дерек Жоспар Дерек 
4,2 4,2 3,0 3,0 1,231 1,3 

 

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%). 
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Оңтүстік Қазақстан облысының аумағында жер үсті суларының ластануын бақылау 7 су 

объектілерінде (Сырдария, Келес, Бадам, Арыс, Бөген, Катта-Бөген және Шардара су қоймасы) 

жүргізілді.  

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. 

Өндіріс және тұтыну қалдықтарын басқару және қалдықтарды өңдеу. 

2017 жылы Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша түзілген ТҚҚ көлемі 328,4 мың тоннаны 

құрады, оның 6% қайта өңделген. Халықтың 55% ҚТҚ жинау және шығару қызметтерімен 

қамтылды. 2018 жылы 137,6 мың тонна ҚТҚ түзілген, оның 7,17%-ы қайта өңделген, 2019 

жылдың қорытындысы бойынша жинақталған қатты тұрмыстық қалдықтардың жалпы көлемі 

128081 тоннаны құрады, оның 14390 тоннасы немесе 11,2%-ы қайта өңдеуге жіберілді.. 

2018 жылы халықтың 81,24%-ы ҚТҚ жинау және шығару қызметтерімен қамтылған. 159 

ҚТҚ орналастыру объектісінің 144-і экологиялық және санитарлық талаптар мен нормаларға 

сәйкес келеді, бұл 91% құрайды. 

2020 жылдың басында облыс аумағында 163 тұрмыстық қатты қалдықтар полигоны 

орнатылды, оның 150 қоршаған ортаға эмиссияға-92% рұқсат алды. 

Түркістан облысы бойынша ҚТҚ шығаруды 38 қоқыс шығарушы ұйым жүзеге асырады. 

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 Бөлегенов 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 қорытындысы бойынша 1515 тонна ПЭТ Флекс шығарылды. 2020 

жылғы маусымда зауыттың II кезеңін іске қосу жоспарлануда (полиэтилен қалдықтарынан 

химиялық талшықтар (синтепон, холлофайбер) өндірісі). "GREEN Technology Industries" ЖШС 

(ПЭТ-флекс) өндірген өнім Қазақстанда тұтынылады және Ресейге экспортталады. 

Сонымен қатар, Түркістан қаласының әкімдігі инвесторлармен Түркістан қаласындағы 

ҚТҚ полигоны аумағында сұрыптау желісін орнату жөнінде келіссөздер жүргізуде. 

2019 жылы Түркістан облысының аумағында рұқсатсыз қоқыс тастайтын 303 нысан 

анықталды, Түркістан облысының Экология департаментінің мемлекеттік экологиялық 

инспекторлары рұқсат етілмеген қоқыс тастайтын жерлерді жою туралы 250 хат жіберді, оның 

29 нысаны кәдеге жаратылды. ЭГТРМ Түркістан облысының әкімдігімен бірлесіп қоқыс 

тастайтын жерлерді жою кестесін бекітті. Заңсыз қоқыс тастайтын жерлерді жою жұмыстары 

жалғасуда. 
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Биологиялық ресурстардың жай-күйі және орман, балық және аңшылық 

шаруашылықтарының, ЕҚТА және экологиялық туризмнің дамуы 

2019 жылы Түркістан облысының мемлекеттік орман қорының жалпы алаңы – 3 439,1 

мың га, оның ішінде – 1 654,4 мың га орман көмкерген жерлер. Облыстың ормандылығы 14,1%. 

2019 жылы Түркістан облысының орман шаруашылығы мемлекеттік мекемелерінің 

ормандарды молықтыру және орман өсіру жөніндегі іс-шаралары 18500 га (жоспар бойынша 

18500 га) алқапта жүргізілді. Оның ішінде Сайрам-Өгем мемлекеттік ұлттық табиғи паркі 20 га 

жерге ағаш отырғызды. 

2017 жылы орман өртінің 21,5 га аумақты қамтыған 2 жағдайы тіркелді. Нәтижесінде 1 

орман өртінің орташа ауданы 0,011 мың га (жоспар 0,013 га) құрады, бұл көрсеткіш 85% 

құрады. 2018 жылы 3939,6 га алқапта 8 орман өрті орын алды, оның ішінде 502,1 га. 2019 жылы 

жалпы ауданы 63,1 га орман өртінің 5 жағдайы болды, оның ішінде 22,3 га орман, оның ішінде 

13 га орман жабыны, 40,8 га ормансыз алқапта, орман өртінен келтірілген залал 562,2 мың 

теңге. 

2019 жылы мемлекеттік инспекторлар 1984 рейд жүргізді, бұл ретте заңсыз ағаш кесудің 

38 фактісі анықталды, олардың көлемі 61,8 текше метрді құрады, залал 446,1 мың теңге. 

Түркістан облысы бойынша аңшылық алқаптарының ауданы 2440,178 мың га құрайды. Аң 

аулайтын жерлерді пайдаланушыларға бекітілген аңшылық алқаптарының ауданы 449,277 мың 

га құрайды, оның ішінде резервтік қордың ауданы 1991,901. мың га. 

Көгалдандыру жобасына сәйкес 2019 жылы 180 мың көшет отырғызылды. 2020 жылы 

қалада әр түрлі 250 мың көшет отырғызу жоспарлануда. 

Халықаралық және республикалық маңызы бар су айдындарында – 8 учаске, оның ішінде 

8 учаске бекітілген. Жергілікті маңызы бар 8 су айдынынан 8 су айдыны бекітілген. 2019 жылға 

балық аулау лимиті – 2,6 мың тонна. Нақты ауланған балық көлемі - 2,5 тонна (96%). 

2020 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Түркістан облысының аумағында 8 ерекше 

қорғалатын табиғи аумақ бар, оның ішінде: 

1. "Ақсу-Жабағылы" мемлекеттік табиғи қорығының "Қаратау" 1 "Сайрам-Өгем" 

мемлекеттік ұлттық табиғи паркі және 5 мемлекеттік табиғи қаумалы; 

2. Ақсу-Жабағлы қорығы – Түркістан 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. 

3. Қаратау қорығы – Кентау қаласындағы кеңсесі бар Сырдария Қаратау жотасында. 

Қорықтың ең жоғарғы нүктесі-теңіз деңгейінен 2176 м Бессаз тауы. 2004 жылы құрылған. 

4. 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 "Ақсу-

Жабағылы", "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. 
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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. 

"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). 

 

Қаланың аумағы, халқы және ЖӨӨ. Экономиканы әртараптандыру 

Нұр-Сұлтан қаласы (2019 жылға дейін – Астана) - Қазақстан Республикасының астанасы-

бүкіл Еуразиялық кеңістіктегі ең жылдам дамып келе жатқан мегаполистердің бірі, 2019 жылы 

халық саны 1136,2 мың адамға жетті.152  

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-10,9%. Жан басына шаққандағы ЖӨӨ көлемі 6359,5 

мың теңгені құрады. 2019 жылы ЖӨӨ 78348 млрд.теңгені, жан басына шаққанда 7075,8 мың 

теңгені құрады. 

Статистика комитетінің деректері бойынша 2019 жылы өнеркәсіп кәсіпорындары 884,3 

млрд.теңге, 2018 жылы - 646,7 млрд. теңге, ал 2017 жылы – 573,9 млрд. теңге сомасына өнім 

өндірді. оның ішінде өңдеу өнеркәсібінде 2019 жылы — 786,5 млрд. теңге, 2018 жылы – 546,9 

млрд. теңге, 2017 жылы – 484,9 млрд. теңге. 

2019 жылы негізгі өңдеуші салалар мыналар болды: металлургия (алтын және күміс 

өндірісі) (өңдеу өнеркәсібіндегі үлесі 55,4%), машина жасау (өңдеу өнеркәсібіндегі үлесі 

16,8%), басқа металл емес минералды өнімдер өндірісі (өңдеу өнеркәсібіндегі үлесі 9,0%) және 

тамақ өндірісі (өңдеу өнеркәсібіндегі үлесі 5,4%). 

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 

 
152 Мұнда және одан әрі Нұр-Сұлтан қаласының аумағын дамытудың 2018-2023 жылдарға арналған 

бағдарламасы және оны іске асыру бойынша 2018 және 2019 жылдарға есептер. 
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парк аумағында 730 жұмыс орнын құрылып, жалпы сомасы 10,6 млрд.теңгеге 7 жоба 

пайдалануға берілді. 

2019 жылы "Астана – Технополис" АЭА аумағында 333 млрд.теңге сомасына 10 жоба 

тіркелді, оның ішінде ІТ-саласында 2 жоба іске қосылды. 

 

Энергетиканы, оның ішінде жаңартылатын энергетиканы дамыту және халықты 

энергиямен қамтамасыз ету. 

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. 

2019 жылы ЖЭО-1-де №2 қазандық агрегатының өнімділігін арттырумен және физикалық 

ескірген жабдықтарды толық ауыстырумен №4 турбоагрегаттың қайта жаңартылуы орындалды, 

бұл қаланың оң жағалау бөлігін энергиямен жабдықтаудың сенімділігі мен қауіпсіздігін 

арттыруға мүмкіндік берді. "ВЛ-110 кВ қайта құру" жобасы аясында ұзындығы 28,5 км "Батыс-

Тұран" 110 кВ кәбіл желісінің құрылысы аяқталды. 

Жылумен қамтамасыз ету. 01.01.2020 ж. жағдай бойынша "Астана-Теплотранзит" АҚ 

теңгерімінде және қызмет көрсетуінде 816,265 км жылу желілері, оның ішінде магистральдық - 

262,192 км, тарату желісі - 554,073 км; 14 сорғы станциясы,  2 жылу тарату пункті бар. 2020 

жылдың басында жылумен жабдықтау желілері бойынша орташа тозу 56,4%, жылу ысырабы-

12,4% құрады. Тозған желілердің ұзындығын азайту мақсатында елордада жыл сайын 

инвестициялық бағдарлама аясында жылу желілерін қайта құру жұмыстары, сондай-ақ 

ағымдағы және күрделі жөндеулер жүргізілуде. 

2017-2019 жылдар аралығында "Нұрлы Жол" инфрақұрылымды дамытудың мемлекеттік 

бағдарламасы аясында 28,652 км жылумен жабдықтау желілерінің жаңа құрылысы жүргізілді. 

Меншікті қаражат есебінен (амортизация, пайда) коммуналдық кәсіпорын 2017 жылдан бастап 

2019 жылға дейінгі кезеңде инвестициялық бағдарлама шеңберінде 16,435 км жылумен 

жабдықтау желілерін қайта жаңартты, күрделі және ағымдағы жөндеу шеңберінде 14,883 км 

жылу трассасын ауыстырды. 2017 жылдан бастап 2019 жылға дейін орташа тозу көрсеткіші 

1,5%-ға 57,9%-дан 56,4%-ға дейін төмендеді, жылу шығындары 0,6%-ға 13%-дан 12,4%-ға дейін 

төмендеді. 

2019 жылы Статистика комитетінің деректері бойынша қаладағы жылу желілерінің жалпы 

ұзындығы 831,4 км құрады, оның ішінде тозығы жеткені — 210,0 км (25,3%), ауыстыруды 

қажет ететіні — 200,4 км (25,2%), ауыстырылғаны - 9,5 км. 

2020 жылы "Нұрлы Жол" мемлекеттік бағдарламасы аясында 1,7 км жылу трассасын іске 

асыру жоспарланған. Инвестициялық бағдарлама шеңберінде 7,112 км жылумен жабдықтау 

желілерін қайта жаңарту жоспарлануда. Сондай-ақ, 2,574 км жылумен жабдықтау желісіне 

күрделі және ағымдағы жөндеу жүргізу жоспарлануда. 

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. 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. 

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.  
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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 (қазіргі Нұр-Сұлтан) 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 парниктік газдардың (СО2) алдын ала эмиссиясы, тоқсан 

бойынша жылына 1000 тоннаны құрайды. 
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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. 

Сондай-ақ "Цифрлық Қазақстан" мемлекеттік бағдарламасы аясында цифрландырудың 5 

негізгі бағыты анықталды. Бұл-қауіпсіздікті, денсаулық сақтауды, білім беруді, ТКШ мен 

көлікті цифрландыру. 

Астана әкімдігі IDC халықаралық агенттігімен (International Data Corporation) бірлесіп 

білім беру, денсаулық сақтау, көлік, ТКШ, қауіпсіздік және Мемлекеттік қызметтерді 

цифрландыру мәселелері бойынша әкімдіктің салалық басқармаларына талдау жүргізді. 

Жоғарыда көрсетілген жұмыстың қорытындысы бойынша Нұр-Сұлтан қаласы IDC 

компаниясының нұсқасы бойынша "ақылды" қалалардың халықаралық рейтингісіне енгізілді. 

Нұр-Сұлтан қаласын зерттеу нәтижелері бойынша Қазақстанның астанасы 2.48 баллға жетті. 

Әлемнің кейбір қалаларының жетілу деңгейі: 4.4-Сингапур, 3.7-Нью-Йорк, 3.6-Дубай, 3.2-

Барселона, 3.1-Мәскеу. 

Сумен жабдықтау және канализация жағдайы, халықты орталықтандырылған 

сумен жабдықтау және су тартумен қамтамасыз ету. 

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 1343 км, су тарту желілерінің ұзындығы - 814 км 

(Статистика комитетінің деректері бойынша). Сумен жабдықтау жүйелерінің тозуының орташа 

дәрежесі - 44%, су тарту жүйелері-40%.  

2019 жылы су құбырларының жалпы ұзындығы 1377,4 км құрады, оның 342,5 км 

ауыстыруды қажет етеді, су бұру желілерінің ұзындығы 862,6 км, 176,3 км ауыстыруды қажет 

етеді. 

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 бар, оларды жою жоспары бар, 2020 жылға қарай 110 колонка жойылады.  

2019 жылы ұзындығы 43,9 км темір жол ұзындығы 1-ші сатыдан Темір жол теміржол 

магистралына дейін беретін су тартқышты қайта жаңарту басталды. Магистралды су құбырын 

қайта жаңартудың негізгі мақсаты Елорданы сумен жабдықтау сенімділігін арттыру болып 

табылады. 

Сондай-ақ, "Асар" ТҚК ауданын (70 пәтер және 204 коттедж үйлер) электрмен жабдықтау, 

сумен жабдықтау және су тарту желілерімен қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін "Тілендиев 

даңғылының оңтүстігіне қарай, № 20-2, № 11 көшелер мен Баршын көшесінің шекарасында 

орналасқан сумен жабдықтау, кәріз, электрмен жабдықтау жеткізуші инженерлік желілерінің 

құрылысы" жобасын іске асыру жалғастырылды. 

Бүгінгі күні қаланың нөсерлік кәріз жүйесі 15 ОС және 3 тоған-жинағыштардан, 390 км 

арналы нөсерлік коллекторлардан, кәріздердің дренаж және науао-арық желілерінен тұрады, 

алаңы 13,5 мың га аумақтан жер үсті ағындарын бұруды қамтамасыз етеді. 

2019 жылы бөлінген қаржыландыруды есепке ала отырып, өндіріс ауданында (V-2 

ауданының ТҚ) тазарту имараттарын пайдалануға беру жүзеге асырылды, бұл су жинау алаңын 

605 га-ға ұлғайтуға мүмкіндік берді, тазарту имараттарының жиынтық қуаттылығының 

тәулігіне 12,1 мың м3-ге өсуін қамтамасыз етті. Сондай-ақ, Молодежный шағын ауданында 
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тазарту имараттарының құрылысы, Можайский көпірі ауданында тазарту имараттарын қайта 

жаңарту және Ақбұлақ шағын ауданында жеткізуші коллектордың құрылысы басталды. 

2019 жылы 9 нысанның және 2 нөсерлік кәріз коллекторының құрылысы бойынша 

жұмыстар жалғастырылды. Бұдан басқа, VI-1 ауданның (Можайский ауданы) НҚ 2 тазарту 

имаратының (I-5 ауданының ТҚ (Молодежный шағын ауданы) және І-4 ауданның (Ақбұлақ 

шағынауданы) жеткізуші коллекторының құрылысы басталды. 

Бұдан басқа, ұзындығы 24,4 км инженерлік желілерді (су құбыры, шаруашылық-

тұрмыстық және нөсерлік кәріз), оның ішінде ұзындығы 11 км Интернациональный және 

Мичурино тұрғын алаптарына су құбыры желілерін орнату бойынша жұмыстар жүргізілді. 

Халықтың 92%-ы орталықтандырылған су тартумен қамтамасыз етілген. 

Қоршаған ортаның жай-күйі, ауа мен судың ластану көлемінің қысқаруы. 

2017 жылы стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша Астана (қазіргі Нұр-

Сұлтан) қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі жоғары болып бағаланды. ИЗА  6 

(көтеріңкі деңгей) құрайды. СИ = 9 (жоғары деңгей), НП = 27% (жоғары деңгей). 

Атмосфералық ауаның ластану деңгейі 2016 жылмен салыстырғанда "жоғарыдан" "жоғарылау" 

деңгейге төмендеді.153
 

2018 жылы стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша атмосфералық ауаның 

ластану деңгейі жоғары деп бағаланды, ол ИЗА = 7 (жоғары деңгей) мәнімен анықталды. СИ = 

17 (өте жоғары деңгей <10).  

2019 жылы  стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша Нұр-Сұлтан қаласының 

атмосфералық ауаның ластану деңгейі жоғары деп бағаланды, ол ИЗА = 7 (жоғары деңгей) 

мәнімен анықталды, СИ 19,7 (өте жоғары деңгей) тең болды.   

2019 жылы стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша Нұр-Сұлтан қаласының 

атмосфералық ауасының ластану деңгейі ластанудың жоғары деңгейі ретінде бағаланды, ол 

ИЗА=7 (жоғары деңгей), СИ 19,7 (өте жоғары деңгей) мәнімен анықталды. 

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. Астананың атмосфералық ауасын 

ластаудың негізгі көздері тұрақты (2018 жылы 41,2% және 2019 жылы 44,4%), сондай-ақ 

ластанудың жылжымалы көздері (2018 жылы 54,2% және 2019 жылы 51,3%) болып табылады, 

олардың жалпы үлесіне ластаушы заттардың жалпы шығарындыларының жалпы көлемінің 

95,7% келеді. Тұрақты көздерден атмосфераға шығарылған ластаушы заттар көлемінің серпіні 

атмосфераға шығарындылардың 2013 жылғы 60,5 мың тоннадан 2017 жылы 59,2 мың тоннаға 

дейін, 2018 жылы 56,4 тоннаға дейін азайғанын, бірақ 2019 жылы 65,1 мың тоннаға дейін 

өскенін көрсетеді.  

Қалада парниктік газдар шығарындыларының ең ірі көзі қолданыстағы ЖЭО-1 және 

ЖЭО-2 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, 

 
153 2017 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетень 
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оның 161-і газға ауыстырылды, қалған 339-і 2018 жылдың соңына дейін ауыстырылды. 

Сонымен қатар, тағы да 158 ЭкоТакси жұмыс істейді. Барлығы газ баллон жабдығы заңды және 

жеке тұлғалардың 16 мыңнан астам автокөлік құралдарына орнатылды. 

2019 жылдың соңында қала әкімдігі 2020 жылдың басынан бастап желіге қатынайтын 100 

электравтобус сатып алды. Шусыз электр автобустарының экологиялық тұрғыдан (атмосфераға 

зиянды шығарындылардың болмауы) және оларды пайдалану кезіндегі үнемділіктің 

артықшылықтары. "Аталған автобустарды пайдалану көрсеткендей, автопарктер тек отынмен 

салыстырғанда шамамен 80% үнемдейді. Пайдалану шығындарын үнемдеу 80%-ға дейін 

құрайды, өйткені майды, сұйықтықты және т. б. ауыстырудың қажеті жоқ. теңге болса, электр 

шығындары 4-5 есе аз болады. Конструкцияның өзі автобусты тәулігіне бір рет ғана зарядтауға 

мүмкіндік береді-түнгі уақытта, яғни күндіз автобусты зарядтаудың қажеті жоқ", - деді City 

Transportation Systems (CTS) басқарма төрағасы Бекмырза Игенбердинов. 2020 жылы жеке 

инвестор есебінен тағы 100 электравтобус сатып алу жоспарлануда. 

Экологиялық таза көлік түрі үшін инфрақұрылымды кеңейту мақсатында "Нұр-Сұлтан 

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.  

2019 жылы елорданың бір тұрғынына шаққанда жасыл желектер алаңы 2018 жылғы 

деңгеймен салыстырғанда 4,9% - ға өсті (яғни 2018 жылы 16,2 м2/адам 2019 жылы 17,0 

м2/адам), бұл елордада жыл сайын отырғызылатын ағаштар мен бұталар санының тұрақты 

өсуіне, сондай-ақ жаңа саябақтар мен скверлер 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; 

- "№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. 

Өндіріс және тұтыну қалдықтарын басқару және қалдықтарды қайта өңдеу 

Қатты тұрмыстық қалдықтар. Нұр-Сұлтан қаласындағы қалдықтарды басқару жүйесіне 

қалдықтарды жинау, тасымалдау, өңдеу, кәдеге жарату және полигонда көму кіреді. Күн сайын 

қала аумағынан 1000 - 1200 тонна қалдық шығарылады. Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі 

ұсынған мәліметтерге сәйкес, 2019 жылы ҚТҚ көму полигонына 318,58 мың тонна ҚТҚ 

шығарылды. 2018 жылы 307,6 мың тонна ҚТҚ құрылды, оның 12,25% қайта өңделді. 2017 

жылы құрылған ҚТҚ көлемі 345,4 мың тоннаны құрады, оның 8,33% қайта өңделді. Халықтың 

100%-ы ҚТҚ жинау және шығару бойынша қызметтермен қамтылған. Қала аумағында пайда 

болған барлық қалдықтар 2012 жылы салынған қуаттылығы жылына 300 мың тонна қоқыс 

өңдеу кешеніне шығарылады. Кешенде қалдықтарды сұрыптау, қайта өңдеу және брикеттеу 



300 

 

жүзеге асырылады. Жылына 5 мың тоннаға дейін пластмасса қалдықтарын және 2 мың тоннаға 

дейін қағазды өңдеу жүзеге асырылуда. 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 келісімшарт жасасқан жеке 

ұйым жүзеге асырады. Нұр -Сұлтан қаласының аумағында қайталама шикізатты (полиэтилен, 

пластик, картон, шыны ыдыс, макулатура, алюминий банкалары) қабылдайтын 30 пункт (2018 

жылы-16 пункт) орнатылды. 

2018 жылы 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. 2019 жылы қала аумағы 24 учаскеге бөлінген, онда 2 

815 контейнерлік алаң және 17 мыңнан астам контейнер орналасқан. 

"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 

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.  

Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің қызметкерлері қаланың экологиялық жағдайын жақсарту 

мақсатында 2019 жылдың басынан 283 рұқсат етілмеген қоқыс үйінділерін анықтады және 

жойды. 

Сондай-ақ, әкімдік "Қазақстан Ғарыш Сапары" АҚ ақпараттық жүйелерін талдау негізінде 

ғарыштық мониторинг әдісімен рұқсат етілмеген қоқыс орындарын анықтау бойынша 

жұмыстар жүргізуде. 2020 жылдың басында қала бойынша қалдықтарды заңсыз тастайтын 431 

орын анықталды, оның ішінде 232 орын жойылды, қалғандары жұмыста. Рұқсат етілмеген 

үйінділердің негізгі көлемі құрылыс қалдықтарын құрайтынын атап өту қажет. Қалдықтарды 

заңсыз тастайтын жүйелі орындарда 40-тан астам "сергек" бейнебақылау камералары 

орнатылды, аралау жүргізілді. 

Қаланы көгалдандыру және экологиялық туризмнің жағдайы 

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, 
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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. 

2019 жылы әртүрлі форматтағы және ауқымдағы 600 - ден астам іс-шара өткізілді, оның 

180-і халықаралық деңгейде. Отандық өндірушілердің "ULTYQ ÓNIM" көрмесі, Астана 

экономикалық форумы 2019, Азия елдері жазушыларының I форумы, Қазақстан машина 

жасаушыларының VII Форумы, соттық әкімшілік бойынша халықаралық қауымдастықтың 

(МАСА) 14-ші конференциясы, Жаһандық инновациялық Саммит 2019, PATA Travel Mart 2019 

халықаралық туристік көрмесі, Еуразия елдері Парламенттері спикерлерінің IV кеңесі, 

KAZENERGY XII Еуразиялық форумы, Digital Bridge 2019 форумы, Seedstars Summit CEE 2019 

және т. б. көрмесі өткізілді.  

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, Нұр-Сұлтан 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. Нұр-Сұлтан бүгінгі таңда Орталық Азия елдері арасында 

медициналық туризмді дамыту бөлігінде ең перспективалы дестинациялардың бірі болып 

саналады. Қазақстанда JCI аккредиттелген 7 ұйымның ішінде (Joint Commission International – 

бұл денсаулық сақтау саласындағы беделді халықаралық сертификаттау), 6-ы Нұр-Сұлтанда 

(МДҰО, МТДО, АДО, нейрохирургия ҰО, кардиохирургия ҰО, ПІБО).  

 

2.16. Алматы қаласы 

 

Қаланың аумағы, халқы және ЖӨӨ. Экономиканы әртараптандыру 

2018 жылдың басында халық саны 1882,0 мың адамды, ал 2019 жылдың басында – 1854,7 

мың адамды, ал 2020 жылдың басына - 1909,5 мың адамды құрады. 
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Статистика комитетінің мәліметтері бойынша Алматы 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 

– 12132,6 млрд. теңгені және 6635,9 мың теңгені, 2019 жылы — 13547,0 млрд. теңге және 7183,9 

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 табылады.154  

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 істеді, оның 8,3% - 

ы ірі және орта санатқа жатады. Олар өнеркәсіп өнімі көлемінің 76,4% - ын өндіре отырып, қала 

индустриясының негізін құрайды. Статистика комитетінің деректері бойынша 2017 жылы 

өнеркәсіп өндірісінің көлемі 2015 жылғы 663 млрд. теңгеден артып, 902,5 млрд. теңгеге, 2018 

жылы – 917,9 млрд. теңгеге, 2019 жылы — 957,1 млрд. теңгеге жетті.  

2015 - 2017 жылдар кезеңінде өңдеу өнеркәсібі өнімі көлемінің 504,5 млрд.теңгеден 691,9 

млрд. теңгеге дейін, 2018 жылы 695,9 млрд. теңгеге дейін және 2019 жылы 758,5 млрд. теңгеге 

дейін өсуі байқалды. 2017 жылдың нәтижелері бойынша қала өңдеу өнеркәсібіндегі өнімділік 

бойынша 23,8 мың АҚШ доллары көрсеткішіне қол жеткізуді қамтамасыз етті.  

 

Энергетиканы, оның ішінде жаңартылатын энергетиканы дамыту және халықты 

энергиямен қамтамасыз ету 

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 көрсеткішке ие болып 

отыр.  

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 едәуір төмендетуге (2015 жылы 14,3% - дан 2016 жылы 13,4%-ға дейін 

және 2017 жылы 11,24%-ға дейін) алып келді. 

Технологиялық жабдықтың техникалық жай-күйін талдау ЖЭО-1 және ЖЭО-3 

жабдықтары парк 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. 

Сонымен қатар, ЖЭО-2 газға ауыстыру жұмыстары жүргізілуде.  

 
154 Мұнда және одан әрі Алматы қаласының аумағын дамытудың 2016-2020 жылдарға арналған 

бағдарламасы және оны іске асыру жөніндегі 2018 және 2019 жылдарға арналған есептер. 
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Атмосфераға зиянды заттардың шығарылуын төмендету мақсатында "қоршаған ортаға 

әсерді барынша азайта отырып, ЖЭО-2 жаңғырту" ТЭН әзірлеуге шарт жасалды, онда 4 нұсқа 

қарастырылады, оның ішінде: 

Қолданыстағы қазандықтарды газға көшіру – 98 млрд. теңге. 

Газды тазартатын жабдықты орната отырып, №1-7 ст. қазандықтарын қайта жаңғырту – 

159 млрд. теңге. 

ГТҚ орнатып және  қазандықтарын қайта жаңғырта отырып, ыстық сумен жабдықтау 

үшін ГТҚ-ның құрылысы - 315 млрд. теңге. 

ГТҚ негізінде жаңа станция салу – 274 млрд. теңге. 

ТЭН әзірлеуді аяқтау – 31.12.2020жыл. 

ТЭН әзірлеуді аяқтағаннан кейін  ЖЭО-2 газға ауыстыру бойынша нұсқа анықталатын 

болады және соңынан 2022 жылға дейін ЖСҚ әзірленеді. 

Алматы қаласындағы экологиялық жағдайға байланысты Алматы қаласының әкімдігі  

ЖЭО-2 толық газға ауыстыру нұсқасын қолдайды. 

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 үлесі-

99,4%. 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. 

Жалпы Алматы қаласында 149 қазандық бар, оның 83-іне  "Алматыжылукоммунэнерго" 

ЖШС қызмет көрсетеді (83 қазандықтың 9-ы ірі, 74-і шағын аудандық. 80 қазандықта негізгі 

отын газ, көмірмен 1 қазандық (Шелехова), мазутпен 1 ("Алатау" шипажайы), электр қуатымен 

1 ("Медеу") және білім беру (50 бірліктің - көмірмен 1, дизель отынымен 14, газбен 35) және 

денсаулық сақтау объектілерінде 66 автономды қазандық (16 бірліктің– дизель отынымен 2, 

газбен 14) жұмыс істейді).  

Қаланың барлық қазандықтарын газбен жылытуға көшіру жоспарлы түрде жүргізілуде. 

2017 жылы Алматы қаласы бойынша жылу желілерінің жалпы ұзындығы 1192,7 км 

құрады. 2015-2017 жылдар аралығында шамамен 51,36 км жылу желісі қайта жаңартылды. 

Бүгінгі күні жылу желілерінің жалпы ұзындығы 1241,4 км құрайды, оның ішінде 

магистралдық жылу желісі - 282,43 км, таратушы желі - 958,96 км. 25 жылдан (нормативтік 

пайдалані мерзімі) астам мерзіммен жұмыс істеп тұрғаны 758 км құрайды немесе 61,1%. 

2019 жылы 5 объектіде жалпы ұзындығы 20,6 км жылу  желісіне жөндеу жүргізілді және 

қайта жаңғыртылды.  

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, ұзақтығы жылына 23 км кем емес тарату жылу желілерін қайта орналастыруды 

жүзеге асыру қажет. 

Жылу желілеріндегі апаттар мен шығындар саны азаюда. Егер 2015 жылы жылу 

желілерінде 2070 зақымдану жағдайы тіркелсе, 2017 жылы - 1937. 2019 жылы апат болған жоқ. 

Жылу желілеріндегі шығындар 2017 жылы 22,01% және 2019 жылы 16,9% құрады. 

Газбен жабдықтау. Қалада газ таратумен айналысатын 4 кәсіпорын бар, олардың ішіндегі 

ең ірісі "ҚазТрансГаз - Аймақ"АҚ АПФ. Бүгінгі күні "ҚазТрансГаз - Аймақ"АҚ Алматы 

өндірістік филиалынының балансында  5 378 км болатын жоғары, орта және төменгі 

қысымдағы газ құбырлары бар. Газ құбырлары қанағаттанарлық жағдайда. 

1. Жоғары қысымдағы – 91,2 км; 

2. Орта  қысымдағы  – 796,0 км; 

3. Төменгі қысымдағы – 4 490,8 км. 

 Газ инфрақұрылымының инженерлік-коммуникациялық тозуы деңгейі 2020 жылы 36% 

құрайды. 
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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. Қала тұрғындарының 

99% (2019 ж.) орталықтандырылған газбен қамтамасыз етілген. 

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 жылсайын артуда. 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 бұл көрсеткіш 51,5 текше метр болған. 

2016 жылы 3,1 км газ желілері қайта жаңартылды. 2017 жылы 18,7 км газ желілері қайта 

жаңартылды, 2018 жылы 23 км, 2019 жылы - 23 км желі қайта жаңғыртылған. 

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. 

Қала тұрғындарының 99% орталықтандырылған газбен қамтамасыз етілген. 

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 үй-

коммуналдық 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 жоспарланған болатын (5,9 мың жарықшам ауыстырылды); 

- 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. 

2015-2020 жылдарға арналған Алматы қаласының энергияны үнемдеудің кешенді 

жоспары шеңберінде сыртқы жарықтандыру желілерін натрийлі жарықты көп тұтынатын 

шамдарды SMART жүйесін орнату мүмкіндігі бар заманауи шамдарға ауыстыру арқылы 

модернизациялау жүзеге асырылды. Бұл жүйе сыртқы жарықтандыруды басқаруды  

автоматтандыруға, электр энергиясын тұтынуды 15 % дейін төмендетуге мүмкіндік береді. 2019 

жылы жаңғырту 7 негізгі көше бойында жүргізілді, оның ішінде. 5,9 мың шам ауыстырылды, 

148 км кабель тартылды, 4,8 мың жаңа тіректер орнатылды. 
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Сумен жабдықтау және канализация жағдайы, халықты орталықтандырылған 

сумен жабдықтау және су тартумен қамтамасыз ету 

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. 

Су құбырлары желілерінің ұзындығы 3,6 тыс. км асады (тозуы – 58,9%). Қала 

тұрғындарының 97,7% орталықтандырылған сумен қамту жүйесімен қамтамасыз етілген. 

Күрделі жөндеулердің ұлғаюы авариялардың санын, сумен жабдықтау 

инфрақұрылымының тозуы мен ысырабын қысқартуға ықпал етеді. Алайда, Наурызбай, Алатау 

және Түрксіб аудандарының қосылған кенттерінің желілерін коммуналдық меншікке беруге 

байланысты қалалық су құбыры желілерінің жалпы ұзындығы 2015 жылғы 2699,5 км-ден 2017 

жылы 3325,4 км-ге дейін ұлғайды. Берілетін желілердің едәуір тозуына байланысты 2015 

жылғы 1,16%-ға қарағанда 2017 жылы реконструкцияланатын желілердің пайызы 0,8%-ды 

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. 

2019 жылы 153,5 км желілер салынды (Әйгерім шағын ауданы, Рабочий кенті, 

Құрылысшы, Өжет, Шаңырақ-5, Қайрат, Қарасу, Шапағат (Заря-Востока), Көкшоқы және 

Радуга көшесі, Қазыбаева, Бурундайская, Галилей. Сондай-ақ Алматы қаласының тұрғындарын 

үздіксіз және сапалы сумен жабдықтауды қамтамасыз ету мақсатында КУСТ-19, Западная-1, 

Балқаш су алғыш құрылыстарын және Тастак, Бекмаханова, Көк-Қайнар, Трудовик кәріздік 

сорғы станцияларын қайта жаңғырту жұмыстары жүргізіліп жатыр). Бүгінгі күні сумен 

жабдықтау желілерінің ұзындығы 3,6 мың км-ден асады, кәріз - 1,9 мың км. Қала 

тұрғындарының 97,7% орталықтандырылған сумен қамту жүйесімен қамтамасыз етілген. 

Жалпы қалалық кәріз қаладан, оған іргелес демалыс аймақтарынан, бірқатар кенттер 

мен Талғар және Қаскелен қалаларынан ағынды суларды қабылдауды, бұруды және тазартуды 
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жүзеге асырады. Су бұрғыштармен қамтамасыз ету деңгейі жылдам қарқынмен өсуде: жыл 

сайын 7%-ға.  

Кәріз желілерінің ұзындығы 2017 жылы 1587,1 км, 2018 жылы 1619,8 км құрады, ал 2019 

жылы кәріз желілерінің ұзындығы 1,8 мың км құрады (тозуы - 59,8%). Алматыда күрделі 

жөнделген су бұрғыш желілердің үлесі салыстырылған қалалардан төмен. Бұл ретте, күрделі 

жөндеуден өткен су бұрғыш желілердің үлесі тозған желілердің өсуін қамтымайды. Су бұрғыш 

жүйесінің тозуы жаңа құрылыстың арқасында 2% төмендеді. Алматыда бұл деңгей 2016 жылы 

65% -ды құраса, 2017 жылы 63% -ға төмендеді. Жалпы, тозу деңгейі салыстырылған қалаларға 

қарағанда 3 есе жоғары. 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 2018 жылы жалпы сарқынды суларды өткізу үлесіндегі 

тазартылған судың үлесі 99,6% құрады. 

 

Қоршаған ортаның жай-күйі, ауа мен судың ластану көлемінің қысқаруы. 

Алматы көптеген жылдар бойы Қазақстанның ауасының ластану деңгейі жоғары 

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.  АЛИ (атмосфераның ластану индексі)  6 

(көтеріңкі деңгей) құрайды. СИ = 4 (көтеріңкі деңгей), НП = 37% (жоғары деңгей)155. 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 "жоғарылауға" төмендеді.156
 

2018 жылы стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша атмосфералық ауаның 

ластану деңгейі жоғары болып бағаланды. ИЗА 7 (жоғары деңгей). СИ 9 (жоғары деңгей) және 

НП = 29% тең157. 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 (ЖЛ) және экстремалды жоғары ластануы 

(АЖЛ) жағдайлары анықталған жоқ.158  

2019 жылы стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша Алматы қаласының 

атмосфералық ауасының ластану деңгейі жоғары деп бағаланды. ИЗА 8 (жоғары деңгей) 

құрайды. Азот диоксиді бойынша СИ №1 ЛБП ауданында (Бостандық ауданы, Әл-Фараби ат. 

Қазақ ұлттық университетінің аумағы) 9,5 (жоғары деңгей) тең және №12ЛБП ауданында 

(Райымбек даңғылы,  Наурызбай батыр көшесінің бұрышы) НП=29% (жоғары деңгей) тең159. 

Ластаушы заттардың орташа концентрациясы: қалқыма бөлшектер (шаң) – 1,1 ШРКс.с. күкірт 
 

155 2017 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетень. 
156 2017 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетень. 
157 2018 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетень. 
158 2018 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетень. 
159 2019 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетень. 
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диоксиді - 2,6 ШРКс.с, азот диоксиді - 1,6 ШРКс.с, формальдегид - 1,4 ШРКс.с құрады, ауыр 

металдар мен басқа ластаушы заттардың концентрациясы ШРК аспады. Ластаушы заттардың 

максималды біржолғы концентрациясы: азот диоксиді – 9,5 ШРКм.р, қалқыма бөлшектер РМ2,5 

– 6,3 ШРКм.р, күкірт диоксиді 157 - 4,0 ШРКм.р, қалқыма бөлшектер РМ10 – 3,5 ШРКм.р, 

көміртегі оксиді – 3,2 ШРКм.р, азот оксиді – 1,8 ШРКм.р, қалқыма бөлшектер (шаң) - 1,8 

ШРКм.р, фенол - 1,0 ШРКм.рқұрайды. Басқа ластаушы заттардың концентрациясы ШРК 

аспады. Атмосфералық ауаның жоғары ластануы (ЖЛ) және экстремалды жоғары ластануы 

(АЖЛ) жағдайлары анықталған жоқ.160 

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. 

2018 жылы Алматы қаласы кәсіпорындарының стационарлық көздерінен атмосфералық 

ауаға 43 мың тонна ластаушы заттар, ал 2019 жылы — 46,1 мың тонна шығарылды және ол 

2018 жылмен салыстырғанда 9,3 %-ға артқан. 

Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қоршаған ортаны қорғауға бағытталған 

шығындары 2017 жылғы 4444,3 млн. теңгеге қарағанда 2018 жылы 4984,6 млн. теңгені құрады. 

Табиғат қорғау шығындарының едәуір үлесі (95,4%) негізінен Алатау және Жетісу 

аудандарының кәсіпорындары есебінен өнеркәсіп кәсіпорындарымен жүзеге асырылады. 

Алматы қаласында атмосфераны ластаудың негізгі көзі автокөлік болып табылады. 

Көліктен ластану көлемі оның санының көптігіне және қала автопаркінің біртіндеп тозуына 

байланысты (пайдаланудағы машиналардың үлесі 7 жылдан астам, шамамен 75% немесе 400 

мың бірлікті құрайды). Бұл ретте, Статистика комитетінің деректері бойынша, Алматы 

қаласындағы автомобильдер санының ең көп саны 2011 жылы - 525,7 мың бірлікті құраған, 

2018 жылғы 1 желтоқсандағы жағдай бойынша Алматы қаласында 509 610 бірлік көлік 

тілкелген, соның ішінде жеңіл автокөлік - 471100 бірлік, автобустар – 8315 бірлік, ауыр жүк 

көлігі – 30195 бірлік (2017 жылы – 518 мың бірлік, 01.12.2016 жылғы жағдай бойынша 

Алматыда  529295 бірлік көлік тіркелген). ҚР ІІМ мәліметтері бойынша Алматыда 516066 

бірлік автокөлік құралдары тіркелген, оның ішінде 1460 бірлігі газбаллон отынымен, 17120 

бірлігі – аралас отынмен, 263 бірлігі – электрмен жүретін көліктер). 

Сонымен қатар Еуро-5 стандартының талаптарына сәйкес келетін автомобильдердің саны 

өсіп жатқанын атап өту керек (2.16.1. кесте).  

 

2.16.1-кесте. Автомобильдердің экологиялық стандарттарға сәйкестігі 

 

АТС сыныбының сәйкестігі  2009 2017 

Еуро 0  38 - 40% 10 - 13% 

Еуро 4  15% 17% 

Еуро 5  0% 25% 

 

Қала атмосферасының жай-күйіне Алматы облысының ЖЭО-3 шығарындылары әсер 

етеді, олар бұрын қала теңгерімінде ескерілмеген. 

Сондай-ақ, Алматы қаласының жоғары деңгейде газдандырылғанына қарамастан, 

атмосфералық ауаның жай-күйіне Алматы облысының 5 шекаралас аудандарындағы 

газдалмаған өңірлердің шығарындылары теріс әсер етеді, олардың деңгейі 40%-дан төмен. 

Атмосфераның ластануының жалпы деңгейін төмендету қаланың басым міндеттерінің 

бірі болып табылады. 2017 жылға қарай келесі жобалар іске асырылды: 

 
160 2019 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетень. 
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• 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 99% қамтамасыз етілген. Қала маңы аймағында 
орналасқан кенттер мен бау-бақша қоғамдарын одан әрі газдандыру мәселесі тұр; 

▪ Жол инфрақұрылымын дамыту шеңберінде 4 жолайрығы, 40,2 км астам жаңа жолдар 

салынды, 13,5 км көше ұзартылды, 464,5 км жол және 9 көпір жөнделді. Шағын көлік 

жол шеңбері қалыптасты: «Шығыс айналма–Әл-Фараби–Саин–Рысқұлов». 10 көшеде 

ұзындығы 33 км болатын бір бағыттағы жол ұйымдастырылды. Бұл қаланың ортасында 

«traffictime» (жолдағы уақыт) уақытты 40 минуттан 15-20 минутқа дейін қысқартуға 

және сол бір бағыттағы 10 жолда орташа жылдамдықты   6-дан 15 км/сағатқа дейін 

арттыруға мүмкіндік берді; 

▪ Тағы да 4 жолайрығының құрылысы жалғастырылуда, ол қаланың солтүстік-шығыс 

бөлігінде көлікті өткізу қабілетін арттырады; 

▪ Қоғамдық көлік инфрақұрылымы дамытылуда: жедел жүретін автобус көлігінің (BRT) 3 

көшеде дәлізі жасалды, ұзындығы 7,7 км.  БРТ бойынша жолаушылар легі 40%-ға 

(күніне 100 мыңнан 140 мың жолаушыға дейін) өсті, жолдағы уақыт 32%-ға қысқарды; 

▪ Метрополитеннің 1-желісі пайдалануға берілді (9 станция, 10,3 км). Жаңадан ұзындығы 

3,1 км болатын 2 станцияның құрылысы жүргізілуде. Күту уақытын қысқарту және 

жолаушылар легін арттыру үшін 8 жаңа состав (32 вагон) сатып алынуда, олар метро 

бағытына  2020 жылы шығады; 

▪ Коғамдық көлікке арналған «арнайы жол жолақтары» енгізілген, бүгінде бұл 122 км 

жолды құрайды. Қоғамдық көліктің қозғалу жылдамдығы 22 көшеде 20%-ға артты, 

жолаушылар легі 30%-ға артты, жолаушылардың күту уақыты 2 есеге, апатты жағдайлар 

40%-ға қысқарды; 

▪ Автокөліктерден шығатын улы газдар мен түтін нормасын тексеру үшін 13 экологиялық 

бекет ұйымдастырылды. 2019 жылы -  35637 экологиялық нормаларды бұзушылық 

анықталған, оның ішінде сырттан келген көлік – 14082 немесе 39,5%.  ӘҚБК 334 бабы 

бойынша (улы газдар мен түтін нормасын асырғаны үшін)  жалпы сомасы  54 млн. 858 

мың теңгеге айыппұл салынған, өндірілгені 21 млн. 468 мың теңге немесе 39,1% (2018 

жылы 40  мың айыппұл, 2017 жылы - 33 464; 2016 ж. - 33 556) салынды, жалпы сомасы 

107,5млн. теңгеге әкімшілік айыппұл салынып, 45,5 млн. теңгесі өндірілген (2017 жылы – 

160,6 млн., 2016 ж. - 165 млн. теңге). 

• Қаланың жасыл қорын сақтау жұмыстары жалғастырылуда: қаланың аумағында 2017 

жылы шамамен 28 мың түп ағаш түрлері отырғызылды, 2018 жылы – 29 мыңнан астам 

ағаш егілді,  2019 жылы –  135 мыңнан астам көшет егілді. 

 Сонымен қатар бұрынғы бағдарлама аясында жоспарланған, бірақ  толық немесе 

жартылай жүзеге асырылмаған жоспарлар да бар: 

▪ Метрополитеннің 2-желісін іске қосу; 

▪ Өнеркәсіп кәсіпорындарын қала сыртына шығару; 

▪ ҮАААЖ авто жолын аяқтау (бұл мәселе Алматы қаласы әкімдігінің құзыретінде емес 

және ҚР Үкіметі деңгейінде қаралуы керек); 

▪ 60% коммуналдық көлікті газға ауыстыру. 
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 Қоғамдық көлікті экологияландыру бойынша жұмыстар жүргізілуде: соңғы 3 жылда 

қаланың автобус паркі 80% жаңарды.  Ескі және қолайсыздау автобустардың орнына 1150 

жаңа автобус (Еуро-5 сәйкес)сатып алынды, оның 135-і газбен жүреді. Жалпы жолаушылар 

легі 3 жылдың ішінде 158,5 млн. адамнан 305,5 млн. адамға дейін артты. 2019 жылы тағы 450 

автобус сатып алынады, сол арқылы  автобус паркі 82%-ға жаңарды. 

ІІІ буынды электроавтобустарды құрастыратын Қазақстан-Германия-Гонконг  зауыты 

ашылды. Бағыттарға ІІІ буынды электроавтобустар (10 бірлік) шығарылды, троллейбус паркі 

жаңғрытылуда. Қоғамдық көлік паркі жаңартылуы есебінен зиянды заттар шығарындылары 

2,33 мың тоннаға төмендеді, 96,7 мың тонна жанармай үнемделді.  

Коммуналдық кәсіпорындардың 138 бірлік көлігі 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. 

Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау мақсатында, Алматы қаласы әкімдігінің 

№2/122 қаулысымен газ отынымен жұмыс істейтін такси мен шағын автобустарда "Медеу-

Шымбұлақ" автобус және жеңіл көлік бағыты ұйымдастырылды.  

Сондай-ақ ЕҚДБ-мен бірлесіп, қалада жеңіл-рельсті трамвай жобасы бойынша МЖӘ 

конкурсының бірінші кезеңі аяқталуда. Оған жапон, түрік, француз, испан және Қытай 

консорциумдары қатысады. Олардың бағасы мен сапасы бойынша ең үздіктері 20 жылға 

қаланың ұзақ мерзімді серіктесі болады161.  

"Allur Auto" ӨБК 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. 

Сондай-ақ ағымдағы жылдың соңына дейін қосымша электр қуатын беретін 18 станция 

орнатылатын болады.  

Алматы аумағында жер үсті суларының ластануын бақылау 4 су объектілерінде 

жүргізілді (Кіші Алматы, Есентай, Үлкен Алматы өзендері, Үлкен Алматы көлі). 

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.162
 

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.163 

2019 жылы Алматы қаласының аумағындағы су объектілерінің су сапасы бірыңғай 

сыныптама бойынша төмендегідей бағаланады: 3-класс – Кіші Алматы, Есентай, Үлкен Алматы 

өзені; нормаланбайды (>3-класс) – Үлкен Алматы көлі.164 

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 

 
161 https://www.kt.kz/rus/ecology/v_almaty_gotovyatsya_vypustit_na_marshruty_pervye_10_1377884475.html 
162 2017 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетень. 
163 2018 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетень. 
164 2019 жылғы Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпараттық бюллетень 
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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. 

2019 жылы жалпы ұзындығы 10,3 км учаскелерінде жұмыстар аяқталды және келесі 

объектілер пайдалануға берілді: 

1) «Алматы қаласы шегінде Үлкен және Кіші Қарасу өзендерінің су қорғау аймақтары мен 

арналарының жекелеген учаскелерін қайта құру», қайта жаңартылған учаскенің ұзындығы 6,2 

км құрайды (оның 2019 жылы Үлкен Қарасу өзеніндегі ұзындығы 1,61 км учаскелерінде 

жұмыстар жүргізілді, және Кіші Қарасу - 0,05 км); 

2) «Алматы қ. Медеу ауданы, әл-Фараби даңғылының жоғарғы жағынан Жамақаев 

көшесіне дейін Есентай өзенінің су қорғау белдеуі мен арнасын қайта құру» - қайта 

жаңартылатын учаскенің ұзындығы 2,07 км құрайды (оның 2019 жылы ұзындығы 1,07 км 

учаскелерінде жұмыстар жүргізілді) ); ТЖ желісі бойынша Тастыбұлақ өзенінде жұмыс 

жүргізілді - 1083 км; Терісбұлақ өзенінде - 2,45 км (оның 1,367 км тазарту жұмысы). 

Орындалған жұмыстың жалпы ұзындығы 6 263 км құрайды, оның ішіндегі канал габиондармен 

нығайтылды және канал 4896 км темірбетонмен тұрақтандырылды, арнаны тазарту және 

кеңейту жұмысы- 1,367 км. 

Жалпы ұзындығы 4 км болатын тұрақтандырылған жерлерде шөгінділерден лай мен 

құмды механикаландырылған тазарту жүргізілді. 

Барлығы арналарды қайта құру және су қорғау аймақтары мен белдеулерін жақсарту 

бойынша бұрын жүргізілген жұмыстарды ескере отырып, қайта жаңартылған учаскелердің 

жалпы ұзындығы 191 км құрады. 

3) «Момышұлы көшесі бойында 7000 орындық мешіт құрылыс алаңын су басудан 

инженерлік қорғау, сондай-ақ Алматы қаласының Алатау ауданындағы Боралдай өзенінің 

батысы, Рысқұлов даңғылының солтүстігіндегі аумақтардың перспективті құрылысын ескере 

отырып, диаметрі 1000 мм ағызу коллекторының құрылысы», коллекторлы-дренажды желінің 

ұзындығы - 2,52 км. 

4) «Керенқұлақ өзенінің жер үсті көздерінен су алу құрылыстары және Алматы қаласының 

Ботаникалық бағын суару үшін су беру құбыры, 1 кезек», ұзындығы 2,9 км 

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- ҮАК және "Медеу-Шымбұлақ" автожолдарының жартас еңістерін нығайту бойынша 

жұмыстар жүргізді. Мыңжыл бөгеті қайта жаңғыртылды. 

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. 
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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 ғылыми-

әдістемелік негіз болып табылатын Алматы қаласының аумағын сейсмикалық ықшамдау 

картасын әзірледі. 

 

Өндіріс және тұтыну қалдықтарын басқару және қалдықтарды қайта өңдеу 

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.  

Алматы қаласының Статистика департаментінің мәліметтері бойынша 2019 жылы, 

Алматы қаласында 489,9 мың тонна коммуналдық қалдық түзілген, оны Алматы қаласындағы 

мамандандырылған кәсіпорындар мен жеке кәсіпкерлер жинаған, олардың саны 63 бірлікті 

құрады. Негізгі үлесті (87%) тұрмыстық қалдықтар құрайды, ал 12,6% өндіріс қалдықтары 

(тұрмыстық қалдықтарға теңестірілген), 0,3% - базар қалдықтары, 0,1% - көше қалдықтары. 

Сырттағы ұйымдарға және қалдықтарды сұрыптау кешеніне қайта өңдеуге жіберілгені - 

433 712 тонна, қоқыс полигондарына көму үшін - 56 187 тонна ТҚҚ жіберілген. 

2018 жылы Алматы қаласында МЖӘ шеңберінде қуаты жылына 550 мың тонна қоқыс 

сұрыптау кешенін салу жобасы іске асырылды, бұл полигонда көму үшін тек қауіпсіз инертті 

және биологиялық ыдырайтын материалдарды жіберуге мүмкіндік береді. "Green Recycle" 

ЖШС жеке әріптесімен сұрыпталған ҚТҚ көлемі 15 қайта өңдеушіге шарт бойынша беріледі 

("Kazakhstan Waste Recycling" ЖШС - макулатура; "Recycle Ecology" ЖШС, "Атамекен 4 плюс" 

ЖШС, "Kazvtorplast" ЖШС - пластикалық қалдықтар; "Машат" ЖК-металл, "Мұрат"ЖК-шыны 

сынықтары, "KWGE" ЖШС - металл және ПЭТ және т.б.). 

2019 жылдың нәтижесі бойынша ҚСК зауытқа  373134 тонна ҚТҚ қабылданған, оның 

ішінде 27439 тонна қайталама шикізат сұрыпталып алынған.  

Кәсіпорында одан әрі өңдеу үшін 50 мың тоннаға дейін қайталама шикізат: картон, 

целлофан, шыны, пластик және металл алынатын болады. МСК аумағында ағаш қалдықтарын 

қоймалау және қайта өңдеу бойынша учаске ұйымдастырылды, құрылыс қалдықтарын 

қоймалау үшін учаске ұйымдастыру жоспарлануда. Кейіннен кешен аумағында қайталама 

шикізатты терең өңдеу үшін қосымша қуаттылықтар құру жоспарлануда. Осының барлығы 

қалдықтарды басқарудың кешенді жүйесін енгізумен бірге қаланың қоршаған ортасына 

экологиялық жүктемені азайтуға 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. 



312 

 

"Kazakhstan Wаste Recycling" ЖШС Алматы қаласы әкімдігінің және ӨКМ (РОП) 

операторының көмегімен екінші шикізатты (макулатура және пластикалық қалдықтар) 

қабылдау бойынша 26 пункт орнатылды. 

2016 жылдан бастап Алматы қаласында қуаттылығы жылына 120 млн бөтелке шығаратын 

шыны ыдыс шығаратын «Almaty Glass» ЖШС заманауи зауыты жұмыс істейді. 2017 жылы 

зауыт «ӨКМ Операторы» ЖШС-мен келісім жасасты, соған байланысты үлкен көлемде шыны 

сынықтарын сатып ала бастады, бұл өндіріс көлемінің ұлғаюына әкелді. «Алматы әйнек» ЖШС 

өз өнімдерін тек Қазақстанда ғана емес, сонымен қатар бірқатар ТМД елдеріне экспорттайды. 

Компанияның CT-KZ сертификаты бар. 

Сондай - ақ, "ECOWorld" ЖШС (әкімдік пен аталған ұйым арасында ҚТҚ бөлек жинауды 

енгізу бойынша Меморандум бар) және "TazaAlmaty" ЖШС 350-ге жуық торлы контейнер, 

"Тәртіп" АҚ-50 торлы контейнер, "NSLabs" ЖШС қаланың мемлекеттік мекемелері мен 

ұйымдарында пластикалық қалдықтар, макулатура және шыны ыдыс жинау үшін 700-ден астам 

экобокс орнатты. "Промтехноресурс" ЖШС және ӨКМ Операторымен бірлесіп экологиялық 

ағарту және тәрбиелеу бойынша әлеуметтік жоба аясында білім беру мекемелерінде электр 

қалдықтарын жинауға арналған 100 арнайы контейнерлер орнатты. 

 

Қаланы көгалдандыру және экологиялық туризмнің жағдайы 

Қаланың жасыл қорын сақтау жұмыстары жалғасуда. Жалпы пайдаланудағы жасыл 

екпелердің ауданы бір адамға 3,5 шаршы метрді құрайды, бұл қала үшін қосымша аймақтық 

көрсеткіш. 2019 жылы міндетті өтемдік ағаш отырғызу есебінен 135 мыңнан астам ағаш 

көшеттері отырғызылды.   

2 объектіде: Айнабұлақ-2 шағын ауданындағы сквер және "Южный" саябағы қайта 

жаңартылды және абаттандырылды. Инвестордың қаражаты есебінен  "Алтын-Тараз" ЖШС - 

Орталық мәдениет және демалыс саябағының аумағы абаттандырылды.    

Жалпы, 2019 жылы гүлзарлар алаңы 110 755 м2. құрады,  оның ішінде : 

- баданалы гүлзар  – 18 953 кв м; 

 - кілем гүлзар – 9 809 кв м;  

 - біржылғы гүлден жасалған гүлзар – 45 240 кв м; 

 - раушан гүлдер - 10 084 кв м;  

 - канн гүлдерден - 7 216 кв. м; 

 - көп жылдық гүлдер – 2 263 кв м;  

 - газондар – 15 800 кв м;  

 - тік көгалдандыру конструкциясы – 4 337 дана. 
 

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. 

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%). 
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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.  

 

Алматы қаласындағы туристік ағын туралы статистика, 2018-2019 жылдарға 

№ Атауы/жылы 2018 2019 

1. Орналастыру орындарында қызмет көрсетілген келушілер 

саны (адам) 
1 084 991 

(+11,8%) 

1 334 230 

(+22,9%) 

2. Орналастыру орындарымен қызмет көрсетілген келушілердің 

саны – резиденттер (адам) 
719 854 

(+16,8%) 

898 531 

(+24,8%) 

3. Орналастыру орындарымен қызмет көрсетілген келушілердің 

саны – резиденттер емес (адам) 

365 137 

(+3,2%) 

435 699 

(+19,3%) 

4. Орналастыру орындарының саны (бірлік) 286 

(+55,4%) 

339 

(+18,5%) 

5. Орналастыру орындарындағы тәулігіне берілген төсек-орын 1 719 971 

(+5,6%) 

1 953 639 

(+13,5%) 

6. Орналастыру орындарындағы көрсетілген қызметтердің 

көлемі  (мың теңге.) 

25 710 759,7 

(+14,3%) 

32 293 595,3 

(+25,6%) 

Дереккөз: ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің  2018-2019 жылдарға арналған негізгі көрсеткіштері  

 

Маркетингілік ілгерілету 

Маркетингтік ілгерілету шеңберінде 2018 жылы шетелдік туроператорлар үшін 2 

ақпараттық тур өткізілді, туризм бойынша 7 халықаралық көрмелерге қатысу 

ұйымдастырылды. 

Сондай-ақ, 2018 жылы Дүниежүзілік велоспорт федерациясының (Түркия, Украина, 

Словакия, Румыния, Латвия, Литва, Эстония, Венгрия) қамқорлығымен Алматы қаласы атынан 

"AppleTeam" халықаралық кәсіби континенталдық велокомандасы 9 халықаралық жарысқа 

қатысты. 

Туризмдегі инновациялық жобаларды дамыту мақсатында "AlmatyTravelLab" жобасы 

өткізілді. Almaty travellab-сандық құралдар арқылы туристік әлеуетті дамытуға бағытталған бес 

хакатон сериясы. Осылайша, Almaty Travellab көрмелер топтамасы аясында 5 Хакатон өткізілді: 

«Stopover», «Қалалық серуен”, “Тау бағыттары»,”TravelData","KokZhailauChallenge". 

Сонымен қатар, оқиғалық туризмді дамыту үшін 2018 жылы халықаралық брендтердің 

қатысуымен Орталық Азиядағы ең ірі "AlmatySauvageFashionWeekend 2018" сән апталығының 

екінші маусымы өтті. Іс-шара аясында Еуропаның үздік брендтері Қазақстанда дизайнерлердің 

дәстүрлі қатысуымен өз коллекцияларын ұсынды. 

Ішкі туризмді дамыту мақсатында интернетте Нұр-Сұлтан, Қарағанды, Павлодар, 

Шымкент, Өскемен, Ақтөбе және Атырау сияқты қалаларда «Екеуміз демалыс күндері 

Алматыда!» деген жарнамалық кампания өткізілді. Әлеуметтік желілерде осы жарнамалық 

кампанияны 9 млн. жуық аудитория қараған.  
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Туристерді Алматы қаласы туралы хабардар ету деңгейін арттыру үшін жыл сайын 

"Алматы 72" чек-парағы, Алматы қаласының ақпараттық-туристік картасы, "WelcometoAlmaty", 

100 әсер брошюрасы сияқты Алматы қаласы туралы баспа-полиграфиялық өнімдер әзірленіп,  

таратылады. 

Сондай-ақ, туристерге ыңғайлы болу үшін AlmatyPass картасы жасалды, ол негізгі көрікті 

жерлерге баруға, 7 қонақ үйде және 2 жатақханада, 11 мейрамханада және 6 ойын-сауық 

нысанында жеңілдіктер алуға, қоғамдық көлікті шексіз пайдалануға мүмкіндік береді. 

Туристік инфрақұрылымды дамыту 

2018 жылдың қараша айында «Балуан Шолақ» спорт кешенінде туристік операторлар, 

жылжымайтын мүлік жөніндегі агенттіктер, қолөнер орталығы, туристерге арналған демалыс 

орындары және т. б. орналасқан туристік хаб құрылды. 

8 туристік нысанды (Медеу, Көк төбе, Тұңғыш Президент атындағы саябақ, Баум тоғайы, 

Панфилов көшесі (Әйтеке би көшесінің қиылысы), Мемлекеттік цирк, Қастеев атындағы 

мұражай, Алматы мұражайы, Тереңқұр, Жасыл базар, Ықылас атындағы мұражай, Орталық 

меммузей) абаттандыру жұмыстары аяқталды, қоқыс салатын жәшіктер, велопарктер, қоғамдық 

дәретханалар, ақпараттық тақталар, гүл құмыралары, боллардалар орнатылды. 

Жаңа туристік бағыттарды дамыту мақсатында әкімдік 9 туристік маршрут пен жолды 

абаттандыру жұмыстарын аяқтады. 

Мәдени және этнографиялық туризмді дамыту үшін «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасы аясында ұйымдастырылған «Боролдай Сақ 

қорғандары» археологиялық кешені таныстырылды. 

Сонымен қатар, туристерге қолайлы болуы үшін автобустарда төлем жасау тәсілдері 

бойынша 1560 жадынама, сондай-ақ көрікті жерлер бойынша 2400 бірлік көлемінде жадынама 

орналастырылған. 

Әлеуметтік туризм 

Әлеуметтік туризмді дамыту мақсатында "Рухани жаңғыру" мемлекеттік бағдарламасы 

аясында әзірленген «Ауылбасшылары» жобасына қатысқан 30 балаға Алматы қаласы бойынша 

шолу экскурсиясы ұйымдастырылды. 

Елорданың 20 жылдығын мерекелеу аясында балаларға арнап Нұр-Сұлтан (Астана) 

қаласына тақырыптық экскурсия ұйымдастырылды. Іс-шараға аз қамтылған және көп балалы 

отбасылардан шыққан 90 бала қатысты. 

Сондай-ақ, "Белсенді ұзақ өмір сүру" жол картасын іске асыру шеңберінде зейнеткерлік 

жастағы 225 адам үшін Алматы қаласының көрікті жерлері бойынша 15 экскурсия өткізілді. 

Кадр әлеуеті 

Туризмде кадр әлеуетін дамыту мақсатында "Сайран" автовокзалының, "Алматы – 1", 

"Алматы - 2" теміржол вокзалдарының 200 қызметкері және "Іле-Алатау ұлттық паркінің" 

қызметкерлері үшін тренингтер өткізілді. 

Маркетингілік ілгерілету 

Шетелдік туристер ағынын ұлғайту және қаланы халықаралық деңгейде танымалдығын 

арттыру үшін Алматы қаласын ілгерілету бойынша жүйелі жұмыс жалғасуда. 

Осылайша, 2019 жылы 40 шетелдік туроператор үшін 2 ақпараттық тур және 40 шетелдік 

БАҚ өкілдері үшін 2 баспасөз туры өткізілді, 300 мыңнан астам қатысушыны қамтитын 9 

халықаралық туризм көрмелеріне және 3 конференцияға қатысу ұйымдастырылды. 

Қаланың танымалдылық деңгейін арттыру үшін 2019 жылы спортшылардың киім-

кешектеріне "VisitAlmaty" логотипін жапсыру арқылы бүкіл әлем бойынша 11 халықаралық 

велосипед жарысына қатысқан (Грузия, Түркия, Венгрия, Ресей, Словакия, Румыния, Польша 

және Қазақстанда) алматылық "AppleTeam" велокомандасына қолдау көрсетілді. 

Домодедово – Мәскеу әуежайы бағыты бойынша Аэроэкспрестің сыртқы бөлігін брендтеу 

арқылы 3,6 млн. адамды қамтыған "Алматының қысқы ертегісі" жарнамалық науқаны 

жүргізілді. 

Бұдан басқа, 2019 жылғы маусымда RedBull-пен вингсьюттарда Қазақстанда алғашқы 

ұшуды ұйымдастырды, оның шеңберінде 11 млн. астам адамды қамтыған Алматы қаласы 

туралы жарнамалық бейнеролик түсірілді. 
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Ресейдің туристік қызметтер нарығында туристік бағыт ретінде қаланың танымалдығын 

арттыру үшін 2016 жылдан бастап Ресейдің туристік нарығының 150 мыңнан астам мамандары 

тіркелген ресейлік ProfiTravel интернет-платформасымен белсенді жұмыс жүргізілуде. 

Алматы қаласының брендін ілгерілету мақсатында әлеуметтік желілерде туристік 

брендтің тартымдылығы мен Алматыдағы тіршілік туралы 100-ден астам имидждік 

бейнематериалдар мен 3D ашық хаттар түсірілді. 

Сонымен қатар, туристерге ыңғайлы болу үшін Алматы қаласы мен таулы жерлері 

бойынша 30 туристік маршрут әзірленді және 19 типтік туристік өнімдер дайындалды. 

Әзірленген маршруттар қаланың бірегей сәулет ғимараттарын қамтиды және қала 

нарығында ұсынылған этно, эко, балалар мен жасөспірімдер, мәдени, агро, гастрономиялық 

және т. б. туризмнің барлық негізгі түрлерін ұсынады. 

Сондай-ақ, қала қонақтарына арнап қала картасы, маршруттары бар карточкаларды және 

т. б. қамтитын турист пакеті әзірленді. 

2019 жылдың қыркүйегінде Қазақ халқының ұлттық бірегейлігін көрсететін кәдесыйлар 

жасау мақсатында ҚР 50 қолөнершілерінің қатысуымен Алматы брендімен қолөнер кәдесый 

өнімдерінің конкурсы өткізілді. 

Туристік инфрақұрылым 

Туристердің хабардарлығын арттыру үшін 2019 жылы 2 визит-орталық ашылды. Бүгінгі 

таңда қалада туристерді ақпараттандыратын 8 нүкте жұмыс істейді, онда 2019 жылы 32,9 

мыңнан астам туристке консультация берілді. 

Тау туризмін дамыту мақсатында 2019 жылдың маусым айында ЦСКА базасы ҚР 

Қорғаныс министрлігінің балансынан әкімдікке берілді. 

2019 жылғы тамызда 15 мыңнан астам адамды қамтитын халықаралық тау-кен іс-шарасы-

AlmatyMountFest өткізілді. 

Бұдан басқа, 10 тау жолы абаттандырылды және 1000 км астам тау маршруттары 

цифрланды. 

ҚР Альпинизм және тауға өрмелеу федерациясымен бірге таудағы белсенді демалысты 

ұнататындарға арналған "Алатау соқпақтары" атты жолсілтеме кітабы әзірленді. 

Сондай-ақ, жеке инвестор "Проходное" шатқалындағы туристік соқпақ пен "Алма-

Арасан" санаторийінің жанындағы жылу көзін абаттандыруды аяқтады. 4 ай ішінде 6 өтпелі 

көпір салынды, 1 саты қалпына келтірілді, бақылау және ворк-аут алаңдары ұйымдастырылды. 

Экскурсиялық қызметтерді дамыту үшін 2019 жылы Балуан Шолақ спорт кешенінен "Oi-

QaragaiLesnayaSkazka" және "SkiParkPioneer" КТ-ға дейін автобустар және "Проходное" 

шатқалында туристік соқпақтың басталуына дейінгі экспресс маршрут іске қосылды. 

Әлеуметтік туризм 

Әлеуметтік туризмді дамыту мақсатында 2019 жылдың мамыр айында Алматы 

қаласындағы аз қамтылған отбасылардан шыққан және мүгедек 250 балаға экскурсия өткізілді. 

Сондай-ақ маусым айында Алматы қаласында және Алматы агломерациясында 100 

адамды қамтыған ересек мүгедектер үшін осындай экскурсия өткізілді. 

Жоғарыда аталған екі іс-шараның экскурсиялық-танымдық бағдарламасына "Анаға 

құрмет" рухани-мәдени орталығы, ананы құрметтеу мұражайы, "Батыр бабалар" мемориалдық 

кешені және "Атамекен"тарихи-мәдени кешені кірді. 350 адамға көлік, тамақтану, жедел 

жәрдем көлігін алып жүру, гидтер мен еріктілер тартылды. 

Кадр әлеуетін дамыту 

2019 жылдың тамыз айында Туризмдегі кадрлық әлеуетті дамыту мақсатында Алматы 

қаласы әуежайының 100 қызметкері үшін фасилитация бойынша тренингтер ұйымдастырылды. 

2019 жылдың наурыз айында тау шаңғысы мен сноубордта бейімделген сырғанаудың 40 

нұсқаушысын дайындау бойынша семинар өткізілді. 

2019 жылдың сәуір айынан мамыр айына дейін Алматы қаласының жоғары оқу 

орындарының "Туризм" факультеттерінің 300 студенті үшін Алматы қаласында туризмді 

дамыту бойынша көшпелі дәрістер өткізілді. 

Маусым айында 130 қонақ үй бизнесінің кәсіби мамандары үшін 4-ші Халықаралық қонақ 

үй форумы өтті. 
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2019 жылдың тамыз айында Алматы қаласының 100 гидін, экскурсоводын, туризм 

нұсқаушыларын оқыту бойынша семинар тренинг өткізілді. 

Сондай-ақ, Алматы қаласының тарихы бойынша жолсеріктерге арналған төмендегі 7 

бағыт бойынша оқу құралдары әзірленді: сақ кезеңі, орта ғасыр кезеңі, Қазақ хандығы, Верный 

кезеңі, кеңес кезеңі, тәуелсіз Қазақстан, қасиетті Қазақстан. 

2.17. Шымкент қаласы 

 

Қаланың аумағы, халқы және ЖӨӨ. Экономиканы әртараптандыру 

Шымкент қаласының аумағы 116280 га құрайды, қала халқы 2018 жылы - 1009,2 мың 

адам, 2019 жылдың соңына — 1038,2 мың адам. Агломерацияның құрамына Арыс қаласы, 

Бәйдібек, Түлкібас, Қазығұрт, Төлеби, Ордабасы, Сайрам және Сарыағаш аудандары кіреді. 

Агломерациялық аймақтың саны 1,6 млн. адамды құрайды. 2019 жылы облыстың ЖӨӨ 2203,0 

млрд.теңгені, жан басына шаққанда 2152,1 мың теңгені құрады. ФКИ-103,8%. 

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 өнеркәсіп өндірісінің көлемі 2018 жылы 492,3 

млрд.теңгені, 2019 жылы 579,6 млрд. теңгені құрады. Шымкент қаласының өнеркәсібінде 

негізгі үлесті өңдеу өнеркәсібі алады, көлемі 2018 жылы – 422,3 млрд.теңге, 2019 жылы — 

497,4 млрд. теңге. 

Қалада 63 ірі және орта кәсіпорын жұмыс істейді. Оның ішінде 21 кәсіпорын экспортқа 

өнім шығарады.165
 

2015 - 2017 жылдары 119,5 млрд. теңге сомасына 25 жоба іске асырылды, 1925 жұмыс 

орны құрылды. 2019 жылы 26 жоба іске асырылып, 375 жұмыс орны ашылды. 

Статистика комитетінің деректері бойынша ауыл шаруашылығы өнімінің жалпы көлемі 

2018 жылы 25,7 млрд.теңгені, 2019 жылы — 31,2 млрд. теңгені (61,5%) құрады. 

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 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 тұяқ ұрғашы мал сатып алынды, тұқымдық 

түрлендіруге 1292 тұяқ ұрғашы ІҚМ, жалпы санындағы ұрғашы мал тұяғының үлесі 3,7% 

құрады. "Алтын асық" бағдарламасы бойынша 518 тұяқ ұсақ мал сатып алынды, тұқымдық 

түрлендіруге 2,5 мың тұяқ қатысады, жалпы сандағы ұрғашы мал тұяғының үлесі 2,3% құрады. 

"Құлан" бағдарламасы аясында 110 тұяқ жылқы сатып алынды.  2019 жылдың 1 қаңтарына 58 

жаңа кооператив құрылды.  

 

Энергетиканы, оның ішінде жаңартылатын энергетиканы дамыту және халықты 

энергиямен қамтамасыз ету 

 
165 Мұнда және одан әрі Шымкент қаласын дамытудың 2018-2022 жылдарға арналған бағдарламасы және 

оны іске асыру жөніндегі 2018 және 2019 жылдарға арналған есептер. 
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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-6 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 - 6 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 

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 пайызы-

жеке 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, 
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Адырбеков көшесі бойынша 4,735 км және Шымкент қаласының солтүстік бөлігінде ұзындығы 

7,318 км магистралды жылу желілерін қайта жаңарту жоспарлануда.  

Статистика комитетінің деректері бойынша жылу желілерінің жалпы ұзындығы 208,1 км 

құрады, оның ішінде тозығы жеткені — 41,4 км (19,9%), олардың барлығы ауыстыруды қажет 

етеді. 

 

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 БПҮ (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 көзден газбен қамтамасыз етіледі және 2 көз 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. 

 

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 және канализация жағдайы, халықты орталықтандырылған 

сумен жабдықтау және су тартумен қамтамасыз ету. 

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. Көмеш-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 Сумен тәулік бойы қамтамасыз ету 

24 сағат Ұңғыма 

Саны Халық (мың 

адам) 

Саны Халық (мың адам) Саны Халық (мың адам) 

Шымкент 81 896,1 68 824,5 (92,0%) 13 71,6(7,9%) 

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.).  

 



319 

 

2.17.2-кесте. Қаладағы су құбыры құбырларының тозу деңгейін талдау 

 
 

Ұзындығы, км 

оның ішінде: 

"Су ресурстары-маркетинг" 

ЖШС-нің балансында 

Коммуналдық меншік 

балансында 

км тозу, % км тозу, % 

Магистральдық 

желілер 

382,2 331 61,5 71,7 0 

Кварталішілік 

желілер 

3160,4 1496,47 40 1663,9 0 

Барлығы: 3542,6 1827,47 37,9 1735,6 0 

Дереккөзі: ЖАО мәліметтері 

 

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 8 сумен жабдықтау жобасы іске асырылды, 4 нысан аяқталып, пайдалануға 

берілді. Нәтижесінде 18,6 мың адам санымен 2620 үй сумен жабдықтауға қосылды, қамтамасыз 

ету деңгейі 94,7% немесе 944 мың адамды құрайды. 

2019 жылы ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің деректері бойынша су құбыры желілерінің 

жалпы ұзындығы 4054,4 км құрады, оның ішінде 1045,8 км ауыстыруды қажет етеді. 

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 істемейді, 

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. 

 
 

Атауы 

Елді мекендер Канализациямен қамтамасыз етілуі 

Саны Халық 

(мың адам) 

жартылай толық 

Елді 

мекендердің 

саны 

Халық 

(мың адам) 

Елді 

мекендердің 

саны 

Халық  

(мың адам) 

Шымкент 81 896,1 24 376,4 (41%) 57 519,8 (58,0%) 

 

2019 жылдың басында Шымкент қаласының кәріз жүйесімен қамтамасыз ету деңгейі 

49,1%-ды, яғни 496,4 мың адамды құрайды.  

Бас жоспарға сәйкес қала аумағында қосымша 2 канализациялық тазарту имараттарының 

(КТИ) құрылысы қарастырылған (қуаты 60 мың м3/тәу. 1 КТИ – қуаты 60 мың м3/тәу 2 КТИ – 

қуаты 150 мың м3 / тәу). 

ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің мәліметінше 2019 жылы су тарту желілерінің жалпы 

ұзындығы 882,5 км құрады, оның 381,7 км ауыстыруды қажет етеді. 

Шымкент қаласы бойынша нөсер сулары өзендерге, каналдарға және қала маңындағы 

жыраларға ашық тәсілмен ағызылады. Ирригациялық желілердің жалпы ұзындығы 488 

шақырымды құрайды. Оның ішінде 23%-ы, яғни 112,2 км тозған және жөндеуді қажет етеді. 

 

Қоршаған ортаның жай-күйі, ауа мен судың ластану көлемінің қысқаруы. 

Атмосфералық ауаның жағдайын бақылау 6 стационарлық бекеттерде жүргізілді. 
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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).  

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.  

2019 жылы стационарлық бақылау желісінің деректері бойынша Шымкент қаласының 

атмосфералық ауасының ластану деңгейі жоғары деп бағаланды, ол ИЗА=7 (жоғары деңгей), 

СИ=4,2 (жоғарылау деңгей) және НП=1% (жоғарылау деңгей) мәнімен анықталды.  

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 Сайрам ауданының цемент, мақта және мата 

өндіретін ірі кәсіпорындары: "Стандарт цемент" ЖШС, "Хлопкопром целлюлоза" ЖШС, "Окси 

текстиль" ЖШС қала аумағына көшті, яғни 2015 жылдан бастап ластанудың ұлғаю 

ықтималдығы артты. 2019 жылы қала бойынша ластаушы заттардың жалпы шығарындылары 

29,8 мың тоннаны құрады.  

Алайда қаланың индустриялық аймағында жыл сайын өндірістер саны өсіп келеді. Қала 

шекарасының ұлғаюына байланысты 2014 жылы қала аумағына Сайрам ауданының цемент, 

мақта және мата өндіру жөніндегі ірі кәсіпорындары: "Стандарт цемент" ЖШС, "Хлопкопром 

целлюлоза" ЖШС, "Окси текстиль" ЖШС көшті, яғни 2015 жылдан бастап ластанудың ұлғаю 

ықтималдығы артты. 2019 жылы қала бойынша ластаушы заттардың жалпы шығарындылары 

29,8 мың тоннаны құрады. 

Атмосфералық ауаның ластануына теріс әсердің бірі көлік ағындары болып табылады, 

атмосфераға шығарылатын зиянды заттардың 60% - ы автокөлікке тиесілі. Шымкент қаласында 

тіркелген автокөлік саны жыл сайын орта есеппен 25% - ға өсуде. Сонымен қатар, күн сайын 

қала бойынша басқа аудандардан, облыстардан және қалалардан көліктер жүреді. Бұл проблема 

барлық ірі қалаларда бар, осыған байланысты бүгінгі таңда елде тасымалдау көлігі үшін 

халықаралық Еуро стандарттарын енгізу мәселесіне көп 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. 

 

Өндіріс және тұтыну қалдықтарын басқару және қалдықтарды қайта өңдеу 

ҚТҚ бойынша жалпы ақпарат. Шымкент қаласы бойынша шағын және орта бизнес 

субъектілерін кеңінен тарта отырып, қазіргі заманғы талаптарға сәйкес қатты тұрмыстық 

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 құрылып, оның 18,1%-ы, 2019 жылы 22.7% қайта өңделді.  
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Шымкент қаласында қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны және қалдықтарды сұрыптау 

кешені «Ақтас-1» 2015 жылдың наурыз айында іске қосылды. Полигонға күнделікті 550-600 

тонна қатты тұрмыстық қалдықтар қабылданады. Кешен "Гринлайн" ЖШС меншігіне берілді, 

жыл сайын түзілетін, кәдеге жаратылатын және қайта өңделетін қалдықтардың санын арттыру 

мақсатында қайта өңдеуге жататын қалдықтардың барлық түрлерін сұрыптау және қайта өңдеу 

жүргізіледі. 

Сұрыпталған қалдықтардың ішінде ПЭТ бөтелкелері мен пластмассалар жұмсақ шикізат 

алу үшін қайта өңделеді.  

Қала тұрғындарының 95%-ы қатты тұрмыстық қалдықтарды жинау және шығару 

бойынша қызметтермен қамтылған. 

Қала аумағында 470 қоқыс алаңшасы, 2039 қоқыс контейнері бар. Тұрмыстық қатты 

қалдықтарды тасымалдаумен 10 арнайы мекеме айналысуда. Оның ішінде: 

1) Абай ауданында тұрмыстық қатты қалдықтарға арналған 112 қоқыс алаңшасында 

485 контейнер орнатылған. Көпқабатты және жеке тұрғын үйлердегі тұрмыстық қатты 

қалдықтарды тасмалдау қызметімен "СпецАвтоТранспорт" ЖШС-і айналысады.  

2) Әл-Фараби ауданында тұрмыстық қатты қалдықтарға арналған 192 қоқыс 

алаңшасында 658 контейнер орнатылған. Көпқабатты және жеке тұрғын үйлердегі тұрмыстық 

қатты қалдықтарды тасмалдау қызметімен "СпецАвтоТранспорт" ЖШС, «ОрионНовТех» 

ЖШС, «Бек Асыл Сервис» ЖШС-і айналысады.  

3) Еңбекші ауданында тұрмыстық қатты қалдықтарға арналған 107 қоқыс 

алаңшасында 680 контейнер орнатылған. Көпқабатты және жеке тұрғын үйлердегі тұрмыстық 

қатты қалдықтарды тасмалдау қызметімен "СпецАвтоТранспорт" ЖШС, «Вейсалидзе Л.Н.» 

ЖК, «Нұр Олжа» ЖШС-і айналысады.  

4) Қаратау ауданында тұрмыстық қатты қалдықтарға арналған 59 қоқыс 

алаңшасында 216 контейнер орнатылған. Көпқабатты және жеке тұрғын үйлердегі тұрмыстық 

қатты қалдықтарды тасмалдау қызметімен «ЭкоСпецТранс» ЖШС, «ШымкентСпецКомплекс» 

ЖШС, «Жан&Мейір» ЖШС, «Вейсалидзе Л.Н.» ЖК «ҚайнарБұлақ» ЖК «Чистый Город» ЖК 

айналысады. 

Аталған мекемелер көпқабатты тұрғын үйлердің ауласындағы қоқыс жәшіктерін 

(контейнер) күніне екі рет, жеке тұрғын үйлерді аптасына бір рет тазалайды. 

Жергілікті аудан әкімдері мен салаға жауапты мамандар тарапынан тұрғындарға қоқысты 

белгіленген орындарға тастауға және кестеге сай шығару үшін түсіндіру жұмыстарын 

жүргізуде. 

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. 

 

Қаланы көгалдандыру және экологиялық туризмнің жағдайы 

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, 
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қоңыр личинканың 850 көшеті, қарақұмық қайыңның 560 көшеті және Тянь-Шань арша 

ағашының 242 көшеті отырғызылды. Парк аумағына егуге арнайы бөлінген 500 сексеуіл түбі 

әкелініп, егілді. Ғылыми жобаларды іске асыру мақсатында Алматы қаласындағы «Ботаника 

және фитоинтропия институты» РМК-мен бірлескен жұмыс жүргізіліп, шарттар жасалды. 

Ботаникалық бақтан бұталы тұқымдылардың 28 түрі әкелінді. 2018 жылдың қазан айында 

"TOYOTA CENTER" компаниясының қолдауымен парк аумағында 10 қарағай, 8 смарагд 

көшеті, сондай-ақ "SEKURITI" ЖШС қолдауымен 2 стрикта қарағайы, 2 смарагд қарағайы, 2 

смарагд қарағайы, сондай-ақ жеке азаматтардың демеушілігімен 30 қарағай көшеті 

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 

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 қалада экскурсиялық-экологиялық және ойын-сауық бағыттары дамытылып жатыр. 

 

Қысқаша түйіндеме (қорытынды) 

 

Қазақстан Республикасының 2017-2019 жылдары «жасыл экономикаға» көшуі жөніндегі 

тұжырымдаманың іске асырылуын талдау БҰҰ Бас Ассамблеясы 2015 жылғы 25 қыркүйекте 

қабылдаған 2030 жылға дейінгі кезеңге арналған Тұрақты даму саласындағы күн тәртібіне 

сәйкес Тұжырымдамада айқындалған бағыттардың маңыздылығы мен дұрыстығын, Қазақстан 

Республикасының белгіленген көрсеткіштерге қол жеткізуі және тұрақты дамуы жолындағы 

қозғалысты жеделдету мүмкіндігін дәлелдеді. Белгіленген мерзімде барлық мақсаттарға қол 

жеткізу ықтималдығы жоғары. 

 2017-2019 жылдары негізгі көрсеткіштер бойынша келесі нәтижелерге қол жеткізілді. 

Қазақстан ел өңірлері бойынша су ресурстарыныңтабиғи әркелкі таралғанын және суы 

бар жерлерден тыс жерлерде қалыптасатын су ресурстарына деген жоғары тәуелділікті ескере 

отырып, су ресурстарын басқару саясатына үлкен көңіл бөледі. Мұндай саясаттың негізгі 

бағыттары ең жоғары саяси деңгейде белгіленеді және кейіннен стратегиялық бағдарламалық 

құжаттар мен су заңнамасында көрініс табады. 

Стратегиялық құжаттарда су пайдаланудың тиімділігін арттыруға, суды қайта және 

айналымдық пайдалануды кеңейтуге, жаңа су қоймаларын салу арқылы су қорларын 

жинақтауға арналған қуаттарды арттыруға және халықты сумен жабдықтау және кәріз 

жүйелерімен қамтуды кеңейтуге қатысты су секторы үшін нақты нысаналы бағдарлар 

белгіленген. 

«Жасыл экономикаға» көшу тұжырымдамасында халықты (2020 жылы) және ауыл 

шаруашылығын (2040 жылы) тұрақты сумен қамтамасыз ету бойынша мақсаттар белгіленген, 

ал 2050 жылға қарай су ресурстарына қатысты барлық проблемаларды шешу қажет.    

Бассейндер деңгейінде су ресурстарының тапшылығы проблемасы тұтастай алғанда 2025 

жылға қарай, ал әрбір бассейн бойынша жеке — жеке 2030 жылға қарай шешілуі тиіс.   

Орталық сумен жабдықтау жүйесімен тұрақты қамтамасыз етілген су 

пайдаланушылардың үлесі қалаларда 2013 жылғы 55%-дан 2017 жылы 93,8%-ға дейін және 

2019 жылы 97,0%-ға дейін өзгерді, ауылдық елді мекендерде 2013 жылғы 11%-дан 2017 жылы 

57,4%-ға дейін және 2019 жылы 62,0%-ға дейін ұлғайды. 2020 жылдың қорытындысы бойынша 

қалаларда – 97,5%, ауылдарда – 86,4% халықты сумен жабдықтау қызметтерімен қамтамасыз 

ету жоспарлануда. 
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Су тарту жүйелерімен қамтамасыз етілген халықтың үлесі қалаларда 2013 жылғы 50%-

дан 2017 жылы 88,0%-ға дейін ұлғайды, бірақ кейіннен 2019 жылы 70,5%-ға дейін төмендеді 

(төмендеу бірқатар елді мекендердің Алматы мен Шымкентке қосылуы есебінен болды), 

ауылдық елді мекендерде 2013 жылғы 11%-дан 2017 жылы 20%-дан астам өсті, бірақ кейіннен 

2019 жылы 8,8%-ға төмендеді. 

Халық санының көбеюі және экономиканың біртіндеп өрлеуі суға деген қажеттілікті 

арттыратын болады.   

Перспективада экономика салаларын сумен қамтамасыз ету жерүсті өзен сулары 

есебінен 84%–ға, қалған көлемі-жерасты және шахта-кеніш, теңіз, көл және сарқынды сулар 

есебінен жүзеге асырылатын болады.  

Су ресурстарын пайдалануды және қорғауды реттеу кезінде суға ұсыныс пен сұранысты 

басқару мақсатында су пайдаланудың ұзақ мерзімді лимиттері белгіленген, олар республика 

бойынша жыл сайын тұтастай алғанда 28,3 км3 құрайды. Су ресурстарын ықтимал 

пайдаланудың осы көлемдері су жүйелерінің тозуына жол бермеуді ескере отырып 

айқындалған. 

Суды үнемдеу шаралары ретінде су пайдалануды нормалау жөніндегі ережелер енгізілді. 

Экономиканың жекелеген салалары үшін су тұтынудың ірілендірілген нормалары әзірленді, 

олар ел тұрғысында су ресурстарын пайдалануды жоспарлау жөніндегі міндеттерді шешуге 

арналған. Су тұтынудың ірілендірілген нормаларының негізінде су пайдаланушылар су 

тұтынудың үлестік нормаларын әзірлейді, олардың негізінде оларға су ресурстарын 

пайдалануға рұқсат беріледі.  

«Жасыл экономикаға» көшу тұжырымдамасында Қазақстанның ауыл шаруашылығының 

алдына өршіл мақсаттар қойылады: 2020 жылы-еңбек өнімділігін 3 есеге арттыруға қол жеткізу, 

бидайдың өнімділігін 1,4 т/га дейін арттыру, суаруға су шығынын 450 м3/т дейін төмендету. 

Ауыл шаруашылығындағы еңбектің жалпы өнімділігі 2016 жылы 2012 жылмен 

салыстырғанда 2,3 есеге, 2017 жылы 2,83 есеге, 2018 жылы 3,39 есеге, ал 2019 жылы 4,03 есеге 

ұлғайды. 

Бидай өнімділігі 2017 жылы 1,24 т/га дейін, 2018 жылы 1,23 т/га дейін төмендеді, ал 

қолайсыз 2019 жылы 1,01 т/га дейін төмендеді. Қант қызылшасы (өнімділіктің 6,3%-ға өсуі), 

мақта (1,3%-ға), картоп (2,8%-ға), ашық жерлерге отырғызылатын көкөністер (1,3%-ға) үшін 

анағұрлым өнімді жыл болды. 

Сонымен қатар, ауыл шаруашылығындағы еңбек өнімділігі экономиканың басқа 

секторларынан артта қалып отыр, ал негізгі дақылдардың өнімділігі дамыған мемлекеттердің 

көрсеткіштерімен салыстыруға келмейді (мысалы, бидай өнімділігі 2015 жылы 1,33 т/га құрады, 

орташа әлемдік көрсеткіш 3,75 т/га) . Сонымен қатар, ауыл шаруашылығы суды көп қажет 

ететін сектор болып табылады, сонымен қатар оны тасымалдау мен пайдалану кезінде судың 

шығыны көп. Нәтижесінде Қазақстандағы ауыл шаруашылығы инвестициялар үшін тартымсыз 

болып табылады және қаржыландырумен байланысты қиындықтарды бастан кешуде, бұл орын 

алып отырған проблемаларды одан әрі тереңдете түсуде. 

2018 жылы суаруға арналған су шығыны гектарына 8209 м3 құрады, бұл гектарына 8223 

м3 жоспарлы мәннен аспайды. Су және өзге де ресурстарды тұтынуды азайту міндетін шешу 

ауыл шаруашылығы алқаптарының басым бөлігінде су мен ресурсты үнемдейтін 

технологияларды енгізу арқылы жүзеге асырылады. 

ҚР-да суармалы жерлердің жалпы ауданы 1991 жылы 2379,5 мың гектарды, 2000 жылы - 

2228,3 мың гектарды, 2017 жылы - 2181,0 мың гектарды, 2018 жылы-2203,1 мың гектарды 

құрады.166 1991 - 2017 жылдардағы суармалы жер алаңдарының динамикасын қарай отырып, 

Алматы, Атырау, Жамбыл, Қызылорда, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан, Павлодар және Солтүстік 

Қазақстан облыстарында суармалы жер алаңдарының неғұрлым жоғары дәрежеде азаю үрдісі 

байқалады. Сонымен қатар, Оңтүстік Қазақстан (қазіргі Түркістан) облысында суармалы 

жерлердің жыл сайынғы өсімі байқалады.  

 
166 2018 ЖЫЛҒЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖЕРЛЕРІНІҢ ЖАЙ-КҮЙІ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНЫЛУЫ 

ТУРАЛЫ ЖИЫНТЫҚ ТАЛДАМАЛЫҚ ЕСЕП. ҚР АШМ. Жер ресурстарын басқару комитеті. 2019 ж 
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«Қазақстан-2050» стратегиясы мен Қазақстан Республикасының «жасыл экономикаға» 

көшуі жөніндегі тұжырымдамада жалпы электр энергиясын өндіруден 2020 жылға қарай 

жаңартылатын энергия көздерінің үлесін 3%-ға, 2030 жылға қарай 10%-ға және 2050 жылға 

қарай 50%-ға жеткізу деген өршіл мақсаттар қойылады. 

 Электр энергиясын өндірудің жалпы көлеміндегі ЖЭК үлесі 2018 жылы 1,3%-ды 

құрады. Бұл жалпы қуаты 531 МВт болатын қолданыстағы 67 ЖЭК объектісімен қамтамасыз 

етілді (ГЭС – 200,25; ЖЭС – 121,45; КЭС – 209; биогаз қондырғысы – 0,35). ЖЭК 

объектілерінің электр энергиясын өндіруі 1,35 млрд. кВт сағ (2017 жылға қарай 115%).  

2019 жылы «жасыл» энергия 2018 жылмен салыстырғанда 77,8% арттырыла отырып  

2,4 млрд. кВт сағ. өндірілді. Электр энергиясын өндірудің жалпы көлеміндегі ЖЭК үлесі-2,3%. 

2019 жылы 21 ЖЭК нысаны пайдалануға берілді. ЖЭК жобалары бойынша тартылған 

инвестициялардың жалпы көлемі 613 млн. АҚШ долларын құрады, ал ЖЭК объектілерінің 

жалпы саны 1050,1 МВт жиынтық қуатымен 90-ға жетті. 

2018-2019 жылдары жалпы қуаты 1205 МВт ЖЭК жобалары үшін алғашқы халықаралық 

аукциондық сауда-саттық табысты өткізілді. Сауда-саттыққа 12 елден 138 компания қатысты: 

Қазақстан, Қытай, Ресей, Түркия, Германия, Франция, Болгария, Италия, БАӘ, Нидерланды, 

Малайзия, Испания. Қойылған 1205 МВт аукциондық сауда-саттыққа қатысушылар белгіленген 

қуаты 3893,52 МВт жобаларды іске асыруға өтінімдер ұсынды, бұл сұраныстан 3,2 есе асып 

түсті. Осы сауда-саттықта жел электр станцияларына (ЖЭС) тарифтер аукционға 

қатысушылардың өтінімдері бойынша орта есеппен 10,6%-ға, шағын су электр станцияларына 

(ГЭС) 14,5%-ға, күн электр станцияларына (СЭС) 34,7%-ға төмендеді. Мәселен, Түркістан 

облысы Шәуілдір кентінің маңында белгіленген қуаты 50 МВт күн электр станциясын салу 

үшін инвесторды таңдау аукционын өткізу кезінде бағасы  - 12,49 тг/кВт сағ., шамамен 3,2 

цент АҚШ долларын құрайтын «Arm Wind» ЖШС компаниясы аукциондық сауда-саттықтың 

жеңімпазы болды. Бұл тариф Қазақстандағы күн энергетикасы нарығында рекордтық төмен 

тариф болып табылады. Бұл тариф Қазақстандағы күн энергетикасы нарығында рекордтық 

төмен тариф болып табылады. 

Аукциондық сауда-саттық қорытындылары бойынша 30 компания жиынтық қуаты 804,3 

МВт ЖЭК электр энергиясын бірыңғай сатып алушымен 15 жылға және жиынтық қуаты 162,89 

МВт ЖЭК-пен келісімшартқа қол қою сатысында 12 компания келісімшартқа қол қойды. 

Елді газдандыру белсенді жүргізілуде. Осылайша, 2018 жылдың қорытындысы бойынша 

халықты газдандыру деңгейі 49,68%-ға жетті (шамамен 9 млн.адам), ал 2020 жылға дейін 

газдандыру деңгейі бойынша 50%-дық межеден өту жоспарланған болатын. Елді 

газдандырудың нақты жалпы деңгейі 2019 жылы халықтың жалпы санының 51,47%-ын (9,5 

млн. адам) құрады. 

Тұжырымдамада 2020 жылы Ақмола және Қарағанды облыстарын, 2030 жылға қарай 

солтүстік және шығыс облыстарды газдандыру міндеті қойылған. 

Халықты газдандырудың ең жоғары деңгейіне Маңғыстау, Атырау облыстары мен 

Алматы қаласында қол жеткізілді (шамамен 100%). СҚО, Қарағанды, Ақмола, Павлодар 

облыстары және Нұр-Сұлтан қаласы газдандырылмаған күйінде қалып отыр. 

Қазақстан Республикасының «жасыл экономикаға» көшуі жөніндегі тұжырымдамада 

қалдықтарды қайта өңдеу үлесін 2030 жылға қарай 40%-ға, 2050 жылға қарай 50%-ға дейін 

жеткізу, 2030 жылы халықты ҚТҚ шығарумен 100% қамту, 2030 жылға қарай 95% қоқысты 

санитарлық сақтау көзделген.   

Қазақстандағы өнеркәсіптік кәсіпорындар өнеркәсіптік қалдықтарды қайта өңдеуді 

арттыру және қайта пайдалану бойынша айтарлықтай күш салуда. Қайта өңделген және кәдеге 

жаратылған өнеркәсіптік қалдықтардың үлесі жыл сайын артып келеді және 2017 жылы 30,9%–

ды, 2018 жылы – 32,2%-ды, ал 2019 жылы-34%-ды құрады, нысаналы көрсеткіш 2030 жылға 

қарай 40%-ды құрады, бірақ облыстар бойынша сандық көрсеткіштер әркелкі. Мысалы, Шығыс 

Қазақстан облысында өнеркәсіптік қалдықтарды өңдеу үлесі 2019 жылы 74,55%-ды, Атырау 

облысында-62,41%–ды, Батыс Қазақстан облысында – 33,45%–ды, Қызылорда облысында-

22,5%-ды, Жамбыл облысында-13,89%-ды, Ақтөбе облысында-13,35%-ды құрады. Қалған 

көлемі қалдық қоймалары мен полигондарда орналастырылады. 
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Өнеркәсіптік қалдықтардың пайда болуы мен жинақталуының негізгі көздері тау-кен 

өндіру, металлургия, мұнай-газ өндіру, жылу энергетикасы салалары болып табылады. 

Өнеркәсіптік қалдықтар аршыма жыныстардан, кенді ұсақтау және байыту қалдықтарынан, 

металлургиялық шлактардан, күл мен қож шлактарынан, мұнай өндіру және мұнай өңдеу 

қалдықтарынан (мұнай шламдары, бұрғылау шламдары, қышқыл гудрондар, газ конденсаттары) 

тұрады. Қалдықтардың бұл түрлері негізгі және ірі тонналы өнеркәсіптік қалдықтарға жатады.  

Түзілген өнеркәсіптік қалдықтар көлемінің шамамен 30-35%-ы қауіпті болып табылады, 

бұл ретте негізгісі тау-кен өндіру өнеркәсібі мен карьерлерді қазу қалдықтары. Статистика 

комитетінің деректері бойынша 2017 жылы түзілген қауіпті қалдықтардың жалпы саны 126,9 

млн. т., 2018 жылы - 149,96 млн. т., 2019 жылы – 180,5 млн. т. құрады. 

ҚТҚ-ны қайта өңдеу мен кәдеге жаратудың олардың түзілуіне қатысты үлесі 2019 жылы 

14,9%-ды құрады (2018 жылы-11,51%, 2017 жылы-9,05%). 

Қалдықтарды жинау және шығару қызметтерімен 2019 жылы ел халқының 72%–ы 

қамтамасыз етілді (2018 жылы – 72%, ал 2017 жылы-68%). 

2019 жылдың қорытындылары бойынша республика бойынша жұмыс істеп тұрған 3292 

полигон мен қоқыс тастайтын жердің 18,26%–ы экологиялық талаптарға сәйкес келді, 2018 

жылы 3520 полигон мен қоқыс тастайтын жердің 623-і (17,7%), ал 2017 жылы 3817 полигон мен 

қоқыс тастайтын жердің 611-і (16%) заңдастырылды. 

2019 жылы мынадай облыстарда экологиялық нормаларға сәйкес келетін полигондардың 

ең аз үлесі болды: Батыс Қазақстан (полигондар мен қоқыс тастайтын жерлердің жалпы 

санының 0,96%-ы - 208) Павлодар (полигондар мен қоқыс тастайтын жерлердің жалпы 

санының 1,49%–ы-336), Қызылорда (145 полигон мен қоқыс тастайтын жердің 2,76%-ы), 

Ақтөбе (366 полигон мен қоқыс тастайтын жердің 3,28%-ы), Солтүстік Қазақстан (458 полигон 

мен қоқыс тастайтын жердің 7,71%) және Алматы (313 полигон мен қоқыс тастайтын жердің 

4,15%-ы). Нұр-Сұлтан (1 полигон), Шымкент (1 полигон) және Жамбыл облысындағы (162 

полигон) полигондар экологиялық нормаларға сәйкес келеді. Медициналық және радиоактивті 

қалдықтармен, сондай-ақ құрамында ТОЛ бар қалдықтармен жұмыс істеу жетілдірілуде. 

Өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелерін енгізу 2016 жылдан бастап 

ҚТҚ-ны бөлек жинау және қайта өңдеу инфрақұрылымын одан әрі дамытуға ықпал етті. 2016-

2019 жылдары ӨКМ аясында өңірлерде сынап шамдарын жинауға арналған 2321 контейнер, 

бөлек жинауға арналған 8905 контейнер, электр жабдығына арналған 150 контейнер 

орнатылды, қайталама шикізатты қабылдаудың 104 пункті құрылды. Осылайша, 2019 жылдың 

қорытындысы бойынша республика бойынша 204 қала мен ауданның ішінде әртүрлі кезеңдерде 

бөлек жинау 51 елді мекенге, ал сұрыптау 30 елді мекенге енгізілді. 

Қазақстан Республикасының «жасыл экономикаға» көшуі жөніндегі тұжырымдама 2030 

жылға қарай қоршаған ортаға күкірт және азот оксидтерінің шығарындылары бойынша 

еуропалық деңгейге қол жеткізу көзделеді.  

Статистика комитетінің деректері бойынша республикада жыл сайын атмосфераға 

көрсетілген ластаушы заттар шығарындыларының саны артып келеді, атап айтқанда: 

қатты заттар - 2017 жылғы 475,7 мың тоннадан 2019 жылы 507,7 мың тоннаға дейін (7%-

ға ұлғайған%); 

күкіртті ангидрид - 2017 жылғы 786,4 мың тоннадан 2019 жылы 885,7 мың тоннаға дейін 

(12%-ға ұлғайған); 

азот тотықтары – 2017 жылғы 264,7 мың тоннадан 2019 жылы 314 мың тоннаға (18%-ға 

ұлғайған). 

Атмосфералық ауаға ластаушы заттардың берілген лимиттерінің (нормативтік 

шығарындыларының) көлемі 2016 жылғы 4,5 млн.тоннадан 2017 жылы 4,2 млн. тоннаға және 

2019 жылы 4,1 млн. тоннаға төмендеді. Стационарлық көздерден атмосфералық ауаға ластаушы 

заттардың нақты шығарындыларының көлемі 2017 жылы 2352 мың тоннаны құрады және 

олардың деңгейі өткен жылмен салыстырғанда 4,2%-ға, 2018 жылы - 2516 мың тоннаға (6,97%-

ға ұлғайды), 2019 жылы-2483,1 мың тоннаға (2,76%-ға азайды) ұлғайды. Бұл ретте, 2019 жылғы 

жалпы эмиссиялардың жалпы көлемінің 52%-ы Қарағанды және Павлодар облыстарының 

үлесінде.  
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Статистикалық деректер бойынша атмосфералық ауаға шығарылған ластаушы заттардың 

жалпы көлемінің 2017 жылы 79,8%-ын газ тәрізді және сұйық заттар, 20,2%-ын қатты заттар 

құрады. 2018 жылы - 79,2% газ тәрізді және сұйық заттар, 20,8% - қатты заттар құрады. 2019 

жылы - 79,6%-ды газ тәрізді және сұйық заттар, 20,4%-ды қатты заттар құрады. 

Жағылатын ілеспе газдың көлемі 90-жылдардағы 4 млрд. м3-тен 900 млн. м3-ке дейін 

төмендеді. 

2018 жылдан бастап Қазақстанда Евро 4 стандартынан төмен автомобильдерді әкелуге 

тыйым салынды. Автомобиль көлігінен шығарындылардың алдын алу мақсатында мотор 

отынын өндірушілер үшін Еуро-5 стандарты енгізілді, соның нәтижесінде көлік 

шығарындылары 50%-дан астам төмендеуі тиіс. 

Барлық қабылданған шараларға қарамастан, Қазақстанда 10 жылдан астам тіркелген 

автомобильдердің саны 2019 жылы 2,1%-ға, 2,6 млн-ға дейін өсті (тіркелген автомобильдердің 

жалпы санының 68%-ын құрайды). Ескі жеңіл автомобильдердің ең көбі Алматы облысында - 

өңірдегі барлық жеңіл автомобильдердің 79,4%-ы осында, одан кейін тұрған Жамбыл (78,9%) 

және Павлодар (78,2%) облыстары.  

Еліміздің ірі қалаларында қоғамдық көлікті газ отынына көшіру бойынша жүргізілген 

мониторинг бұл іс-шараның Алматы қаласы, Оңтүстік Қазақстан, Батыс Қазақстан, Маңғыстау, 

Қызылорда, Жамбыл, Ақтөбе облыстарында сәтті өткенін көрсетті. 

2018 жылдан бастап жаңа Экологиялық кодекс әзірленіп жатыр, оны 2021 жылы 

қабылдау жоспарда тұр. Реформалардың негізгі бағыттары мыналарды қамтиды: Экологиялық 

реттеу саласындағы табиғат қорғау стандарттары мен экономикалық тетіктерді енгізу; 

қоршаған ортаға әсерді бағалаудың (ҚОӘБ) қолданыстағы жүйесін қайта қарау; стратегиялық 

экологиялық бағалауды (СЭБ) енгізу; "ластаушы төлейді" қағидатын іске асыруды реттеуді 

жақсарту; кешенді экологиялық рұқсаттарды іс жүзінде енгізу; мемлекеттік экологиялық 

бақылау рәсімін күшейту. 

Қазақстан БҰҰ климаттың өзгеруі туралы негіздемелік конвенциясының (БҰҰ КӨНК), 

оған Киото хаттамасының және 2021 жылдан бастап Киото хаттамасын ауыстыратын Париж 

келісімінің бір тарабы болып табылады. 

Киото хаттамасы аясында Қазақстан 2020 жылға қарай ЖЖӨОШ секторындағы 

эмиссиялар мен сіңірулерді есепке алмағанда, парниктік газдар (ПГ) шығарындыларын 1990 

жылғы базалық 95% деңгейінде ұстап тұру міндеттемесін қабылдады.  

Париж келісімі шеңберінде 2015 жылы Қазақстан БҰҰ КӨНК хатшылығына өзінің 

болжамды ҰДАҮ (ұлттық деңгейде айқындалатын үлес) ұсынып, 2030 жылға қарай ПГ 

шығарындыларын 1990 жылғы деңгейден 15%–ға қысқартуға, ал сыртқы көмек (жаңа 

технологияларды беру түрінде) және қолайлы экономикалық ахуал жағдайында-көрсеткішті «-

25%-ға» дейін жеткізуге дайындығын білдірді. 

Парниктік газдардың жалпы ұлттық шығарындылары 1990 жылы ЖЖӨОШ есепке 

алмағанда 401,9 млн.т СО2-экв, 2018 жылы-396,6 млн.т. СО2-экв. (яғни 1990 жылғы деңгейден 

1,3% төмен болды) құрады. 1990 жылы ПГ нетто-эмиссиясы (ЖЖӨОШ есепке алғанда) 386,3 

млн.т СО2-экв, ал 2018 жылы-401 885,9 мың т.СО2-экв-экв. құрады (яғни, 1990 жылғы 

деңгейден 4,05%-ға асып түсті). 

2018 жылғы 1 қаңтардан бастап парниктік газдар шығарындыларына квоталар саудасы 

жүйесінің жұмыс істеуінің жаңа кезеңі басталды. 2018 - 2020 жылдарға арналған ұлттық 

жоспарды әзірлеу кезінде тарихи әдіспен қатар парниктік газдар шығарындыларының үлестік 

коэффициенттерін қолдану әдісі қолданылды. Бұл ретте квоталау әдісін кәсіпорындардың 

өздері таңдайды. 

Германияның Қоршаған орта, табиғатты қорғау, ядролық реакторлар құрылысы және 

қауіпсіздігі федералдық министрлігінің «Экономиканың төмен көміртекті дамуы үшін 

Қазақстан мен Орталық Азиядағы жасыл экономиканы қолдау» гранттық жобасы аясында ҚР 

Энергетика министрлігі GIZ жобасымен (Германия халықаралық ынтымақтастық жөніндегі 

қоғамы) бірлесе отырып, Қазақстан Республикасының 2050 жылға дейінгі төмен көміртекті 

даму стратегиясын әзірлеуді жоспарлады. 
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Қазақстан Республикасының «жасыл экономикаға» көшуі жөніндегі тұжырымдамада 

негізгі мақсаттардың бірі ретінде «Балық, орман ресурстарын, жануарлар дүниесі ресурстарын, 

табиғи-қорық қоры объектілерін сақтау, ұтымды пайдалану және молықтыру» мақсаты 

қойылады. 

Орман шаруашылығының басым бағыттары: мемлекеттік орман қоры аумағында орман 

өсіру, орман қорын күзету және қорғау жөніндегі авиациялық жұмыстар, ормандарды 

молықтыру және орман өсіру, өсімдіктер дүниесі объектілерін жасанды өсіру, орман 

шаруашылығын жобалау болып табылады. 

Орман шаруашылығы саласындағы негізгі нысаналы көрсеткіш республиканың 

ормандылығын 4.8%-ға дейін ұлғайту болып табылады. 2019 жылдың қорытындысы бойынша 

орман қорының ауданы 2010 жылмен салыстырғанда 1,3 млн гектарға ұлғайып, 30,0 млн 

гектарды (ел аумағының 4,8%) құрады, 2017 жылы орман қорының ауданы 29,8 млн гектарды, 

ал 2018 жылы – 30,04 млн гектарды құрады. 

Орманды жерлер көбінесе Қызылорда (6,7 млн.га), Алматы (5,4 млн. га), Жамбыл (4,4 

млн. га), Шығыс Қазақстан (3,8 млн. га) және Түркістан (3,4 млн. га) облыстарында 

шоғырланған. Бұл ретте аумақтың орманды болу көрсеткішінің позициялары әркелкі. Атап 

айтқанда, орманды жерлердің ең үлкен аумағы  Жамбыл облысында – 15,9%, одан әрі 

Түркістан облысы – 14,2%, Қызылорда облысы – 13,9%, Алматы облысы – 9,4%. 

2013-2018 жылдары Қазақстанда тиімді шараларды жүзеге асыру нәтижесінде тұяқты 

жабайы жануарлардың сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген түрлерінің (асыл 

тұқымды тоғай бұғысы, құлан, қарақұйрық, арқар) санын тұрақтандыруға және киіктер 

популяциясы мен жануарлардың аңшылық түрлерінің санын біршама көбейтуге қол жеткізілді, 

мысалы, 2019 жылы әуе есебінің нәтижелері бойынша Қазақстандағы киіктердің жалпы саны 

334 400 тұяқты құрады, оның ішінде Орал популяциясы 217 000 тұяқ, Бетпақдала популяциясы 

111 500 тұяқты және Үстірт популяциясы 5 900 тұяқты құрады. 

Қазақстанда ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың ауқымды желісі құрылды, олардың 

үлесі 10%-ды құрайды. Бұл ретте функционалдық экологиялық желіні дамыту мақсаты 

қойылады (жақында ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды байланыстыратын алғашқы 

экологиялық дәліздерді құруды қоса алғанда). Қазіргі уақытта Қазақстанда ЮНЕСКО 

биосфералық резерватының халықаралық мәртебесі бар Қазақстанның 10 ерекше қорғалатын 

табиғи аумағы бар: Қорғалжын қорығы (2012), Алакөл қорығы (2013), «Ақжайық» мемлекеттік 

табиғи резерваты (2014), Қатон-Қарағай ұлттық мемлекеттік табиғи паркі (2014), Ақсу-

Жабағылы қорығы (2015), Барсакелмес қорығы (2016), Қаратау қорығы (2017), Алтын-Емел 

ұлттық мемлекеттік табиғи паркі (2017), Шарын және Жоңғар  ұлттық табиғи паркі (2018). 

2017 жылы Қазақстан (Қатонқарағай БР) мен Ресейдің (Катун БР) екі ұлттық биосфералық 

резерваты негізінде Азиядағы алғашқы трансшекаралық биосфералық резерват құрылды. 

2019 жылы Қазақстан ЮНЕСКО–ға ЮНЕСКО-ның Дүниежүзілік биосфералық 

резерваттар желісіне тағы екі ЕҚТА - Батыс-Алтай және Алматы қорықтарын қосу бойынша 

өтінім берді (http://www.kazmab.kz). 

Сонымен бірге, ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың қолданыстағы желісі 

Қазақстанда ұсынылған табиғи экожүйелердің барлық негізгі типтерін де, жойылу қаупі төнген 

жабайы биологиялық түрлердің барлық мекендейтін жерлерін де жеткілікті дәрежеде 

қамтымайды. 

2018 жылы Қазақстанда 2 табиғат қорғау мекемесі құрылды: Шығыс Қазақстан 

облысында жалпы ауданы 143,5 мың га «Тарбағатай» мемлекеттік ұлттық табиғи паркі және 

Алматы облысында жалпы ауданы 415,2 мың га «Іле-Балқаш» мемлекеттік табиғи резерваты. 

Тұжырымдамада балық ресурстарын сақтау саласында балық ресурстарын және басқа да 

су жануарларын, оның ішінде: балық аулау объектілері болып табылатын бағалы түрлерін - 

балықтың 52 түрін, сондай-ақ сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген түрлерін-

балықтың 18 түрін сақтау көзделеді 167. 

 

167 Қазақстан Республикасының «жасыл» экономикаға көшуі жөніндегі тұжырымдамасы. Қазақстан 
Республикасы Президентінің 2013 жылғы 30 мамырдағы №577 Жарлығымен бекітілген. 

http://www.kazmab.kz/
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Қазақстанда балық шаруашылығы қарқынды дамып келеді-соңғы 7 жылда өсірілген 

балық көлемі 800 тоннадан 7 мың тоннаға дейін 9 есеге ұлғайды.. Елімізде балық өсірумен 180 

балық шаруашылығы айналысады, онда 1 мыңнан астам адам жұмыс істейді. 

Елдің балық шаруашылығының негізін құрамына Каспий және Арал теңіздерінің 

акваториялары, Балқаш, Зайсан көлі, Бұқтырма, Қапшағай, Шардара су қоймалары, Алакөл 

көлдер жүйесі және жалпы ауданы 3 млн.гектардан астам және балықтардың 70-тен астам түрі, 

оның ішінде коммерциялық тұрғыдан неғұрлым құнды түрлері (бекіре, көксерке, сазан, ақ амур, 

дөңмаңдай және т.б.) мекендейтін басқа да су айдындары кіретін су қоймаларының балық 

шаруашылығы қоры құрайды. 

ҚР-да кәсіпшілік балық аулауды 1 мыңнан астам балық шаруашылығы субъектілері 

жүзеге асырады, оларға 1646 балық шаруашылығы су айдыны мен олардың учаскелері 

бекітілген. Салада 11 мың адам жұмыс істейді. Негізгі кәсіпшілік аймақтар: Атырау – 13,1 мың 

т. (29,2%), Шығыс Қазақстан-8,2 мың т. (18,3%), Қызылорда – 7,4 мың т. (16,4%), Алматы – 6,6 

мың т. (14,6%), Маңғыстау – 2,3 мың т. (5,2%) және Түркістан облыстары – 2 мың т. (4,5%) 

болып табылады. 

«Жасыл экономикаға» көшу жөніндегі тұжырымдаманың нысаналы көрсеткіштерін 

орындау қатаң белгіленген мерзімдерге айқындалып отыр және Қазақстанның орнықты даму 

жолында ілгерілеуінің оң трендтерін ғана емес, сондай-ақ осы бағыттағы қозғалысты жеделдету 

және жұмысты қазіргі заманғы халықаралық реалиялар мен жаңа халықаралық құжаттарға 

сәйкес түзету қажеттілігін де көрсетеді. 
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Қысқартулар тізімі 

 

GIZ Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit 

GmbH 

АДБ         Азиялық даму банкі 

АМӨЗ Атырау мұнай өңдеу зауыты 

АҚ акционерлік қоғамы 

АӨК агроөнеркәсіп кешені 

БЖ Балтық жүйесі 

ДДҰ Дүниежүзілік денсаулық ұйымы 

ЖЭС жел электр станциясы 

ЕАЭО Еуразиялық экономикалық одақ 

ЕДҚБ Еуразиялық даму және қайта құру банкі 

ЕО Еуропалық Одақ 

БҰҰ ЕЭК БҰҰ Еуропалық экономикалық комиссиясы 

БЭЖ Бірыңғай энергетикалық жүйе 

ЖІӨ жалпы ішкі өнім  

ЖӨӨ жалпы өңірлік өнім 

ДБ Дүниежүзілік банк. 

ЖЭК жаңартылатын энергия көздері 

ШҚО Шығыс Қазақстан облысы 

ПШКҚ пайдаланудан шыққан көлік құралдары 

МОҚ Мемлекеттік орман қоры 

ГТҚ гидротехникалық құрылыстар 

МЖӘ мемлекеттік-жеке меншік әріптестік 

МЭТ  Мемлекеттік энергетикалық тізілім 

СЭС су электр станциясы 

ТКШ тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 

ЖЖӨОШ жер пайдалану, жер пайдаланудағы өзгерістер және орман 

шаруашылығы 

БҚО Батыс Қазақстан облысы 

ИЗА Атмосфераның ластану индексі 

ҚХР Қытай Халық Республикасы 

ХҚДБ Халықаралық Қайта Құру және даму банкі  

СІМ Сыртқы істер министрлігі 

ИДМ Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму 

министрлігі 
СҮМК Орталық Азияның су мәселелерін үйлестіру жөніндегі мемлекетаралық 

комиссиясы 

ҰЭМ Ұлттық экономика министрлігі 

АШМ Ауыл шаруашылығы министрлігі 

ХАҚҚ Халықаралық Аралды құтқару қоры 

ЭГТРМ Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі 

ЭМ Энергетика министрлігі 

ХЭА Халықаралық Энергетикалық Агенттік 

ХҚК Халықаралық Қаржы Корпорациясы  

ҒЗИ ғылыми-зерттеу институты 

ҒЗТКЖ Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар 

ЕҚ Ең көп қайталануы 

ҮЕҰ үкіметтік емес ұйым 

ҰКП Ұлттық Кәсіпкерлер Палатасы 
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ИДБ Ислам Даму Банкі 

СРК Су ресурстары комитеті 

ЖҰЖ Жалпыұлттық жоспар 

ЭҚНШ Экологиялық қызметтің нәтижелілігіне шолу 

ЭЫДҰ Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы 

ҚОӘБ қоршаған ортаға әсерді бағалау 

БҰҰ Біріккен Ұлттар Ұйымы 

ЕҚТА ерекше қорғалатын табиғи аумақтар 

ШРК шекті рұқсат етілген концентрация 

БҰҰДБ БҰҰ-ның даму бағдарламасы 

ЖКСБ "Жасыл көпір" серіктестік бағдарламасы 

РБ Республикалық бюджетке 

РМК республикалық мемлекеттік кәсіпорын 

ҚР Қазақстан Республикасы 

БҰҰ КНК БҰҰ климаттың өзгеруі туралы негіздемелік конвенция  

ӨКЖ өндірушілердің кеңейтілген жауапкершілігі 

РФ Ресей Федерациясы 

ЕҚО Есеп айырысу-қаржы орталығы 

СИ стандартты индекс 

СҚО Солтүстік Қазақстан облысы 

БАҚ бұқаралық ақпарат құралдары 

АЕМ ауылдық елді мекендер 

СО2   көмір қышқыл газы 

ТОЛ тұрақты органикалық ластағыштар 

АҚШ Америка Құрама Штаттары 

КЭС күн электр станциясы 

ҚТҚ қатты тұрмыстық қалдықтар 

ЖШС жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 

ТЭН техникалық-экономикалық негіздеме 

ОЭК отын-энергетика кешені 
ФАО БҰҰ Азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымы (ФАО) (ағылшын. 

Food and Agriculture Organization, FAO)  

ОЭР отын-энергетикалық ресурстар 

ТДМ тұрақты даму мақсаттары 

ЭСКАТО БҰҰ-ның Азия-Тынық мұхит аймағының экономикалық 

және әлеуметтік комиссиясы 

ОҚО Оңтүстік Қазақстан облысы 

ЮНЕП БҰҰ Қоршаған орта жөніндегі бағдарламасы 

 

 

Өлшем бірліктері  

га гектар 

км2, м2
 шаршы километр, шаршы метр 

км3, м3
 текше километр, текше метр 

г грамм 

кг килограмм 

т тонна 

тнэ мұнай баламасының тоннасы 

ТВт.с электр сағаты тераватт 

ГВт.с гигаватт сағат электр 

Гкал гигакалория 

МВт мегаватт (қуаты)  

мың мың 
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млн.  миллион 

млрд.  миллиард 

трлн. триллион 
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