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КІРІСПЕ 

 

Қоршаған ортаның жай-күйі туралы және 
Қазақстан Республикасының табиғи 
ресурстарын пайдалану туралы ұлттық 
баяндама (бұдан әрі – Ұлттық баяндама) 
Қазақстан Республикасы аумағындағы нақты 
экологиялық жағдай туралы халықты жыл 
сайын ақпараттандыру және оны жақсарту 
бойынша қолданылған шаралар мақсатында 
құрылады. Ұлттық баяндама Энергетика 
министрлігімен дайындалды. 

Ұлттық баяндама да келесі деректер көрініс 
табады: 1) қоршаған ортаның және табиғи 
ресурстардың сандық және сапалық 
сипаттамалары туралы; 2) негізгі қоғамдық 
маңызы бар экологиялық проблемаларды қоса 
алғанда, қоршаған ортаға тигізетін 
антропогендік әсерлер туралы; 3) өңірлердегі 
экологиялық хал-ахуал туралы; 4) қоршаған 
ортаны қорғау және табиғи ресурстарды 
пайдалану саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру бойынша мәліметтер көрініс 
табады.  

Ұлттық баяндамада қоршаған орта жағдайы 
мен әлеуметтік-экономикалық даму 
көрсеткіштері арасындағы өзара байланысты 
сипаттайтын көрсеткіштер маңызы ұсынылды. 
Көрсеткіштерді таңдау әлемдік үздік 
тәжірибемен және БҰҰ ЕЭК және ЭЫДҰ 
беделді халықаралық ұйымдардың 
ұсыныстарымен белгіленген. 

Көрсеткіштер топтар бойынша ұсынылды: 

1) атмосфералық ауа; 
2) климаттың өзгеруі; 
3) су ресурстары; 
4) биоәртүрлілік; 
5) жер ресурстары; 
6) ауыл шаруашылығы; 
7) энергетика; 
8) көлік; 
9) қалдықтар. 

Ұлттық баяндаманы құру үшін деректерді 
келесідей орталық мемлекеттік және жергілікті 
атқарушы ұйымдар ұсынды:   

ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі 
ҚР Білім және ғылым министрлігі 
ҚР Инвестициялар және даму министрлігінің 
Азаматтық авиация комитеті 
ҚР Инвестициялар және даму министрлігінің 
Аэроғарыш комитеті 
ҚР Инвестициялар және даму министрлігінің 
Автомобиль жолдары комитеті 

ҚР ҰЭМ Тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау комитеті 
ҚР ИДМ Геология және жер қойнауын 
пайдалану комитеті 
ҚР АШМ Су ресурстары комитеті 
ҚР АШМ Жер ресурстарын басқару комитеті 
ҚР АШМ Орман шаруашылығы және 
жануарлар дүниесі комитеті 
ҚР ІІМ Төтенше жағдайлар комитеті 
ҚР ЭМ Климаттың өзгеруі жөніндегі 
департаменті 
ҚР ЭМ Жаңартылатын энергия көздері 
департаменті 
Ақмола облысының әкімдігі 
Ақтөбе облысының әкімдігі 
Алматы облысының әкімдігі 
Атырау облысының әкімдігі 
Батыс Қазақстан облысының әкімдігі 
Жамбыл облысының әкімдігі 
Қарағанды облысының әкімдігі 
Қостанай облысының әкімдігі 
Қызылорда облысының әкімдігі 
Маңғыстау облысының әкімдігі 
Оңтүстік Қазақстан облысының әкімдігі 
Павлодар облысының әкімдігі 
Солтүстік Қазақстан облысының әкімдігі 
Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі 
Астана  қаласының әкімдігі 
Алматы қаласының әкімдігі 

Ұлттық баяндама үшін деректерді жүйелеу 
және жалпылау бойынша жұмыстар Қазақстан 
Республикасы Энергетика министрлігі 
«Қоршаған ортаны қорғаудың ақпараттық-
талдау орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кәсіпорнымен жүргізіледі. 

Ұлттық баяндаманың интерактивті нұсқасы 

www.ecodoklad.kz интернет ресурсында 

мемлекеттік және орыс тілінде ұсынылды. 

http://www.ecodoklad.kz/
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1.1-ШІ БӨЛІМ.АТМОСФЕРАЛЫҚ АУА 

 

  

 

Атмосфералық ауаға ластағыш заттардың 
шығарылуы ҚМ-Қ-Ж-Ә-Ы схемасындағы 
қоршаған ортаға Қысым болып табылады. 

Атмосфералық ауа ластануының артуы адам 
денсаулығына және экожүйенің 
тұрақтылығына кері әсерін тигізеді. Бұл 
көрсеткіш жекелеген секторлардың қоршаған 
ортаға әсерін бағалауға мүмкіндік береді, атап 
айтқанда: энергетиканың, көліктің, 
өнеркәсіптің, ауыл шаруашылығы  және 
қалдықтармен жұмыс істеу қызметі бойынша. 

Бұл көрсеткіш зиянды заттардың қоршаған 
ортаға қолданыстағы және күтілетін 
антропогендік әсерінің деңгейін көрсетеді, 
сондай-ақ мақсатты мәндеріне қол жеткізу 
деңгейін анықтауға мүмкіндік береді. Бұл 
көрсеткіш тұтастай алғанда антропогендік 
атмосфералық ауаға әсер етуді бағалауға ғана 

мүмкіндік беріп қоймай, стационарлық және 
жылжымалы көздерден, соның ішінде 
экономикалық қызмет түрлері (оның ішінде: 
энергетика, көлік, өнеркәсіп, ауыл 
шаруашылығы және қалдықтармен жұмыс 
істеу қызметі бойынша және т.б.), сондай-ақ үй 
шаруашылықтары бойынша бағалауға 
мүмкіндік береді. 

Көрсеткіш 2010 жылғы 9 желтоқсандағы  ҚР 
Статистика бойынша агенттігінің «Қоршаған 
орта статистикасының көрсеткіштерін 
қалыптастыру жөніндегі әдістеме» №337 
бұйрығына сәйкес қалыптасады. 
Атмосфералық ауаға ластағыш заттардың 
шығарындылары туралы ақпаратты 
қалыптастыруға жауапты мемлекеттік орган 
болып  Ұлттық экономика министрлігінің 
Статистика бойынша комитеті табылады.  Ауа 
2-ТП  (жылдық) нысан бойынша жалпы 

Бө лім 1.1 

АТМОСФЕРАЛЫҚ 
АУА 
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1.1-ШІ БӨЛІМ.АТМОСФЕРАЛЫҚ АУА 

мемлекеттік статистикалық қадағалаудың 
қорытындысымен   ақпарат қалыптасады. 

1.1.1 Стационарлы көздерден атмосфералық 
ауаға ластағыш заттардың шығарындылары 

Қазақстан Республикасында барынша 
өндірістік сәйкесінше, ең көп ластанған болып  
Шығыс Қазақстан, Қарағанды және Павлодар 
облыстары есептеледі. 

Атмосфералық ауаның ластану проблемасы 
Қостанай, Солтүстік Қазақстан, Ақмола 
облыстарында және Астана қаласында 

біршама аз. Бұл осы облыстардағы 
өнеркәсіптік кәсіпорындардың 
концентрациясына және сәйкесінше 
атмосфералық ауаға зиянды ластағыш 
заттардың аз көлемдегі шығарындыларымен 
байланысты. 

Ластағыш заттардың негізгі көлемі Қарағанды 
(596,4 мың тонна), Павлодар (552,9 мың тонна), 
Ақтөбе  (134,3 мың тонна) және Шығыс 
Қазақстан (127,2 мың тонна) және Атырау (110,6 
мың тонна) облыстарында қалыптасқан (1.1.1-
ші кесте). 

 

1.1.1-ші кесте. Стационарлы көздерден атмосфералық ауаға ластағыш заттардың шығарындылары 

(мың тонна). 

Әкімшілік бірліктері 2012 2013 2014 2015 

Қазақстан Республикасы 2 384,3 2 282,7 2 256,7   2 179, 7 

Ақмола 105,7 83,8 84,6 85,6 

Ақтөбе 123,9 125,4 121,8 134,2 

Алматы 64,2 68,4 51,6 55,0 

Атырау 133,1 138,4 109,1 110,6 

Батыс Қазақстан 62,1 60,4 44,7 42,4 

Жамбыл 40,7 33,6 38,2 41,9 

Қарағанды 641,4 572,6 603,6 569,3 

Қостанай 100,6 115,4 103,8 91,6 

Қызылорда 31,1 31,3 30,8 30,1 

Маңғыстау 64,2 77,5 88,3 72,5 

Оңтүстік Қазақстан 48,6 56,3 59,9 68,9 

Павлодар 676,0 650,4 610,2 552,9 

Солтүстік Қазақстан 75,7 71,4 71,9 74,8 

Шығыс Қазақстан 140,0 124,9 129,6 127,1 

Астана қ. 64,9 60,5 65,1 56,3 

Алматы қ. 12,1 12,4 43,5 39,1 

1990 және 2015 жылдар аралығындағы кезеңде 
республикадағы атмосфералық ауаға 
ластағыш заттар шығарындыларының негізгі 
үлесі күкірт диоксиді мен өте жоғары 
жиілілікке (ӨЖЖ) (қатты) келеді. 1990 жылы 
стационарлық көздерден атмосфералық ауаға 
ластағыш заттар шығарындыларының көлемі 
(күкірт диоксиді, азот оксидтері, МЕҰОҚ, 
аммиак, көміртегі оксиді, көмірсутек және 
ӨЖЖ (қатты)) жылына 4649,9 мың тоннаны 

құрады. 2015 жылы стационарлық көздерден 
атмосфералық ауаға ластайтын заттар 
шығарындыларының көлемі жылына 2180,0 
мың тоннаны құрады. 2015 жылдың жиынтық 
шығарындылары 1990 жылдың жиынтық 
шығарындыларының 44,0%-ын құрады. 
2010-2015 жылдар кезеңінде республикадағы 
атмосфералық ауаға ластағыш заттар 
шығарындыларының негізгі үлесі күкіртті 
ангидрид пен көміртек тотығына келед 
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1.1-ШІ БӨЛІМ.АТМОСФЕРАЛЫҚ АУА 

1.1.2-ші кесте. Стационарлы көздерден атмосфералық ауаға ластағыш заттардың шығарындылары 

Атаулары Бірлік 2011 2012 2013 2014 2015 

Күкірт диоксиді 1000 т / жыл 774,2 769,6 729,2 729,1 710,6 

Азот оксидтері 1000 т / жыл 232,8 249,4 250,2 256,5 243,4 

МЕҰОҚ 1000 т / жыл 53,4 58,1 92,0 114,4 105,1 

Аммиак 1000 т / жыл 2,2 2,2 2,0 2,2 2,3 

Көміртегі оксиді 1000 т / жыл 445,1 446,2 457,9 478,8 451,2 

Көмірсутектер 1000 т / жыл 137,6 170,5 96,1 62,0 66,1 

ӨЖЖ (қатты) оның 
ішінде: 1000 т / жыл 631,1 593,8 551,2 494,2 466,0 

күйе 1000 т / жыл 9,6 9,0 8,6 8,9 7,3 

көмір күлі, 
құрамында кальций 
тотығы 35-40% 

1000 т / жыл 47,7 35,3 18,6 14,4 8,6 

Қорғасын т/ жыл 644,9 542,0 572,4 699,4 636,3 

Кадмий т/ жыл - 1,2 1,3 1,2 1,2 

Сынап т/ жыл 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 

Мыс т/ жыл 310,4 248,8 165,9 162,6 254,5 

Күшәла т/ жыл 160,8 101,3 121,8 87,7 40,5 

Толуол т/ жыл 1 334,2 1688,8 1761,4 2 075,9 2174,1 

Бенз(а)пирен т/ жыл 12,7 17,1 35,2 23,2 49,6 

Нафталин т/ жыл 68,7 69,1 51,6 54,9 54,5 

Дихлорэтан т/ жыл 510,2 201,1 0,047 0,100 1,2 

Ацетон т/ жыл 156,3 204,6 248,5 686,8 331,7 

 

2015 жылы станционарлы көздерден шыққан 
ластағыш заттардың көлемі  30 129,8 мың 
тоннаны құрады, бұл 2014 жылға қарағанда 
5,6%-ға кем, оның ішінде ұсталғаны және 
залалсызданғаны 92,8%. 

Атмосфералық ауаға станционарлы көздерден 
ластағыш заттардың шығарындыларының 
көлемі 2 180,0 мың тоннаны құрады, оның 

ішінде 1714 мың тоннасы газ тәріздес және 
сұйық заттарға, 466 мың тоннасы қатты 
заттарға тиесілі. 

2015 жылы атмосфераға спецификалық 
ластағыш заттардың шығарындыларының 
көлемі белгіленген шекті жол берілген 
шығарындыдан аспады және 53,2 пайызды 
құрады. 

 

1.1.3-ші кесте. Жан басына шаққандағы негізгі ластағыш заттардың шығарындылары 

 Атауы Бірлік 2011 2012 2013 2014 2015 

Елді мекен  млн адам 
16,6 16,9 17,1 17,3 17,5 

Күкірт диоксиді кг / адам 46,6 45,5 42,6 42,1 40,6 

Азот оксидтері кг / адам 14,0 14,8 14,6 14,8 13,9 

МЕҰОҚ                                                                                 кг / адам 3,2 3,4 5,4 6,6 6,0 

Аммиак                                                                          кг / адам 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Көміртек оксиді кг / адам 26,8 26,4 26,8 27,7 25,8 

Көмірсутектер                                                          кг / адам 8,3 10,1 5,6 3,6 3,8 

ӨЖЖ (қатты) кг / адам 38,0 35,1 32,2 28,6 26,6 
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1.1-ШІ БӨЛІМ.АТМОСФЕРАЛЫҚ АУА 

1.1.4-ші кесте.  Аудан бірлігіне шаққандағы негізгі ластағыш заттардың шығарындылары 

Атаулары Бірлік 2011 2012 2013 2014 2015 

Елдің ауданы 1000 км2 2 724,9 2 724,9 2 724,9 2724,9 2724,9 

Күкірт диоксиді                                                  т/км2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Азот оксидтері т/км2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

МЕҰОҚ                                                                            т/км2 0,02 0,02 0,3 0,04 0,04 

Аммиак                                                                 т/км2 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Көміртек оксиді т/км2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Көмірсутектер                                                           т/км2 0,050 0,063 0,400 0,023 0,024 

ӨЖЖ                                                          т/км2 0,232 0,218 0,200 0,181 0,171 

1.1.5-ші кесте. ЖІӨ-нің  бірлігіне шаққандағы негізгі ластағыш заттардың шығарындылары 

Атаулары Бірлік 2011 2012 2013 2014 2015 

2011 жылғы ЖІӨ тұрақты 
бағада (СҚП) 

Млрд.  халықар. 
доллар 366,5 383,3 405,6 422,2 427,2 

Күкірт диоксиді                                                    кг/1000 доллар 2,1 2,0 1,8 1,7 1,7 

Азот оксидтері                                                         кг/1000 доллар 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 

МЕҰОҚ        кг/1000 доллар 0,15 0,15 0,23 0,27 0,25 

Аммиак                                                          кг/1000 доллар 0,006 0,006 0,005 0,005 0,005 

Көміртек оксиді                                                      кг/1000 доллар 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 

Көмірсутектер                                                   кг/1000 доллар 0,4 0,4 0,2 0,1 0,2 

ӨЖЖ                                                                                                                                                                          кг/1000 доллар 1,722 1,549 1,359 1,171 1,091 

1.1.2. Елді мекендердегі атмосфералық 
ауаның сапасы 

Қазақстан Республикасы Энергетика 
министрлігінің «Қазгидромет» РМК және 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлiгiнің Тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау комитетi (санитарлық–
эпидемиологиялық салауаттылық бойынша 
уәкілетті орган) елді мекендердегі 
атмосфералық ауа сапасының мемлекеттік 
мониторингін өткізеді. 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау комитетiнің деректері бойынша 
(тұтынушылардың құқықтарын қорғау 
санитарлық–эпидемиологиялық салауаттылық 
уәкілетті органында) біршама жиі кездесетін 
зиянды заттар (азот диоксиді, қорғасын, 
формальдегид, күкіртті сутек және т. б.) 
Шығыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан, 
Ақтөбе, Павлодар, Қостанай облыстарының 
атмосфералық ауасында жиі кездеседі. 

2015 жылы республиканың 75 ірі және шағын 
қалаларында атмосфералық ауаның жай-
күйіне санитарлық-эпидемиологиялық 
мониторинг жүзеге асырылды. Атмосфералық 
ауаға ұйымдастырылған шығарындылары бар 
1540 объекті бақылауда болған, оның ішінде 
тексерумен қамтылғаны 508 немесе 33% 
объекті. 

Санитарлық-химиялық көрсеткіштерге 214513 
атмосфералық ауа сынамалары зерттелді, 
оның ішінде 2149 сынама немесе 1%-ы 
гигиеналық нормативтерге (2014ж. – 0,9%) сай 
келмеді. 

Гигиеналық нормативтерге сай емес 
атмосфералық ауа сынамаларының ең үлкен 
үлес салмағын бензин (3,6%), фенол (2,5%), 
күкіртті сутек (2,2%), өлшенген заттар (2,0%), 
көмірсутектің тотығы (1,6%) құрайды. 

ШЖК-дан асқандағы сынамалардың орташа 
республикалық көрсеткішінен жоғарылау 
Қарағанды облысында – 8,0% байқалады, 7006 
сынаманың ішінен Теміртауда 566-сы асқан, 
1983 сынаманың ішінде 299-ы (өлшенген заттар 
89, фенол 89, аммиак 71, азот диоксиді 44, 
күкірт диоксиді 3, күкіртті сутек 3) сәйкес 
келмейді, Қарағандыда 2551 сынаманың ішінде 
173-і (көміртегі оксиды 69, күкірт диоксиді 47, 
өлшенген заттар 42, азот диоксиді 15) сәйкес 
келмейді, Жезқазғанда 1134 сынаманың ішінде 
42 сынама сәйкес келмейді (күкірт диоксиді 36, 
өлшенген заттар 6), Шахтинскте 411 
сынаманың ішінде 32 -сі (өлшенген заттар 31, 
азот диоксиді 1) сәйкес келмейді, Балқашта 144 
сынаманың ішінде 12-сі (өлшенген заттар 6, 
күкірт диоксиді 6) сәйкес келмейді, Қаражалда 
72 сынаманың ішінде 6-уы (өлшенген заттар 6) 
сәйкес келмейді, Саранда 36 сынаманың ішінде 
2 сынама (өлшенген заттар) сәйкес келмейді. 

«Қазгидромет» РМК Қазақстан 
Республикасының аумағында атмосфералық 
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ауаның жай-күйіне бақылау жүргізеді. 2015 
жылды республиканың 47 елді мекендеріндегі 
139 бақылау бекеттерінде, оның ішінде 56 
стационарлы бекетте: Ақтау (1), Ақтөбе (3), 
Алматы (5), Астана (4), Атырау (2), Балқаш (3), 
Жезқазған (2), Қарағанды (4), Көкшетау (1), 
Қостанай (2), Қызылорда (1), Риддер (2), 
Павлодар (2), Петропавл (2), Семей (2), 
Талдықорған (1), Тараз (4), Теміртау (3), 
Өскемен (5), Шымкент (4), Екібастұз (1) 
қалаларында, (АЭА) Морпорт–Ақтау (1) 
арнайы экономикалық аймағында және 
Глубокое кентінде (1) және бақылаудың 83 
автоматты бекеттерінде: Астана (2), «Бурабай» 
ФМКС (1), Щучье (1), Щучье санаторийінде (1), 
«Бурабай» МҰТП (1), Көкшетау (1), 
Степногорск(1), Алматы (11), Талдықорған (1), 
Ақтөбе (3), Атырау (3), Құлсары (1), Өскемен (2), 
Риддер (1), Семей (2), Глубокое кентінде (1), 
Тараз (1), Жанатас (1),  Қаратау (1), Шу (1), 
Қордай кентінде (1), Орал (2), Ақсай (1), 
Березовка кентінде (1), Январцево кентінде (1), 
Қарағанды (3), Балқаш (1), Жезқазған (1), Саран 
(1), Теміртау (1), Қостанай (2), Рудный (2), 
Арқалық (2), Жетіқара (2), Лисаковск (2), 
Қарабалық кентінде (1), Қызылорда (2), Ақай 
кентінде (1), Төретам  кентінде (1), Ақтау (2), 
Жаңаөзен (2), Бейнеу кентінде (1), Павлодар (4), 
Ақсу (1), Екібастұз (2), Петропавл (2), Шымкент 
(2), Кентау (1), Түркістан (1). 

Қолмен сынама алудың стационарлық 
бекеттерінде атмосфералық ауа ластануының 
жай-күйі бойынша келесідей көрсеткіштер 
анықталады: өлшенген заттар (шаң), күкірт 
диоксиді, еритін сульфаттар, көміртек оксиді, 
азот диоксиді, азот оксиді, күкіртті сутек, 
фенол, фторлы сутегі, хлор, хлорлы сутек, 
көмірсутектер, аммиак, күкірт қышқылы, 
формальдегид, күшәләнің қоспасы, кадмий, 
қорғасын, хром, мыс, бензол. 

Атмосфералық ауаның ластануын 
бақылайтын автоматты бекеттерде келесі 
көрсеткіштер анықталды: РМ-10 өлшенген 
бөлшектері,  күкірт диоксиді, көміртек 
диоксиді, көміртек оксиді, азот диоксиді, азот 
оксиді, озон, күкірт сутегі, көмірсутектер 
сомасы, аммиак, формальдегид, метан, 
метанды емес көмірсутектер. Әр-түрлі 
аймақтарда құрал-жабдықтар мен 
құрылғылардың болуына байланысты түрлі 
қоспалар  анықталады. 

Ауаның ластану жағдайы ауа сынамаларын 
талдаудың және өңдеудің нәтижесімен 
бағаланды. 

Атмосфералық ауаның ластану деңгейі ШЖК-
мен бірге қоспалар концентрацияларын 
(мг/м3 мг/м3) салыстыра отырып бағаланды. 

Атмосфералық ауаның ластану деңгейін 
бағалау үшін бір жылда ауа сапасының үш 
көрсеткіші пайдаланылады: 

– стандартты индекс (СИ) - ШЖК-ға бөлінген, 
кез келген ластағыш заттардың қаладағы 
біршама көп өлшенген максималды 
концентрациясы. 

- біршама көп қайталану; (БҚ), %, ШЖК-нің 
артуы – қала ауасында кез келген ластағыш 
затпен ШЖК-дан асудың біршама көп 
қайталануы. 

- атмосфераның ластану индексі (АЛИ) -  
атмосфераның ластану көрсеткіші. Оны 
есептеуге ШЖК-ға бөлінетін және күкірт 
диоксидінің зияндылығына әкелген әр түрлі 
ластағыш заттар концетрациясының  орташа 
көрсеткіштері қолданылады. 

Атмосфераның ластану дәрежесі СИ, БҚ және 
АЛИ көрсеткіштерінің төрт стандартты 
градациямен сипатталады. Егер АЛИ, СИ және 
БҚ әр түрлі градацияға түссе, онда 
атмосфераның ластану деңгейі АЛИ бойынша 
бағаланады. 

2015 жылы АЛИ есептері бойынша, 
ластанудың жоғары деңгейінің класына  (СИ 
– 5-10, БҚ-20-49%) жататындар: Степногорск 
қаласы, Өскемен қаласы, Алматы қаласы, 
Риддер қаласы, Жезқазған қаласы, Шымкент 
қаласы, Теміртау қаласы, Қарағанды қаласы. 

Ластанудың жоғары деңгейінің  класына (СИ 
– 2-4, БҚ – 1-19%) 6 елді мекен жатады: Тараз 
қаласы, Семей қаласы, Ақсай қаласы, Екібастұз 
қаласы, Балқаш қаласы, Ақай кенті, Бейнеу 
кенті, Глубокое кенті. 

Ластанудың төмен деңгейімен 
сипатталатындар (СИ – 0-1, БҚ – 0%): 
Лисаковск, Ақсу,  Жаңаөзен, Көкшетау, Орал, 
Қаратау, Рудный, Құлсары, Кентау, Түркістан, 
Павлодар, Жанатас, Петропавл, Қызылорда, 
Саран, Астана, Атырау, Шу, Талдықорған, 
Қостанай, Ақтау, Ақтөбе, Жетіқара, Арқалық, 
Қордай, Январцево, Березовка, Қарабалық, 
Төретам, Бурабай ФМКС және Щучье-Бурабай 
курорттық аймағы. 

Қазақстан Республикасының аумағында 
атмосфералық ауаның 248 жоғары ластану 
жағдайы және 47 экстремалды жоғары ластану  
жағдайы тіркелген (1.1.6-шы кесте). 
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 1.1.6-шы кесте. Атмосфералық ауаның жоғары ластануы және  экстремалды жоғары ластану деңгейі 

 

№ Қала 
атаулары 

Қоспа Жоғары 
ластану 

жағдайлар
ының саны 

Экстримал
ді жоғары 

ластану 
жағдайлар
ының саны 

ШЖК 
асу 

еселігі 

Мүмкін болатын ластану көздерін 
анықтау, қабылданған шаралар 

 (Қазақстан Республикасы 
Энергетика министрлігі Мұнай-

газ кешеніндегі экологиялық 
реттеу, бақылау және мемлкеттік 

инспекция комитеті (ҚР ЭМ 
МГЭБМИК) ұсынған деректері 

бойынша) 

1 Ақтау Өлшенген заттар 
(шаң) 

2 1 13-20,4 Шаңды дауыл 
 

2 Ақтөбе күкіртті сутек 64 24 10,01-
29,94 

Департамент зертханасымен  
жүргізілген құралдық өлшеуіштер 
бойынша КТИ ауданында күкіртті 
сутегінің артуы анықталған; 
Кәріздік сорғы станциясы (КСС-6) -  
5-шағын аудандағы автомобиль 
көпірі ауданы; КСС-11- Жіңішке  
өзені арқылы өтетін  көпірдің 
ауданы, сондай-ақ Пожарский-
Рысқұлов көшелерінің қиылысы. 
КСС шығарындыларының тұрақсыз 
сипатқа ие екендігі анықталды және 
ол КСС жұмысындағы техникалық 
істен шығу нәтижесінде болуы 
мүмкін. Көптеген зерттеулер 
көрсеткендей, тұрақты 
құдықтардың ағынды сулар 
жинақталған орындарында күкіртті 
сутектің ең көп бөлінуі байқалады.   
КТИ -да ағынды суды жобалық 
тазалаудың 80-90%-ы болуы тиіс, 
нақты 50-60% -ды құрайды. Булану 
алаңдарына түсетін  ағынды сулар 
жеткіліксіз түрде тазартылады және 
күкіртті сутегінің жағымсыз иісінің 
пайда болуымен ластағыш 
заттардың шіруі мен ыдырауына 
жағдай жасайды. 
Булану кезінде КТИ -да күкіртті 
сутегі бөлінеді, қалаға бағытталған 
жел пайда болған уақытта 
құрамында күкіртті сутегі бар  ауа 
массалары қаланы «басады». 
Күкіртті сутегі бұл- газ және салмағы 
бойынша ауаға қарағанда ауыр 
болғандықтан, тұрғындар ұзақ 
уақыт бойы оның теріс әсерін сезеді. 
Сондай-ақ, Ақтөбе қаласы бойынша 
стационарлық төгетін кәріздік 
станциялар жоқ. Төгуге арналған 
орындар  жабдықталмаған және 
жағымсыз иістерді тарату көзі 
болып табылады. Сондай-ақ, 
күкіртті сутегінің пайда болуы және 
бөліну көзі болып   50-60-шы 
жылдарда салынған Жилгородок 
ауданындағы «Ақбұлақ» АҚ 
кәріздік желісі   табылады. 
«Ақбұлақ» АҚ объектілерін жаңарту 
және қайта құрудың инвестициялар 
жобасы бойынша 2017-2018 
жылдарға арналған ЕҚДБ-ның 
несиелік ресурстарының есебінен 
679504 мың теңге көлемінде 
Жилгородок ауданының Ақтөбе 
қаласындағы ұзындығы  13,211 м 
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болатын өздігінен ағатын кәрізін 
қайта құру қарастырылған. 
Сондай-ақ, «Ақтөбе Таза Қала» 
ЖШС қалалық полигоны және ескі 
ТҚҚ полигоны жағымсыз  иістің 
пайда болуының  мүмкін болатын 
көздерінің бірі болып табылады. 
Тұрмыстық қатты қалдықтар 
полигонында әр түрлі себептерге 
байланысты пайда болып, бірнеше 
рет өртенулер болады. 
2015 жылы облыс Әкімімен «2015-
2017 жылдар аралығында Ақтөбе 
облысының экологиялық жағдайын 
жақсарту бойынша іс-шаралар 
жоспары» бекітілді. Жоспардың 16 
іс-шарасының 13 тармағы Ақтөбе 
қаласының экологиялық мәселесін 
шешуді қарастырады, атап 
айтқанда - атмосфералық ауаның 
сапасын, кәріздік жүйелердің жай-
күйін жақсартуға бағытталған. 
 

3 Арқалық күкіртті сутек 2 3 14,0-
40,25 

«Қостанай облысы бойынша 
экология департаменті» РММ және 
«Қостанай облыстық санитарлық-
эпидемиологиялық сараптама 
орталығы» РМҚК-нің сынақ 
зертханаларының тексерісі 
барысында күкірт сутегімен ластану 
туралы ақпарат  расталмады. 2012 
жылғы 25 қаңтардағы №168-ші 
СанПинге сәйкес   күкірт сутегісінің 
концентрациясы ШЖК шегінде 
орналасқан. Іргелес аумақтарда 
тексеріс жүргізу кезінде күкіртті 
сутектің бөліну көздері табылмады, 
сондай-ақ,  стационарлық 
автоматты бекеттерге іргелес 
жатқан аумақтарда  қосымша 
іріктеу сынамалары жүргізілді. 
 

4 Астана Азот диоксиді 2 1 13,7-24,0 Жүргізілген талдаулардың 
нәтижесінде азот диоксидінің 
шоғырлануы бойынша асу 9,5 рет 
анықталды. Тексеріс барысында 
бекет аумағына көп қабатты тұрғын-
үй секторы, жеке аула іргелесетіні 
анықталды. Автономды 
қазандықтардың кәсіпорындары, 
ұйымдары, сондай-ақ, 
атмосфералық ауанының жай-
күйіне әсер етуі мүмкін осы немесе 
өзге де объектілердің құрылысы бұл 
ауданда тіркелмеген. Азот 
диоксидінің артуының бірден бір 
себебі «Экотон+» АҚ газоблок 
өндіру зауыты, сонымен қатар, 
жеңіл және жүк автокөліктері 
қызметтері болып табылады. 
 

5 Атырау күкіртті сутек 1 - 10,5 Талдау нәтижелері бойынша 
күкіртті сутегінің артуы 
байқалмады. 
 

6 Балқаш күкіртті сутек 49 15 10,3--27,8  Қазақмыс Смэлтинг ЖШС, 
Қазақмыс Энерджи ЖШС 
құжаттарын камералық бақылау 
кезінде (МЭС қорытындысы) – 
күкіртті сутек анықталмады. 
Атмосфералық ауаның күкірт 
сутегімен ластану көзі болып 

күкірт диоксиді 1  11,6 
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өнеркәсіптік шарттардың, атап 
айтқанда, шаңды борасынның, 
сондай-ақ автокөліктің 
пайдаланылған газдарының әсері   
табылады. 
Сонымен қатар, күкіртті сутек 
жануарлар қалдықтарының, 
тұрмыстық қатты қалдықтардың, 
сондай-ақ кәріздік төгінділердің 
ыдырауы кезінде бөлінетіндігі 
болжамданады. 
 

7 Екібастұз күкірт диоксиді 12  10,0 2014 жылдың қарашасынан бастап 
2015 жылдың наурызы аралығында  
Екібастұз қаласында құрылған 
«Қазгидромет»  стационарлық 
бекетінде мерзімді экстремалды-
жоғары «ШЖК» күкірт диоксидінің 
құрамы тіркелді. 
Күкірт диоксидінің экстремалды-
жоғары құрамының туындау 
себептерін анықтау үшін  
департаментте «Қазгидромет» 
ЖШС және «Промсервис-Отан» 
ЖШС-мен бірге өлшеу 
нәтижелерінің сәйкестік әдісі 
арқылы есептік өлшеулер өткізілді. 
жүргізілді. 
 

8 Жетіқара Күкіртті сутек 55 1 10,2-39,6 «Қостанай облысы бойынша 
экология департаменті» РММ және 
«Қостанай облыстық санитарлық-
эпидемиологиялық сараптама 
орталығы» РМҚК сынақ 
зертханаларының тексеруі 
барысында күкірт сутегімен ластану 
туралы ақпарат расталмады. 2012 
жылғы 25 қаңтардағы №168-ші 
СанПин-ге сәйкес күкірт сутегі 
концентрациясы ШЖК  шегінде 
болды. Іргелес аумақтарда тексеріс  
жүргізу кезінде  күкіртті сутектің 
бөліну көздері табылмады,  сондай-
ақ стационарлық автоматты 
бекеттер орналасқан жерге іргелес 
аумақтарда  қосымша сынамаларды 
іріктеу  жүргізілді. 
 

9 Қарағанды Өлшенген заттар 
(шаң) 

2 1 13,4-25,6 Қазақмыс Смэлтинг ЖШС, 
Қазақмыс Энерджи ЖШС 
құжаттарын камералық бақылау 
кезінде (МЭС қорытындысы) – 
күкіртті сутек бөлінбеді. 
Болжамды нұсқасы бойынша,  
жануарлардың қалдықтарының, 
ТҚҚ-ның, сондай-ақ, кәріздік 
төгінділердің ыдырауы кезінде 
күкіртті сутек бөлінеді. 
 

10 Қостанай күкірт диоксиді 3  10,0 Қостанай қаласының атмосфералық 
ауадағы көміртек оксиді, азот 
диоксиді бойынша ШЖК 
нормативтерінен асу себебін 
анықтау мақсатында «Қостанай 
облысы бойынша экология 
департаменті» РММ сынақ 
зертханасы сынамас іріктемесі мен 
талдауын өткізді. 
2012 жылғы 25 қаңтардағы №168-ші 
СанПин-ге сәйкес күкірт сутегі 
концентрациясы ШЖК    шегінде 
болды. Іргелес аумақтарда тексеріс  

Көміртек оксиді 25 - 13,96-
18,50 
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жүргізу кезінде  күкіртті сутектің 
бөліну көздері табылмады,  сондай-
ақ стационарлық автоматты 
бекеттер орналасқан жерге іргелес 
аумақтарда  қосымша сынамаларды 
іріктеу  жүргізілді.  «Қазгидромет» 
ШЖҚ РМК-де анықталған ШЖК-
дан асу бұл автоматты бекет 
өнеркәсіптік аймақтың 
шекарасында орналасқандықтан  
автокөліктің жоғары өтімділігінен 
туындаған. 
 

12 Талдықорған Күкіртті сутек 24 - 10,4-17,3 2015 жылдың 8 сәуірінде Алматы 
облысы Экология департаментінің 
мамандары және Алматы облысы 
Тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау департаментінің дәрігер-
зертханашылары бірлесіп 4 сынама 
іріктеп алды, мұнда ауадағы көмір 
сутектің құрамы 0,0000102-0,0000897 
мг/м3 (ШЖК – 0,008 мг/м3 - бұл 
шекті жол берілген 
концентрациядан едәуір аз). 
 

13 Теміртау Күкіртті сутек 3 1 10,0-20,4  Қазақмыс Смэлтинг ЖШС, 
Қазақмыс Энерджи ЖШС 
құжаттарын камералық бақылау 
кезінде (МЭС қорытындысы) – 
күкіртті сутек анықталмады. 
Болжамды нұсқасы бойынша,  
жануарлардың қалдықтарының, 
ТҚҚ-ның, сондай-ақ, кәріздік 
ағызулардың ыдырауы кезінде 
күкірт сутегі бөлінеді.  Бекеттін 
жанында қоқыс жәшігі тұр. 
 

14 Шу Күкіртті сутек 1 - 11,4 - 
 

15 Төретам кенті Формальдегид 2 - 10,69 Осы факті бойынша 
Департаментпен 2015 жылғы  26 
тамыздағы шығ. №1-05/2766 ТЖ 
Қармақшы бөліміне және 2015 
жылғы 26 тамыздағы шығ. №1-
05/2765 Төретам кентінің 
әкімшілігіне хат жолданды. 
Сонымен қатар, атмосфералық 
ауаның ластануының мән-жайын 
анықтау үшін Төретам кентіне 
департаменттен инспектор 
жіберілді. 
 

Барлығы 11 елді мекен 248  ЖЛ және 47 ЭЖЛ 
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1.1.3. Озон қабатын бұзатын заттарды тұтыну 

Озон қабатын бұзатын қосылыстарға 
хлорфторкөміртегілер (ХФК), көміртегі 
тетрахлориді, метилхлороформ, галондар, 
гидрохлорфторкөміртегілер (ГХФК), 
гидробромфторкөміртегілер (ГБФУ) және 
метилбромид жатады. Олар өрт 
сөндіргіштерде (галондар) және ауыл 
шаруашылығы пестицидтерінде 
(метилбромид) еріткіштер, хладагенттер, 
көбіктендіру және майсыздандыру заттары, 
аэрозольдер үшін ығыстырғыштар ретінде 
пайдаланылады. 

Қазіргі таңда Қазақстан Республикасы озон 
қабатын қорғау саласындағы келесі 
халықаралық келісімдер тарапы болып 
табылады: 

Озон қабатын қорғау туралы Вена 
конвенциясы 1985 жылы 196 елмен бекітілді. 
Шекті сипаты бар және өндіріс пен тұтынудың 
озонды бұзушы заттарды қысқарту бөлігіндегі 
оған қол қоюшы Тараптардың нақты 
міндеттерді белгілемейді. Қазақстан Вена 
конвенциясына 1997 жылғы 30 қазанда 
қосылған («Қазақстан Республикасының Озон 
қабатын қорғау жөнiндегi Вена 
конвенциясына қосылуы туралы» Қазақстан 
Республикасының 1997 жылғы 30 қазандағы 
№177- I Заңы). Вена конвенциясы 1998 жылдың 
26 тамызында күшіне енді (Қазақстан және 
конвенцияның басқа тараптары үшін). 

1997 жылдың 30 қазанында Қазақстан 
Монреаль Хаттамасына қосылды («Қазақстан 
Республикасының Озон қабатын бұзатын 
заттар жөніндегі Монреаль Хаттамасына 
қосылуы туралы» Қазақстан Республикасының 
1997 жылғы 30 қазандағы №176-I Заңы). 
Монреаль Хаттамасы 1998 жылдың 26 
тамызында күшіне енді. 

Озон қабатын бұзатын заттар жөніндегі 
Монреаль хаттамасы 1987 жылы 196 елмен 
ратификацияланды. Тұрмыстық және 
медициналық аэрозоль өнімдерінде 
пропеллен ретінде, хладагенттерде және суыту 
техникасы көпіршіктерінде, электронды және 
нақты нүктелі көлік құру еріткіштерінде, 
өндірістік құрылыс материалдарының және 
актокөлік құрудың көпіршіктерінде, сонымен 
қатар, залалсыздандыру және өрт сөндіргіш 
құралдарында  кеңінен қолданылатын, 
құрамында хлоры және/немесе бромы  бар 
органикалық заттар  жататын ОБЗ өндірісін 
және тұтынуын қысқарту бойынша нақты 
шаралар қарастырылды. 

Қазақстан «Озон қабатын бұзатын заттар 
жөніндегі Монреаль хаттамасына түзетуге 

Қазақстан Республикасының қосылуы туралы» 
(Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 7 
мамырдағы №191 Заңы) Лондон түзетуіне 2007 
жылғы 7 мамырда қосылды (Лондон, 27-29 
маусым 1990 жыл). Түзету 2001 жылдың 26 
шілдесінде күшіне енді. Монреаль 
хаттамасына Лондон түзетуі 1991 жылы 196 
елмен қабылданды. Монреаль хаттамасымен 
қарастырылған мерзімдері күшейтілді, төрт 
хлорлы көміртек және метилхлорфром 
галондарының рұқсат етілмеген заттар тізіміне 
қосылды. 

Қазақстан 2011 жылғы 6 сәуірде ҚР №426-VІ 
заңымен Копенгаген түзетуін 
ратификациялады. Түзету 2011 жылы 28-
маусымда күшіне енді. Копенгаген түзетуі 1992 
жылы 194 елмен қабылданды. Галогенделген 
еріткіштер мен гидрохлорфторкөміртектер 
сонымен қатар, метилбромид ретінде белгілі 
ауыспалы химиялық заттарды қосу есебімен 
Монреал хаттамасымен реттелген заттар тізімі 
кеңейтілді. 

Қазақстан 2011 жылғы 6 сәуірде ҚР №426-VІ 
заңымен Монреаль түзетуін 
ратификациялады. Түзету 2011 жылдың 28 
маусымында күшіне енді. Монреаль түзетуі 
1997 жылы 184 елмен қабылданды. ОБЗ 
экспорты мен импортын лицензиялаудың 
жаһандық жүйесін құруды сонымен қатар, 
метилбромидті өндіруді және тұтынуды 
қысқарту кестесін күшейтуді  қарастырады. 

Қазақстан 2014 жылғы 23 сәуірде ҚР №198-V 
заңымен Пекин  түзетуін ратификациялады. 
Пекин түзетуі 1999 жылы 197 елмен 
ратификацияланды. Түзету 
гидрохлорфторкөміртектер сонымен қатар, 
дамушы елдердің талаптарын қанағаттандыру 
үшін хлорфтор көміртектер мен галондар 
өндірісінің кезеңдік қысқартуын реттеудің 
шараларын енгізеді. 

Қазақстан Монреаль Хаттамасының 5-
бабының 1-тармағы шегінде әрекет етпейтін, 
яғни осы хаттаманың талаптары үшін дамушы 
ел болып табылатын Тарап ретінде 
жіктелгендігін атап өткен жөн және басқа 
дамыған елдермен қатар міндеттерді сақтауы 
тиіс. 

Монреаль хаттамасы XXVI/13) тараптарының 
жиырма алтыншы кеңесінің  қабылданған 
шешіміне сәйкес Қазақстан міндеттенеді: 

Гидрохлорлы көмірсутек тұтынуды 2013 
жылғы ОБҚ-ның 83,32 тоннасынан бастап 
мына деңгейлерден аспайтындай деңгейге 
дейін қысқарту: 

1) 2014 жылы ОБҚ 40 тонна; 
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2) 2015 жылы ОБҚ 9,9 тонна; 

3) 2016, 2017, 2018 және 2019 жылдары ОБҚ 3,95 
тонна; 

4) 2020 жылы 1- қаңтарына ОБҚ нөл тонна, 
Монреаль Хаттамасында жазылғандай 2020-

2030 жылдар аралығындағы кезеңде 
тоңазытқыш жабдықтары мен ауаны баптауға 
арналған қондырғыларға қызмет көрсетуге 
тұтынуды есепке алмағанда,  

Бүгінгі күні осы міндеттемелер орындалады. 

 

1.3.7-ші кесте Озон қабатын бұзатын заттарды тұтыну, ОБЗ тонна 

Заттар 2012 2013 2014 2015 

ГХФК 21,36 83,32 24,8 12.78 

Бромхлорметан 1,4 2,3 0 0.7 

Метилбромид 0 19 6 0 

Барлығы 22,76 104,62 30,8 13,48 

Ақпарат көзі:  Озон хатшылығының сайты ozone.unep.org/en/data-reporting/data-centre 

 

Озон қабатын бұзушы заттарды тұтыну лимиті 
(квотасы) 2016 жылғы 4 ақпандағы Қазақстан 
Республикасы Энергетика министрлігінің  
«2016-2019 жылдар кезеңіндегі озон қабатын 

бұзушы заттарды тұтыну лимиттерін 
(квоталарын) бекіту туралы» №35  
бұйрығымен бекітілді.  

 



1.2. СУ РЕСУРСТАРЫ 
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Республиканың су ресурстарының негізгі 
қоры жер үсті және жер асты көздерінде 
шоғырланған. Жалпы алғанда Қазақстанның 
су ресурстары өңірлер бойынша әртүрлі ор-
наласқан. Сонымен, шығыс ауданына барлық 
су ресурстарының - 34,5%-ы, солтүстікке - 
4,2%-ы, орталыққа - 2,6%-ы, оңтүстік-шығысқа 
- 24,1%-ы, оңтүстікке - 21,2%-ы, батысқа - 
13,4%-ы жатады. 

Тұщы судың жалпы қорлары 524 км3 бағала-
нады, оның ішінде 80 км3 мұздықтарға жата-
ды, 190 км3 көлдермен шоғырланған, өзен-
дердің ресурстары 100,58 км3, оның ішінде 
55,94 км3 (55,6%) республика аумағында ал 
қалған 44,64 км3 (44,4%) оның шегінен тыс 
бөлігінде қалыптасады.  Жер асты сулары 
қоры 15,6 км3 құрайды: оның ішінде, 
шаруашылық-ауыз сумен қамту үшін – 5,6; 
шаруашылық-ауыз сумен және өндірістік-
техникалық сумен қамту үшін – 0,8; жерді 
суармалаумен бірлесіп шаруашылық-ауыз 
сумен қамту үшін – 0,08; жерді суармалаумен 
және өндірістік-техникалық, шаруашылық-
ауыз сумен қамту үшін – 0,006. 

Орташа сумен қамту деңгейі ел аумағының 1 
км2 шаққанда 20,53 мың м3 құрайды. Бұл ретте, 
республикада сумен қамтуды қамтамасыз ету 
жағдайы аймақтар бойынша елеулі түрде әр 
түрлі. Жер үсті және жер асты сулары сияқты 
меншік ресурстарымен Ертіс өзені бассейні, 
Балқаш-Алакөл бассейні біршама қамтамасыз 
етілген. Жер асты сулары бойынша тапшылық 
Нұра-Сарысу, Ертіс, Тобыл-Торғай 
бассейндерінде байқалады. Жер үсті және жер 
асты сулары бойынша тапшылық Есіл, 
Жайық-Каспий, Арал-Сырдария, Тобыл-
Торғай және Нұра-Сарысу бассейндерінде 
байқалады.  

Қазақстан аумағында сегіз өзен бассейні бар, 
оның ішінде ең ірісі болып Ертіс, Балқаш-
Алакөл, Арал-Сырдария және Жайық-Каспий 
(су ресурстарының 90%-нан астамы сомалық) 
табылады. 

Арал-Сырдария бассейні  

Негізгі су артериясы – Сырдария өзені. 

Сырдария өзенінің режимі Шардара су 
қоймасымен, Көксарай контр реттеушімен 
және басқа да ірі емес гидротораптармен 
реттеледі. 

Балқаш-Алакөл бассейні 

Балқаш көлі бассейнінің басты су артериясы 
Іле өзені болып табылады, аса маңызды 
өзендерге Қаратал, Ақсу, Лепсі, Аягөз, Бақанас 
және т.б. өзендер жатады. Бассейндік иелік 
бойынша қарастырылатын аумақ Балқаш көлі 
бассейні (Іле өзені) және Алакөл көлі 
ойпатының бассейніне жататын екі табиғи 
ауданына бөлінеді. Барлық өзендердің 90%-
дан астамы Балқаш көліне  қалғандары 
Алакөл өзендер тобы бассейніне жатады.    

Ертіс бассейні  

Шығыс-Қазақстан және Павлодар 
облыстарының гидрографиялық желісіндегі 
орталық орынды ерекше мемлекеттік 
маңызды су объектісі болып табылатын 
трансшекаралық Ертіс өзені алып жатыр. Өзен 
ағысы Ертіс су қоймасында Бұқтырма 
(жобалық көлемі – 49,6 км³), Өскемендік (0,66 
км³) және Шүлбі (2,39 км³) сарқырамаларымен 
реттеледі. 
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Есіл бассейні 

Негізгі су артериясы – Есіл өзені, оның режимі 
4 су қоймасымен реттеледі: Есіл, Астаналық 
(Вячеславский), Петропавлдық және 
Сергеевский. 

Нұра-Сарысу бассейні 

Бассейннің негізгі өзендері Нұра және Сарысу. 
Бассейннің өзендерінің режимі 4 (төрт) су 
қоймасымен реттеледі: Самарқанд, Шерубай-
Нұра, Қаракеңгір, Федоровский. 

Тобыл-Торғай бассейні 

Тобыл, Торғай, Ырғыз өзендері бассейннің 
негізгі өзендері болып табылады. Бассейн 
өзендерінің  режимін негізгі реттеу Жоғары 
Тобол мен Қаратамыр су қоймаларымен 
жүзеге асырылады. 

Жайық-Каспий бассейні 

Бассейннің артериясының негізгі суы Жайық 

өзені, сонымен қатар Ембі, Сағыз және Ойыл 

өзендері болып табылады. Жайық-Каспий 

бассейнінің көп жылғы су ресурстары  12,8 км3 

тең, оның ішінде Ресей Федерациясынан 

тармақ 8,7 км3 тең. 2013 жылы тармақ 8,4 км3 

дейін кеміген. 

Шу-Талас бассейні 

Негізгі өзендер болып Шу, Талас және Аса 
өзендері табылады. Шу-Талас бассейнінің көп 
жылдық су ресурстары 4,2 км3 құрайды. Шу, 

Талас өзендері бассейндерінің  жер үстіндегі 
су ресурстарының негізгі бөлігі Қырғыз 
Республикасында шоғырланған. 

1.2.1. Беткі су ресурстары 

Республика аумағында  39 мың шамасында 
өзендер мен  ағын сулар бар, оның ішінде 7 
мыңнан астамының ұзындығы 10 км-ден 
асады. Қазақстан өзендерінің басым көпшілігі 
Каспий және Арал теңіздерінің, Балқаш 
көлінің, Алакөл және Теңіз көлдерінің ішкі 
тұйық бассейндеріне жатады. Тек Ертіс өзені 
Солтүстік Мұзды мұхит бассейніне жатады. ҚР 
Су Заңнамасына сәйкес айрықша мемлекеттік 
маңызға ие су объектілеріне жататындар: 
Каспий теңізі, Балқаш көлі, Зайсан көлі, 
Алакөл көлінің жүйесі, Ертіс өзені. 

Қазақстанда барлығы беткі сулардың жалпы 
ауданы 4500 км2 және көлемі 190 м3/с 
шамасында 48 мыңнан астам көл  бар. 
Көлдердің көбі орман дала аймағы мен дала 
аймағының солтүстік бөлігінде орналасқан. Су 
алмасу шарттары бойынша  республика 
ағынсыз көлдерге ие болуда. 

Қазгидромет деректері бойынша 
Қазақстанның беткі сулардың ресурстары 
жылына орташа сулылығы бойынша 108,5 км3 
құрайды. Оның ішінде республика аумағында 
56,5 км3 қалыптасады (1.2.1-ші және 1.2.2-ші 
кестелер). Бұл ретте жылына Қытай 
аумағынан орташа 19,9, Өзбекстаннан 13,7, 
Ресейден 7,4, Қырғызстаннан 3,0 км3 келіп 
кіреді.    

 

1.2.1-ші кесте.  Өзен ағысының ресурстары, млн. м3 

Жылдар Барлығы 
ҚР аумағында қалыптасатын өзен 

ағыстары 
Шектес мемлекеттерден келетін 

өзен ағыстары 

2010 143 600 77 200 66 400 

2011 101 800 57 300 44 500 

2012 92 700 49 200 43 500 

2013 121 100 75 000 46 100 

2014 109 800 63 500 46 300 

2015 107 400 67 700 39 700 
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2015 жылы табиғатты қорғау су жіберулер 
1338,9 млн м3 көлемінде жүргізілді. Су 
жіберулер Ақмола облысының Қорғалжын 
мемлекеттік қорықшасының Теңіз өзенін, 
Қызылорда облысы аумағының экологиялық 
жағдайын жақсарту және көлдер жүйесін 
сумен толықтыру және толтыру үшін, 
Павлодар облысының Шідерті өзенінің 
төменгі ағысында шөлейттену және 
деградация үдерістерін жоюды қамтамасыз 
ету мақсатында жүргізілді.      

Қазіргі таңға дейін суды бөлу туралы шарты 
жоқ Қытай Халық Республикасынан (бұдан әрі 
– ҚХР) басқа көршілес елдермен қолданыстағы 

шарттарға сәйкес, Қазақстан аумағына 
жылына орташа сулылығы бойынша 
трансшекаралық өзендер ағысының көлемдері 
мынадай болуы қажет:   

Сырдария өзені - 12 км3; 
Жайық өзені – 7,79 км3; 
Іле өзені –12 км3, Қара Ертіс өзені- 9,8 км3, (көп 
жылдық орташа деректер негізінде); 
Шу өзені – 2,79 км3, Талас өзені – 0,81 км3. 

Қазақстан аумағына нақты келіп кіретін 
трансшекаралық өзендер ағысы 1.2.1-ші 
суретте көрсетілген. ҚХР-дан келетін 
трансшекаралық өзендер бойынша 
ағыстардың азаюы байқалады.   

 

1.2.1-ші сурет. 

Іле трансшекаралық өзені (70%) ҚХР-да және 
Қазақстанда (30%) қалыптасады. 2014 аз сулы 
жылда бұл өзеннің сулылығы орташа көп 
жылдық көрсеткіштердің деңгейінен 20%-ға 
төмен болды. Бұл ретте Балқаш көлінің су 
деңгейі 342,23 м, деңгейдің критикалық 
нүктесінде – 341,0 м болған, бұл 2012 жылмен 
салыстырғанда 53 см-ге төмен. Қапшағай су 
қоймасында Қапшағай қаласын ауыз сумен 
қамтамасыз ету, Қапшағай ГЭС пен Балқаш 
ауданының суармалы жерлерін сумен 
қамтамасыз етудің жеткіліксіздігінің қауіпі 
төнді.  

Сырдария трансшекаралық өзені Қырғызстан 
Республикасының (75%), Өзбекстан 
Республикасының (15,2%), Тәжікстан 
Республикасының (2,7%) және Қазақстан 
Республикасының  (6,9%) аумағында 
қалыптасады.  

Өзен ағысы өз құрамында 
гидроэлектрстанциялары бар негізгі бес су 
қоймасымен 93%-ға реттелген: Нарын 
өзенінде Тоқтағұл, Қарадария өзенінде 
Андижан, Сырдария өзенінде Қайраққұм 
және Шардара, Шыршық өзенінде Шарбақ. 
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Сырдария бассейнінің мемлекеттер 
арасындағы су қатынастары Қазақстан, 
Қырғызстан, Тәжікстан, Түрікменстан және 
Өзбекстан  республикалары арасындағы 
мемлекетаралық көздердің су ресурстарын 
пайдалану және қорғаудың бірлескен 
басқармасы саласындағы ынтымақтастық 
туралы келісім (1992 жылғы 18 ақпандағы) 
негізінде реттеледі.  

Алайда, 2004 жылдан бастап бүгінгі күнге 
дейін көрсетілген Келісім ережелері толық 
шамада сақталмайды.  

Оңтүстік-Қазақстан облысының Мақтарал 
ауданында суармалы су тапшылығын азайту 
мақсатында вегетация шыңында (маусым-
шілде) Өзбекстаннан «Достық» арнасы 
бойынша судың келуін шектеуде Шардара су 
қоймасынан суды машинамен беру бойынша 
арна («Тәуелсіздікке 20 жыл арнасы») 
салынды. Алайда, бұл судың жетіспеушілік 
проблемасын толықтай шешуге мүмкіндік 
бермейді.  

1.2.1.1. Беткі су ресурстарының сапасы 

Беткі су ресурстарының сапасын бақылау 
гидрохимиялық көрсеткіштер бойынша 2010 
жылы таратылған 105 су объектісінің 240 
гидрохимиялық маңдарында жүргізілді: 71 
өзенде, 16 көлде, 14 су қоймасында, 3 арнада, 1 
теңізде.  

Су сапасының өзгеру динамикасын салыстыру 
және анықтау үшін пайдаланылатын беткі 
сулардың ластану деңгейі судың ластануының 
кешенді индексінің (СЛКИ) мөлшері 
бойынша бағаланады.  

Зерттелген су объектілерінің жалпы барлық 
санынан:  

«нормативті-таза» деңгейіне 7 көл, 1 су 
қойма, 1 көл, 1 теңіз: Жайық өзені (Атырау), 
Қиғаш, Шаронова, Ембі (Атырау), Қатты 
бөген, Есік, Бөген, Бартоғай су қоймасы, 
Марқакөл өзені, Каспий теңізі жатады.   

«ластанудың орташа» деңгейіне – 42 өзен, 11 
су қойма, 8 көл, 3 арна: Қара Ертіс, Ертіс, 

Бұқтырма, Оба, Емел, Аягөз, Жайық (БҚО), 
Шаған, Деркөл, Елек (БҚО), Сарыөзен, 
Қараөзен, Ақтасты, Қосестек, Есіл, Ақбұлақ, 
Беттібұлақ, Іле, Текес, Қорғас, Баянкөл, Шілік, 
Шарын, Қаскелең, Қарқара, Түрген, Талғар, 
Темірлік,  Кіші Алматы, Есентай, Үлкен 
Алматы, Талас, Асса, Шу, Ақсу, Қарабалта, 
Тоқташ, Сарыкау, Берікқара, Сырдария, 
Келес, Бадам, Арыс өзендері, Бұқтырма, 
Өскемен, Аманкелді, Жоғарғы Тобыл, 
Вячеславское, Кенгір, Құрты, Шардара, 
Қапшағай, Тасөткел, Сергеевское су 
қоймалары, Шалқар (БҚО), Сұлтанкелді, 
Билікөл, Қопа, Зеренді, Үлкен Алматы, Қарасу 
көлдері, Арал теңізі, Нұра-Есі, Қошым, Ертіс 
Қарағанды арналары жатады.   

«ластанудың жоғары» деңгейіне - 24 өзен, 7 
көл, 3 су қойма: Брекса, Тихая, Үлбі, 
Глубочанка, Елек (Ақтөбе), Ембі (Ақтөбе), 
Ойыл, Ор, Ырғыз, Қарғалы, Үлкен Қобда, Қара 
Қобда, Темір, Шыңғырлау, Сарыбұлақ, Тобыл, 
Айет, Тоғызақ, Үй, Обаған, Нұра, Жабай, Қара 
Кеңгір, Шерубайнура өзендері,  Бурабай, 
Үлкен Шабақты, Шучье, Кіші Шабақты, 
Балқаш, Сұлукөл, Шалқар (Ақтөбе) көлдері, 
Самарқан, Қаратомар су қоймалары жатады; 

«ластанудың төтенше жоғары» деңгейіне – 1 
өзен:  Красноярка жатады. 

ҚР кейбір су объектілерінде оттегіні 
биохимиялық тұтынудың 5 тәулік ішінде 
арттырылған көрсеткіштері байқалады және 
мына әдіспен жіктеледі: Билікөл  көлдері - 
«ластанудың төтенше жоғары» деңгейіне,  
Жайық, Шаронова, Қиғаш, Ембі, Шаған, 
Деркөл, Елек, Шыңғырлау, Сарыөзен, Елек, 
Қарғалы, Қосестек, Ақтасты, Ойыл, Үлкен 
Қобда, Ор, Тоғызақ, Обаған, Қара Кеңгір, 
Талас, Шу, Ақсу, Қарабалта, Тоқташ, Сарықау 
өзендері, Қошым арнасы,   Шалқар (БҚО), 
Шалқар (Ақтөбе) көлдері, ал Кеңгір, Тасөткел 
су қоймалары – «ластанудың орташа» 
деңгейіне  жатады.  

2015 жылы жоғары ластанудың 713 жағдайы 
(ЖЛ) және 36 су объектілерінде экстремалды-
жоғары ластанудың 9 жағдайы (ЭЖЛ) 
белгіленген. (1.2.2-ші кесте). 
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1.2.2-ші кесте. 2015 жылы беткі суларда жоғары ластанудың (ЖЛ) және экстремалды-жоғары ластану 
(ЭЖЛ) жағдайлары туралы деректер 
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Ластанудың мүмкін көздері, қабылданған шаралар 
(ҚР ЭМ Мұнай-газ кешеніндегі экологиялық реттеу, бақылау 
және мемлекеттік инспекция комитетінің ұсынған деректері 
бойынша ҚР ЭМ МКЭРБМИК)   
 
 
 

 
1 

Елек өзені 
(Ақтөбе 
облысы)  

бор, хром 
(6+), тұзды 
аммоний  

45 - Елек өзенінің беткі сулар мен жер асты суларының бормен 
ластануы тарихи болып табылады. Ластағыш саро - 1964 жылға 
дейін ластанған өндірістік ағынды суларды тікелей Елек өзеніне 
құйып отырған С.М.Киров атындағы бұрыңғы Ақтөбе химия 
зауыты. Экология департаментінің зертханасымен гидрохимиялық 
көрсеткіштер бойынша  Елек өзеніне ай сайын бақылау жасалуда, 
өзеннің барлық ұзындығы бойынша бордың жоғары 
концентрациясы бар.  

2 Есіл өзені 
(Ақмола 
облысы) 

нитритті 
азот, мар-
ганец 

6 - Себеп – су тоғаны фонындағы тұнба шөгінділері нәтижесінде 
пайда болғанымен шартталған.  
Қабылданған шаралар – Есіл аудандық мемлекеттік 
инспекторының деректері бойынша аталған ауданда өндірістік 
кәсіпорын жоқ яғни, аталған оқиға негізінен табиғи сипатта. 
Судың, жануарлар мен өсімдіктер организмдерінің, әсіресе көк-
жасыл диатомды балдырлар сонымен қатар, жоғары су 
өсімдіктердің шөгу үдерісінде марганецтің маңызды бөлігі пайда 
болады. Беткі суларда марганецтің концентрациясы мерзімдік 
ауытқуда болады.  

 Глубочанка 
өзені 
(ШҚО) 

мырыш, 
марганец 

14  - Глубочанка өзені – ластағыш көзі болып «Қазақмыс 
корпорациясы» ЖШС табылады (қазіргі таңда Востокцветмет» 
ЖШС). 
«Шығыстүрлітүстімет» ЖШС кәсіпорынымен 2015 жылы 
Глубочанка және Красноярка өзендерінің сауықтыру жағдайына 
50 631 147 теңге сомасына табиғатты қорғау іс-шаралары 
жоспарланды.   
2016 жылы «Шығыстүрлітүстімет» ЖШС-мен Глубочанка және 
Красноярка өзендеріне кері ықпалды айтарлықтай азайту 
мақсатында мыналар жоспарланады: 
1. «Ертіс кенішінің ескі шлам жинақтағыштарын қалпына 
келтіру» жұмыс жобасына түзету (Ертіс кенішінің ескі қоқыс 
жинақтағыштарын қалпына келтіру, қалпына келтіру жұмыс 
жобасын түзету аяқталған кезде 2016 ж. құны 55 028,1 мың тең 
болды).  
2. «ҚОӘБ бөлімімен Ертіс кенішінің кенін уақытша сақтау 
алаңы» жұмыс жобасын құру; (Жоба әзірленді. Мемлекеттік 
органдармен келісім жүргізілу үстінде). 
3.  «ҚОӘБ бөлімімен Ертіс кешенінің жыныстарын 
орналастыру алаңы» жұмыс жобасын құру. 

 Брекса 
өзені 
(ШҚО) 

мырыш, 
марганец 

13 1 Брекса өзенінің (Филипповка) ластағыш көздері болып мемлекет 
қарамағына жататын Шубин жыныс үйіндісі мен «Қазцинк» ЖШС 
кәсіпорынының Шубинск кеніші тұрған Мартынов бұлақ көздері 
табылады. Бұдан әрі Филипповка өзені «Қазцинк» ЖШС 
қарамағындағы Риддер-Соколовск кенішінің ағындыларымен, 
Чашинск үйінді сақтағышының дренажымен сонымен қатар, 
Риддер-Соколовск кен орындарының жыныс үйіндісімен 
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ластанады.  
Мемлекеттік жыныс үйіндісі мен  кәсіпорын қарамағындағы 
Шубинск кенішіне ықпалды шектеу бойынша жұмыс жүргізу 
«Қазцинк» ЖШС-на ұсынылды. 2008-2011 жылдары «Қазцинк» 
ЖШС кәсіпорынының күшімен мемлекеттік жыныс үйіндісі 
бойынша 4,2 млн АҚШ доллары сомасына табиғатты қорғау іс-
шаралары орындалды: үйінді ішінара қабыршақпен жабылды, 
кеніштің өндіріс алаңында және көлік жолын жағалай су ұстағыш 
ор жолдар салынды. Бүгінгі таңда құрамында мырыш пен 
марганеці көп жыныс үйіндісінің дренажы мен ағынды бөлігі 
Мартынов бұлағы көздеріне және бұдан әрі Брекса (Филипповка) 
өзеніне түседі. Риддер-Соколовск кен орындарының Шығыс 
жыныс үйіндісі 1951-1988 жылдары Андреевск және Крюковск 
аршылған жыныстарды қоймалау карьерлерінің құрылысы кезінде 
құрылды. Үйінділерді орналастыру участогы Брекса (Филипповка) 
өзенінің аңғарында орналасқан. Үйіндінің мырыш бойынша 31 
мг/л, біріктірілген дренажды көздерінің орташа концентрациясы 
Брекса (Филипповка) өзенін елеулі ластайды.  

 Тихая өзені 
(ШҚО) 

мырыш, 
марганец 

16 - Тихая өзені Брекса (Филипповка) мен Журавлиха  өзендерінің 
қосылу жолымен пайда болады, Брекса (Филипповка) өзенінің 
ластану себебіне «Мырыш зауыты», «Қазцинктех», ЖЭО 
кәсіпорындарының ластағыштары қосылады. Олардың 
тармақтары Безымянный бұлағына - Тихая өзенінің тармағына 
келіп түседі. 

 Красноярка 
өзені 
(ШҚО) 

мырыш, 
марганец 

14 - Красноярка өзенінің ластану көздері болып - «Қазақмыс» ЖШС 
(қазіргі таңда «Востокцветмет» ЖШС) және жұмыс істемейтін  
«Капитальная» (мемлекет меншігіндегі) шахтасынан тарихи 
ластағыштардың ағылуынан пайда болады.   
Су объектілеріне ықпалды азайту үшін «Востокцветмет» ЖШС 
(Қазақмыс) және «Қазцинк» ЖШС кәсіпорындарымен бірқатар су 
қорғау шаралары көзделген.   

 Артемьевск кенішінің тазартылған шахта суын қайталама 
пайдаланудың өндірістік үдерістерін жетілдіру. Шахтаның 
пайдаланылған суларын технологиялық мақсаттарға пайдалану 
(аталған объектіде ағынды суларды ағызу тұрақты 
пайдаланылады).  
 Ертіс шахтасында жаңа шлам жинақтағыш құрылысы 
жалпы сомасы 20 млн.теңгеден астам. Аяқталу мерзімі 2015 
жылдың қыркүйегі (қазіргі уақытта құрылыс жүргізілуде). 
 Шахта сулары құбырларының ескірген участоктарын 2 
млн.теңге сомасына ауыстыру жүргізілуде, бұл құбырлардың 
жарылған жағдайында нормадан тыс шахта суларымен 
ластанудың алдын алады. Ағымдағы жылы Ертіс шахтасының 
шахта сулары құбырлары участоктарының ескірген құбырларын 
18 млн теңге сомасына ауыстыру жүргізілді.  

 Дренажды сорғы станциясынан үйінді сақтағышқа дейін 
дренажды су өткізуге жөндеу жүргізілуі, құбырлардың жарылған 
жағдайында нормадан тыс шахта суларымен ластанудың алдын 
алады (сомасы 5млн.теңге).   

 Тазартылған шахта суларын шығаруды абаттандыру 
жүргізілуде (сомасы 4 млн.теңге). (18 млн. теңге шегінде 
Красноярка өзенінің Ертіс шахтасына орындалды).  

 Бақылау ұңғымаларын сорып алу. Жер асты суларына 
мониторинг жүргізу – жер асты суларының ластануының алдын 
алады.  

 Су ресурстарының ластанып кетуінің, ластануының және 
құнарының кетуінің алдын алауға бағытталған технологиялық, 
гидротехникалық, санитарлық және өзге де іс-шаралар кешенін 
жүзеге асыру. Бақылау ұңғымаларын сорып алу. Жер асты 
суларына мониторинг жүргізу.  

 ЮСР тазартылған жабдықтарына жөндеу және алдын алу 
жұмыстары жүргізілді. Төгу коллекторларын ауыстыру және су 
ресурстарын бейтараптандырғыш-құдықтары зерттеулер. 

 Сорочий бастауын және жағалау маңы аумақтарын 
тазалау. Бөтен заттар мен арна шұңқырларын тазарту (Өзен 
арналарын тазалау жобасы әзірленді. Аумақтар маңында тазалау 
тұрақты түрде жүргізіледі).  

 Кіші Қарақожа өзені мен аумақ маңы тазаланды. Бөтен 
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заттар мен арна шұңқырларын тазарту. (Кіші Қарақожа өзені 
арнасын тазалау 2014 жылы тамызын айында жүргізілді. Аумақтар 
маңында тазалау тұрақты түрде жүргізіледі). 

 «ЮСШ шаруашылық-тұрмыстық ағынды суларды 
модульды тазалау жабдықтары» жұмыс жобасы әзірленді. (Кенттің 
жабылуына байланысты 2016 жылдың басына дейін тоқтатылды. 
Шаруашылық-тұрмыстық ағынды сулардың қалыптасуы 
тоқтатылды. Қазіргі таңда шаруашылық-тұрмыстық ағынды сулар 
автокөлікпен шығарылады). 

 «ЮСШ тазалау жабдықтарын кешенді қалпына келтіру. 
ҚОӘБ бөлімімен, №5 штольная өндірістік алаңының өндірістік 
нөсерлі кәріз бөлімімен бірге шахта сулары мен беткі сулары 
бөлігімен жыныс үйінділерінен механикалық тазартудың тазалау 
жабдықтары» жұмыс жобасы әзірленді. (Аталған жобалар 
кешенінде қазіргі таңда «жыныс үйінділерінен беткі суларды 
тазарту үшін жыныс үйінділерін абаттандыру жобасы бойынша 
құрылыстар жүргізілуде). «Шахта суларын тұндырғыш тоғандар» 
механикалық тазартуды қарастыратын жоба әзірленді. Алайда, 
«ЮСШ модульды тазалау жабдықтар кешенін жаңарту және «№5 
штольная өндірістік алаңының өндірістік нөсерлі кәрізі» жобасын 
әзірлеу кеніштің жабылуына байланысты тоқтатылды. Мақсатқа 
сәйкестік туралы мәселе қарастырылуда).  

 ЮСР тазартылған жабдықтарындағы жөндеу және алдын 
алу жұмыстары. Төгу коллекторларын ауыстыру және су 
ресурстарының бейтараптандырғыш-құдықтарын зерттеу. 

 «ИПК Ертіс шахтасы шахта суларының тазарту 
жабдықтарын қалпына келтіру» жобасы құру.  

 Ертіс шахтасының шахталық ағынды суларын тазарту 
жабдықтарында жалпы сомасы 500, 0 мың теңгеге реттеу 
жұмыстары жүргізілді.  

3 Үлбі өзені 
(ШҚО) 

мырыш, 
марганец  

27 - Риддер қаласындағы Үлбі өзені «Қазцинк» ЖШС Тишинск 
кенішімен және № 2 Тишинск кенішінің  мемлекеттік жыныс 
үйіндісімен, Өскемен қаласының ауданы - «Қазцинк» ЖШС «ӨМЗ» 
АҚ-ның, «ӨТМК»АҚ-ның, «АЕS УК ЖЭО» АҚ--ның Өскемен 
металлургиялық кешенінің ағыстарымен ластанады. Тишинск кен 
орнындағы жыныс үйіндісі (№2 үйінді) 1965-1967 жылдары 
Тишинск кен орындарынның карьерін өңдеу үдерісінде аршылған 
жыныстарды орналастыру есебінен пайда болған. Үйінді Үлбі өзені 
арнасының оң жақ жағалауының алқапты бөлігінде табиғи оң 
арнасы ағатын жерде орналасқан. № 2 жыныс үйіндісінің 
ерекшеліктеріне Үлбі өзенінің арнасының тікелей алқаптарына 
жер беті учаскелері қалдықтарын қоймалауға оны дайын емес 
жобалық өңдеусіз себу жатады. №2 үйіндіден ағатын дренажды 
сулар Үлбінің түсті металдармен ластануының негізгі көзі болып 
табылады. Ұжымдық бастауларда мырышпен ластану 154 мг/л 
дейін мөлшерді құрайды.   
Ластануды азайту мақсатында 1994 жылы дренажды суларды 
жинау және ОҰБ (орталық ұсақтау бөлімі) шламдарды сілтілі 
қойыртпақпен бейтараптандыру арқылы залалсыздандыру кешені 
іске қосылды. Осы мақсатта «Қазцинк» құрамында ОҰБ-мен сілтілі 
ағыстармен араластыратын және Үлбі өзеніндегі ықпалын 35-40%-
ға азайтатын, жыныс үйінділерінің қышқыл ағыстарына жіберетін 
мердігерлік ұйым бар. 

8 Жабай 
өзені 
(Ақмола 
облысы) 

марганец, 
жалпы темір 

10 - Мемлекеттік инспектордың деректері бойынша Жабай өзенінің 
құрамына ауданда нөсерлі кәріздердің жоқтығына байланысты 
нөсерлі ағыстар ықпал етеді. Атбасар ауданының әкімдігімен 
соңғы уақытта Жабай өзенінің тереңдігінің таяздануы және 
арнасының тарылып, тұнбалануы және өзен жағалауларының шөп 
басып кетуіне байланысты  өзен арнасына тазалау жүргізу үшін 
қаржы қаражатын іздестіру жұмыстары жүргізілуде.   

9 Сарыбұлақ 
(Ақмола 
облысы) 

тұзды ам-
моний, 
нитритті 
азот, 
сульфаттар, 
ерітілген 
оттегі,   
марганец 

17 3 Ластанудың негізгі себебі болып кәріздік сұйық қалдықтардың 
сарқылуы табылады. Астана қаласы Экологиялық департаментінің 
Мемлекеттік экологиялық бақылау және зертханалық-талдауды 
бақылаудың бөлімдерінің  мамандарымен Сарыбұлақ өзенінің  3 
нүктесі бойынша суға сынама жасалған болатын. Талдау 
нәтижелері бойынша ерітілген оттегінің нәтижесі нормадан 
төмендігін көрсетті. 
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10 Ақбұлақ 
өзені 
(Ақмола 
облысы) 

сульфаттар, 
нитритті азот 

3 - Ластанудың негізгі себебі болып кәріздік сұйық қалдықтардың 
сарқылуы табылады.  

11 Беттібұлақ 
өзені 
(Ақмола 
облысы) 

марганец 1 - Аталған ауданда өнеркәсіп кәсіпорындардың болмауына 
байланысты аталған оқиға табиғи болып табылады (Бурабай 
аудандық мемлекеттік инспекторының деректері бойынша).  
Қабылданған шаралар – су қоймасының табиғи фонымен 
шартталған.  

12 Сұлтанкелд
і көлі 
(Ақмола 
облысы) 

ерітілген 
оттегі,  
күкіртті 
сутек, 
сульфаттар 

1 2 Сұлтанкелді өзенінің ластану себебі су қоймасындағы су 
деңгейлерінің орташа тереңдігі 1,8м, мұздың қалыңдығы шамамен 
1м.-ге төмендеуі нәтижесінде негізгі тоғандардың бұзылуы болып 
табылады. Нәтижесінде әсіресе, қысқы-көктемгі кезеңде су қойма 
түбінде өсімдіктердің шіруі, балықтардың үсуі, судың 
гидрохимиялық құрамының бұзылуы, күкіртті сутектің пайда 
болуы болады.   
Қабылданған шаралар – тексеру барысында Қорғалжын ауылына 
жақын жердегі елді мекеннің Сұлтанкелді өзеніне 45 км жерде 
орналасқандығы анықталды. Су қоймасының жанында құрылыс 
және жабдықтар байқалмайды яғни, шаруашылық-тұрмыстық 
қызмет нәтижесінде ластану пайда болмайды.  
БАҚ деректері бойынша Табиақ тоғанының негізгі тіректерінің 
жарылуына байланысты 2005-2008 жылдары су қоймалары су 
деңгейінің шұғыл төмендеуі болды.  
2008 жылы тоған уақытша жөндеуде болып, 2009 жылы бекітілген 
болатын. Нұра-Сарысу СИБ және су ресурстары Комитетінің 
деректері бойынша қорық ауданындағы тоғанға жыл сайын іргелі 
жөндеу жүргізіледі.  

13 Үлкен Ша-
бақты көлі  
(Ақмола 
облысы) 

фторидтер 9 - Себеп - аталған ауданда өнеркәсіп кәсіпорындардың болмауына 
байланысты аталған оқиға табиғи болып табылады. Аталған су 
қоймасының қалыптасқан табиғат фонымен шартталады.  
Қабылданған шаралар – табиғи су қоймаларымен шартталады. 

14 Кіші 
Шабақты 
көлі 
(Ақмола 
облысы) 

марганец, 
сульфаттар, 
магний, 
фторидтер 

24 - Себеп - аталған ауданда өнеркәсіп кәсіпорындардың болмауына 
байланысты аталған оқиға табиғи болып табылады. Аталған су 
қоймасының қалыптасқан табиғат фонымен шартталады. Көл 
тұздылар санатына жатады, құрғақ қалдығы 3-10г/дм3 құрайды.  
Қабылданған шаралар – табиғи су қоймаларымен шартталады.   
Есіл ауданы мемлекеттік инспекторының деректері бойынша 
аталған оқиға негізінен ауданда өнеркәсіп кәсіпорындардың 
болмауына байланысты табиғи болып табылады. 
Судың, жануарлар мен өсімдіктер организмдерінің, әсіресе көк-
жасыл диатомды балдырлар сонымен қатар, жоғары су 
өсімдіктердің шөгу үдерісінде  марганецтің маңызды бөлігі түседі. 
Беткі суларда марганецтің концентрациясы мерзімдік ауытқуда 
болады. 

15 Қопа  көлі 
(Ақмола 
облысы) 

марганец 2 - Себеп – су қойма фонымен жинақталған тұнба шөгінділерімен 
қалыптасып шартталған.  
Қабылданған шаралар – Қопа өзенін аталған жұмыс түрлеріне 
ЖСҚ келісуді аяқтау шаралары бойынша жинақталған 
ластанулардан тазарту жоспарланады. Сонымен қатар, Көкшетау 
қаласының нөсерлі кәрізін жаңарту құрылысын және Көкшетау 
қаласының даму және құрылыс салу бас жоспарына сәйкес Қопа 
өзенінің жағалау аймақтарын абаттандыру және қалпына келтіру 
қамтылған.  

16 Билікөл 
көлі 
(Жамбыл 
облысы) 

ОБҚ5 12 - Билікөл өзенінің ластануы тарихи  болып табылады, Талас-Аса 
арнасына бұдан әрі, Аса өзені мен Билікөл көліне бұрынғы 
қосарлы фосфор зауыты Химпром» ДЛО бақылау тоғандарының 
шартты-таза ағыстарына 1987 жылы апатты ағызу жүргізілген. 
Ластағыш заттар деңгейін және ластану аймағын және ластанған  
көл түбі ауданын анықтау үшін 2015 жылы карта түріндегі 
ғылыми-техникалық іс-шараларды дайындауға қаржы бөлінген. 
Мемлекеттік сатып алулар конкурсы нәтижелері бойынша «Қазақ 
су шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты» ЖШС таңдалды. 
«Табиғи және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» мен 
«Қазақ су шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты» ЖШС мен 
2015 жылдың 9 шілдесінде шарт жасасты, зерттеу және  
технометриялық жұмыстар жүргізілуде.  
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17 Тобыл өзені 
(Қостанай 
облысы) 

марганец 
никель 

13 - Тобыл, Обаған өзен бассейндері, Қаратомар су сақтағышының 
беткі суларының құрамының жоғары болуы ауыр табиғи-
климаттық факторлар болуы себепті: арна аймақтарында қыс 
кезеңдерінде өзендер негізінен жер асты суларының 
минерализациялануы есебінен 1,2-3 г/л қоректенеді, яғни өзен 
суларындағы ауыр металдардың құрамы ұлғаяды.   
Ауыр металдармен ластану табиғи фактор болып 
табылатындықтан, олардың алдын алу бойынша шаралар 
қабылдау мүмкін емес грунтты және беткі су ағысын тоқтату 
әдістері болмағандықтан Тобыл өзені бассейнінде судың оңтайлы 
деңгейі қолдау табуда.  
Өзен суларындағы никельдің жоғары құрамынының табиғи 
фактісі танылады және ҚР Минералды ресурстар академиясының 
академигі, ҚР Минералды ресурстар академиясының Солтүстік-
Қазақстан филиалының төрағасы В.К.Дайнеканың және геолого-
минералды ғылым кандидаты, Халықаралық минералды ресурстар 
академиясының корреспондент мүшесі «НПФ Геоэкос» ЖШС 
директоры М.Б.Едігеновтің ғылыми жұмыстарымен қолдау 
табады.   
Жүргізілген талдаулар ластанудың экстремалды жоғары 
деңгейінің негізгі себептері Тобыл өзені бассейніндегі қолайсыз 
табиғи-геохимиялық және климаттық жағдайлар болып табылады.  

18 Айет өзені 
(Қостанай 
облысы) 

марганец, 
никель 

4 - 

19 Тоғызақ 
өзені 
(Қостанай 
облысы) 

марганец 
никель 

4 - 

20 Аманкелді 
су қоймасы 
(Қостанай 
облысы 

марганец 
 

2 - 

21 Үй өзені 
(Қостанай 
облысы) – 

марганец, 
никель 
 

4 - 

22 Обаған 
өзені 
(Қостанай 
облысы) 

никель  2 - 

23 Қаратомар 
су қоймасы  
(Қостанай 
облысы) 

никель 1 - 

24 Нұра өзені 
(Қарағанды 
облысы) – 

марганец, 
нитритті азот  

249 - Барлық хабарламалар бойынша Нұра өзені мен Самарқанд су 
сақтағышындағы ағынды суларға ағызуды жүзеге асыратын 
«АрселорМиттал Теміртау» АҚ және « Basstll Group» ЖШС 
жоспардан тыс тексеру жүргізілді. Талдауды бақылау деректері 
бойынша 20.01.15ж.,02.02.15ж.,01.04.15ж.,05.05.15ж. марганецтің 
артуы байқалмаған. Табиғатты қорғау прокуратурасы тарапынан 
«Basstll Group» ЖШС-ке  тексеру жүргізілді. Сынамаларға іріктеу 
21.04.15ж. және 30.04.15ж. жүргізілді. Тексеру бойынша 
материалдар табиғатты қорғау прокуратурасына берілді.  
Нұра өзенінің марганецпен ластану фактісі бойынша «ТЭМК» АҚ 
4 жоспардан тыс тексеру жүргізілді.   
20.01.15ж. және 02.02.15ж. Нұра өзеніне ағынды суларды төгу және 
НЧВ В-20 Самарқанд су сақтағышына ағызуда марганец бойынша 
ШЖА нормативтен артуы анықталмаған.  
01.04. және 05.05.15ж. Нұра өзенінде тазалау жабдықтарын ағызуда 
марганец бойынша эмиссия нормативтерінің сәйкесінше 1,09 рет 
және 4,15 рет артуы анықталған. Аталған факті бойынша 
материалдар ІІД-ге жіберілді. Марганец бойынша ШЖТ  
нормативті-таза суларда ағызудың артуы анықталмаған. «Арселор 
Миттал Теміртау» АҚ, «Bassel Group LLS» ЖШС ағынды суларды 
ағызу бойынша арту бекітілмеді.  

25 Ағынды 
сулар 
арнасы 
(Қарағанды 
облысы) 

марганец 28 - Барлық хабарламалар бойынша Нұра өзені мен Самарқанд су 
сақтағышындағы ағынды суларға ағызуды жүзеге асыратын 
«АрселорМиттал Теміртау» АҚ және « Basstll Group» ЖШС 
жоспардан тыс тексеру жүргізілді. Талдауды бақылау деректері 
бойынша 20.01.15ж.,02.02.15ж.,01.04.15ж.,05.05.15ж. марганецтің 
артуы байқалмаған. Табиғатты қорғау прокуратурасы тарапынан 
«Basstll Group» ЖШС-ге  тексеру басталды. Тексеру бойынша 
материалдар табиғатты қорғау прокуратурасына берілді.  
Нұра өзенінің марганецпен ластану фактісі бойынша «ТЭМК» АҚ-
да 4 жоспардан тыс тексеру жүргізілді.   
20.01.15ж. және 02.02.15ж. Нұра өзеніне ағынды суларды төгу және 
НЧВ В-20 Самарқанд су сақтағышына ағызуда марганец бойынша 
ШЖА нормативтен артуы анықталмаған.  
01.04.және 05.05.15ж. Нұра өзенінде тазалау жабдықтарын ағызуда 
марганец бойынша эмиссия нормативтерінің сәйкесінше 1,09 рет 
және 4,15 рет артуы анықталған. Аталған факті бойынша 
материалдар ІІД жіберілді. Марганец бойынша ШЖТ  нормативті-
таза суларда ағызудың артуы анықталмаған. 

26 Қара Кеңгір 
өзені 
(Қарағанды 

тұзды ам-
моний, 
марганец, 

44 1  Жоспардан тыс тексеру жүргізуде «ЖСЖК» АҚ –мен Қара Қеңгір 
өзеніне тазартылған ағынды суларды ағызу жүзеге асырылатыны 
анықталды:   
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облысы) нитритті азот  19.01.15ж.тұзды аммоний бойынша ШЖА нормативтердің 18,28 
мг/л артуы байқалды. Ағызуларда марганец нормаланбайды, 
ағызуларда марганец құрамы анықталмаған. Қабылданған 
шаралар жоқ. «Жылусужабдықтау»  АҚ мен департамент арасында 
сот дауларының туындауына байланысты тексеру тоқтатылды. 
«Қазгидромет» РМК түскен барлық телефонограмма мәліметке 
алынды. Тексеруді жою  туралы 27.01.15ж. №2-577 сот шешіміне 
байланысты тексеру жүргізілмеді.  
 

27 Кеңгір су 
қоймасы  
(Қарағанды 
облысы) 

марганец 4 -  

28 Көкпекті 
өзені 
(Қарағанды 
облысы) 

марганец 10  Көкпекті өзенінде ағынды суларды төгілмеді осыған байланысты 
тексерулер ашылмады.  

29 Самарқан 
су қоймасы 
(Қарағанды 
облысы) 

марганец 33  Барлық хабарламалар бойынша Нұра өзені мен Самарқанд су 
сақтағышындағы ағынды суларға ағызуды жүзеге асыратын 
«АрселорМиттал Теміртау» АҚ және « Basstll Group» ЖШС 
жоспардан тыс тексеру жүргізілді. Талдауды бақылау деректері 
бойынша 20.01.15ж.,02.02.15ж.,01.04.15ж.,05.05.15ж. марганецтің 
артуы байқалмаған. Табиғатты қорғау прокуратурасы тарапынан 
««Basstll Group» ЖШС-ке  тексеру жүргізілді. Сынамаларды іріктеу 
21.04.15ж. және 30.04.15ж. жүргізілді. Тексеру бойынша 
материалдар табиғатты қорғау прокуратурасына берілді.  
Нұра өзенінің марганецпен ластану фактісі бойынша «ТЭМК» АҚ-
да 4 жоспардан тыс тексеру жүргізілді.   
20.01.15ж. және 02.02.15ж. Нұра өзеніне ағынды суларды төгу және 
НЧВ В-20 Самарқанд су сақтағышына ағызуда марганец бойынша 
ШЖА нормативтен артуы анықталмаған.  
01.04.және 05.05.15ж. Нұра өзенінде тазалау жабдықтарын ағызуда 
марганец бойынша эмиссия нормативтерінің сәйкесінше 1,09 рет 
және 4,15 рет артуы анықталған. Аталған факті бойынша 
материалдар ІІД жіберілді. Марганец бойынша ШЖТ  нормативті-
таза суларда ағызудың артуы анықталмаған. 

30  Соқыр 
өзені 
(Қарағанды 
облысы) 

марганец, 
нитритті 
азот,  
тұзды ам-
моний 

37 1 Ластану көздері «АрселорМиттал Теміртау» АҚ «Саранская УД» 
шахтасы, «Капиталстрой» ЖШС, «Қарағанды Су» ЖШС болып 
табылады. 
06.02.15ж. «АрселорМиттал Теміртау» АҚ «Саранская УД» 
шахтасындағы алғашқы тексеру нәтижелері бойынша тазарту 
жабдықтарынан ағынды суларды шығаруда эмиссия 
нормативтерінің артуы нитриттер бойынша ШЖА 1,36 рет, тұзды 
аммоний бойынша ШЖА 1,18 рет белгіленді. Анықталған 
бұзушылықтар үшін қоршаған орта эмиссиясына 100%-ды төлем 
ставкасымен эмиссияның артуы үшін 120544 теңге сомасына 
айыппұл салынды және қоршаған ортаға келтірілген шығынның 
орнын толтыру үшін 197412 теңге көлемінде талап ұсынылды. 
197421 теңге сомасын келтірілген шығын үшін ерікті түрде 120544 
теңге айыппұл төленді.  
06.03.15ж. «АрселорМиттал Теміртау» АҚ «Саранская УД» 
шахтасындағы екінші тексеру нәтижелері бойынша Соқыр өзенін 
тазалағаннан кейін ағызулардың ағынды суларда эмиссия 
нормативтерінің артуы аммоний азоты бойынша ШЖА 1,17 рет, 
нитриттер бойынша ШЖА 1,33 рет белгіленді. Анықталған 
бұзушылықтар үшін заңды тұлғаға 100%-ды төлем ставкасымен 
72551 теңге сомасына айыппұл салынды және келтірілген 
шығынның орнын толтыру үшін 112038 теңге көлемінде талап 
ұсынылды. 72551 теңге сомасына айыппұл салынды және 112038 
теңге тәркіленді.  
«АрселорМиттал Теміртау» АҚ «Саранская УД» шахтасында 
ШЖА жобасы бойынша марганец нормаланбайды, ағынды сулар 
ағызулар құрамында марганец жоқ.  
04.03.15ж. «Капиталстрой» ЖШС-да тексеру нәтижелері туралы № 
00221 актісі бойынша ағынды сулардың зертханалық 
талдауларының нәтижелері бойынша ағынды суларда (03.02.15ж. 
№5 хаттама) эмиссия нормативтерінің жоғарылауы тұзды 
аммоний бойынша ШЖА 50,3 рет, нитриттер бойынша ШЖА 6,0 
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рет белгіленді. Ағынды сулардың зертханалық талдауларының 
нәтижелері бойынша ағынды суларда (26.02.15ж. №15 хаттама) 
эмиссия нормативтерінің артуы тұзды аммоний бойынша ШЖА 34 
рет, нитриттер бойынша ШЖА 2,7 рет байқалады. Анықталған 
бұзушылықтар үшін заңды тұлғаға ҚР ӘҚ кодексінің 328-бабы 
бойынша 30 АЕК-мен 59460 теңгеге айыппұл салынды. Айыппұл 
белгіленген мерзімде төленбегендіктен мәжбүрлеп өндіртуге 
берілді. 269295 теңге сомасына шығын белгіленді мәжбүрлеп 
өндірту үшін сотқа жіберілді.  
07.04.15ж № 00221 актісі бойынша ағынды сулардың зертханалық 
талдауларының нәтижелері бойынша ағынды суларда (27.03.15ж. 
№25 хаттама) эмиссия нормативтерінің артуы тұзды аммоний 
бойынша ШЖА 44,2 рет белгіленді. Анықталған бұзушылықтар 
үшін заңды тұлғаға ҚР ӘҚ кодексінің 328-бабы бойынша 30 АЕК-
мен 59460 теңгеге айыппұл салынды. 255273 теңге сомасына шығын 
белгіленді мәжбүрлеп өндірту үшін сотқа жіберілді. Ағызуларда 
марганец нормаланбайды, ағызулар құрамында марганец жоқ.  
«Қарағанды Су» ЖШС – Аэрация станциясында 10.02.15ж. №11, 
27.02.15ж. №17 су талдауы хаттамаларына сәйкес жоспардан тыс 2 
тексеру жүргізілді және азот нитриті, тұзды аммоний бойынша 
ағынды сулар нормативтерінің артуы белгіленбеді. «Қарағанды 
Су» ЖШС – Аэрация станциясы жобасында ағызуларда марганец 
нормаланбайды, ағызулар құрамында марганец жоқ.  
21.10.2015 жылы химиялық талдау үшін «Қарағанды Су» ЖШС 
судың жоспардан тыс сынамасы таңдалған. Талдау нәтижелері 
бойынша тұзды аммонийдің, нитритті азоттың және марганецтің 
артуы байқалмайды.  
 

31 Шерубайнұ
ра өзені 
(Қарағанды 
облысы) 

марганец, 
нитритті 
азот,  
тұзды ам-
моний  

39 1 «Шахтинсксуарнасы» ЖШС-да  жоспардан тыс 2 тексеру 
жүргізілді және ағынды сулар тазаланған жабдықтардан №8 
картаның биологиялық бөгеттеріне келіп құйылатындықтан 
ағынды сулар ағызулары белгіленбеген. «Шахтинсксуарнасы» 
ЖШС ШЖА жобасында марганец нормаланбаған. Бұзылулар 
белгіленбеді.  

32 Сұлтанкелд
і көлі 
(Қарағанды 
облысы)   

марганец 4 - - 

33 Шолақ көлі  
(Қарағанды 
облысы)  

марганец 4 - Көлдің ағынды сулары ағызуларына бақылау және қадағалау 
экология департаментімен жүргізілмейді. Өзенге тура ағызуды 
жүзеге асырушы кәсіпорын қызметіне бақылау жүргізіледі.   
 

34 Есей көлі  
(Қарағанды 
облысы)  

марганец 3 - Көлдің ағынды сулары ағызуларына бақылау және қадағалау 
экология департаментімен жүргізілмейді. Өзенге тура ағызуды 
жүзеге асырушы кәсіпорын қызметіне бақылау жүргізіледі.   
 

35 Қоқай көлі  
(Қарағанды 
облысы)   

марганец 4 - Көлдің ағынды сулары ағызуларына бақылау және қадағалау 
экология департаментімен жүргізілмейді. Өзенге тура ағызуды 
жүзеге асырушы кәсіпорын қызметіне бақылау жүргізіледі.   
 

36 Нұра-Есіл 
арнасы  
(Қарағанды 
облысы) ( 

марганец 10 - Барлық хабарламалар бойынша Нұра өзені мен Самарқанд су 
сақтағышында ағынды сулардың ағызуларын жүзеге асыратын 
«АрселорМиттал Теміртау» АҚ және «Basstll Group» ЖШС 
жоспардан тыс тексеру жүргізілді. Талдауды бақылаудың деректері 
бойынша марганец бойынша арту байқалмады.  
 
 

Барлығы: 36 су объектісі Жоғары ластанудың (ЖЛ) 713 және ЭЖЛ 9 жағдайы 
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1.2.1.2. Қазақстан Республикасы 

трансшекаралық өзендері суларының 

сапалық жағдайы 

Қазақстан Республикасы – Ресей 

Федерациясы 

Ертіс - Прииртышское ауылы, Есіл- Долматово 
ауылы, Тобыл – Милютинка ауылы, Әйет – 
Варваринка ауылы, Тоғызақ – Тоғызақ 
станциясы, Обаған – Ақсуат ауылы, Үй – Үй 
ауылы, Жайық- Январцево ауылы, Шаған – 
Каменный ауылы, Қараөзен – Жалпақтал 
ауылы, Сарыөзен – Бостандық ауылы, Елек 
өзендері – Целинный және Шілік ауылдары, 
Үлкен Қобда – Қобда кенті, Ор өзендері  – 
Бөгетсай ауылы, Шароновка ағысы – 
Ганюшкино ауылы, Қиғаш жеңі – Котяевка 
ауылы. 

Қазақстан Республикасы - Ресей Федерациясы 
трансшекаралық өзендері суларының сапалық 
жағдайы келесі ретпен бағаланады: 
«нормативті-таза» су-Шаронова және Қиғаш 
өзендері; «ластану деңгейі орташа» су - Ертіс, 
Жайық, Шаған, Елек, Есіл, Қараөзен және 
Сарыөзен; «ластану деңгейі жоғары» су- 
Тобыл, Әйет, Обаған, Тоғызақ, Үй, Елек 
(Целинный кенті), Ор, Үлкен Қобда. 

  Ресей аумағымен шекарада Ертіс өзенінің 
сапасы Прииртышское тұсында «ластану 
деңгейі орташа» түрінде сипатталады. СЛИ 
1,18 құрайды. ШЖК артуы ауыр металдар 
тобындағы заттар бойынша есепке тіркелді 
(мыс-2,10 ШЖК), биогенді заттар (жалпы 
темір - 1,50 ШЖК). Оттегі режимі нормада 
(10,97 мгО2/л). 

Долматово ауылы Есіл өзені суының сапасы 
(Есіл су шаруашылығы бассейні) «ластану 
деңгейі орташа» сатысына жатады (СЛИ – 
2,06). Сонымен бірге ШЖК артуы байқалған 
биогенді заттар тобындағы заттар (жалпылама 
темір – 1,63 ШЖК), ауыр металдар (мыс-3,46 
ШЖК) және басты иондар (сульфаттар -1,08 
ШЖК). Оттегі режимі нормада (11,4мгО2/л). 

 Милютинка ауылы Тобыл өзеннің суының 
сапасы (Тобыл-Торғай су шаруашылық 
бассейні) «ластану деңгейі жоғары» ретінде 
сипатталады, СЛИ 4,43 құрады. ШЖК артуы  
ауыр металдар тобындағы заттар бойынша 
есепке тіркелді (никель-4,91 ШЖК, мыс-7,58 
ШЖК, цинк-1,41 ШЖК, марганец-6,74 ШЖК), 
басты иондар (сульфаттар-1,96 ШЖК), 
биогенді заттар (жалпылама темір -2,64 ШЖК) 
және органикалық заттар (фенолдар-7,95 
ШЖК). Оттегі режимі нормада (8.96мгО2/л). 

 Әйет өзені- Варваринка ауылы (Тобыл-Торғай 
су шаруашылық бассейні) суы сапасы 

«ластану деңгейі жоғары» санатқа жатады 
СЛИ – 4,99 ШЖК артуы ауыр металдар 
тобындағы заттармен есепке тіркелді (никель-
4,18 ШЖК, мыс-6,55 ШЖК, марганец-10,63 
ШЖК), басты иондар (сульфаттар-2,44 ШЖК, 
магний-1,32 ШЖК), биогенді заттар 
(жалпылама темір 3,67 ШЖК) және 
органикалық заттар (ұшқыш фенолдар-8,60 
ШЖК). Оттегі режимі нормада (8,68мгО2/л). 

Тоғызақ өзені – Тоғызақ станциясы (Тобыл-
Торғай су шаруашылық бассейні) суының 
сапасы «ластану деңгейі жоғары» санатына 
жатады СЛИ – 3,55. ШЖК артуы ауыр 
металдар тобындағы заттармен есепке 
тіркелді (никель-5,99 ШЖК, мыс-5,92 ШЖК, 
цинк-1,52 ШЖК, марганец-6,93 ШЖК), 
биогенді заттар (жалпылама темір -2,70 
ШЖК)және басты иондар (сульфаттар-3,46 
ШЖК, магний-1,66 ШЖК) және органикалық 
заттар (ұшқыш фенолдар -3,83 ШЖК). Оттегі 
режимі нормада (10,89мгО2/л).  

Обаған өзені –Ақсуат ауылы (Тобыл-Торғай су 
шаруашылық бассейні) суының сапасы 
«ластану деңгейі жоғары» деп бағаланады 
СЛИ – 4,43. ШЖК артуы ауыр металдар 
тобындағы заттармен есепке тіркелді 
(марганец -2,70 ШЖК, никель-19,73 ШЖК, 
мыс-8,00 ШЖК, мырыш-1,10 ШЖК), биогенді 
заттар (жалпылама темір-13,43 ШЖК, тұзды 
аммоний-2,19 ШЖК), басты иондар 
(сульфаттар-2,82 ШЖК, магний-1,10 ШЖК) 
және органикалық заттар (фенол-10,67 ШЖК). 
Оттегі режимі нормада (8,59мгО2/л). 

Үй өзені – Үй ауылы - (Тобыл-Торғай су 
шаруашылық бассейні) суының сапасы 
«ластану деңгейі жоғары» деп бағаланады 
СЛИ– 4,43. ШЖК артуы ауыр металдар 
тобындағы заттармен есепке тіркелді 
(марганец-9,10 ШЖК, никель -8,72 ШЖК, мыс-
10,00 ШЖК, мырыш-1,80 ШЖК), биогенді 
заттар (жалпылама темір -5,10 ШЖК, 
фторидтер-1,30 ШЖК), басты иондар 
(сульфаттар-2,09 ШЖК, магний-1,12 ШЖК) 
және органикалық заттар (ұшқыш фенолдар-
5,50 ШЖК). Оттегі режимі нормада 
(8,94мгО2/л). 

Елек өзені – Целинный кенті (Жайық-Каспий 
су шаруашылық бассейні) суының сапасы 
«ластану деңгейі жоғары» санатына жатады. 
СЛИ – 3,52. ШЖК артуы басты иондар 
тобындағы заттармен есепке тіркелді 
(сульфаттар-1,25 ШЖК), биогенді заттар 
(тұзды аммоний 1,96 ШЖК, бор-9,10 ШЖК), 
ауыр металдар (мыс-9,6 ШЖК, хром-6+3,20 
ШЖК, марганец-4,28 ШЖК), органикалық 
заттар (мұнайлы заттар-1,60 ШЖК). Оттегі 
режимі нормада (9,20 мгО2/л). 
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 Елек өзені – Шілік ауылы (Жайық-Каспий су 
шаруашылық бассейні) суының сапасы 
«ластану деңгейі орташа» санатқа жатады. 
СЛИ – 1,87. ШЖК артуы басты иондар 
тобындағы заттармен есепке тіркелді 
(хлоридтер-1.32 ШЖК), биогенді заттар (тұзды 
аммоний - 2,20 ШЖК) және органикалық 
заттар(фенолдар-2,1 ШЖК). Оттегі режимі 
нормада (9,21 мгО2/л). 

Жайық  өзені – Январцево кенті (Жайық-
Каспий су шаруашылық бассейні) суы 
ластануының индексі 1,11 санын құрап, 
суының сапасы «ластану деңгейі орташа» 
санатқа жатады. ШЖК артуы басты иондар 
тобындағы заттармен есепке тіркелді 
(хлоридтер-1.06 ШЖК), биогенді заттар (азот 
нитраты - 1,15 ШЖК,). Судағы еріген оттектің 
концентрациясы нормада (9,77мг/дм3), ОБҚ5-
2,70мг/дм3. 

Ақтөбе облысындағы Ор өзені – Бөгетсай 
ауылы (Жайық-Каспий су шаруашылық 
бассейні) суының сапасы «ластану деңгейі 
жоғары» санатқа жатады. СЛИ – 4,96. ШЖК 
артуы ауыр металдар тобындағы заттармен 
есепке тіркелді (мыс-8.76 ШЖК), биогенді 
заттар (тұзды аммоний - 1,16 ШЖК). Оттегі 
режимі нормада (9,93 мгО2/л). 

Ақтөбе облысындағы Үлкен Қобда өзені - 
Қобда кенті (Жайық-Каспий су шаруашылық 
бассейні) суының сапасы «ластану деңгейі 
жоғары», СЛИ - 3,54. ШЖК артуы басты 
иондар тобындағы заттармен есепке тіркелді 
(хлоридтер-1.04 ШЖҚ), ауыр металдар(мыс - 
11,80 ШЖК, марганец-3,97 ШЖК), биогенді 
заттар (тұзды аммоний - 1,58 ШЖК,) және 
органикалық заттар (мұнайлы заттар - 2,38 
ШЖК). Оттегі режимі нормада (10,00 мгО2/л). 

Шаған өзені - Чувашенский кенті (Жайық-
Каспий су шаруашылық бассейні) суының 
сапасы «ластану деңгейі орташа», СЛИ-1,30. 
ШЖК артуы басты иондар тобындағы 
заттармен есепке тіркелді (хлоридтер-1.40 
ШЖК) және органикалық заттар (фенолдар-
1,2 ШЖК). Оттегі режимі нормада - 10,40 
мгО2/л). 

Қараөзен өзені – Жалпақтал ауылы, кешенді 
ластану индексі (Жайық-Каспий су 
шаруашылық бассейні) 2,41 құрап, «ластану 
деңгейі орташа» сатысына сәйкес келді. ШЖК 
артуы басты иондар тобындағы заттармен 
есепке тіркелді (хлоридтер-2.96 ШЖК, 
магний-1,86 ШЖК). Оттегі режимі нормада 
(6,84 мгО2/л). 

Сарыөзен өзені – Бостандық ауылы кешенді 
ластану индексі (Жайық-Каспий су 
шаруашылық бассейні) 2,50-ді құрап, «ластану 

деңгейі орташа» сатысына сәйкес келді. ШЖК 
артуы басты иондар тобындағы заттармен 
есепке тіркелді (хлоридтер-3,00 ШЖК, 
магний-1,86 ШЖК). Оттегі режимі нормада 
(6,92 мгО2/л). 

Қиғаш (Волга өзені бассейні) жеңі мен 
Шароново ағысы суының сапасы «нормативті-
таза» түрінде сипатталады. 

Қазақстан Республикасы-Өзбекстан 
Республикасы 

Сырдария өзені – Көкбұлақ ауылы (Арал-
Сырдария су шаруашылық бассейні) суының 
сапасы «ластану деңгейі орташа» санатқа 
жатады, СЛИ-3,02. ШЖК  артуы басты иондар 
тобындағы заттармен есепке тіркелді 
(сульфаттар-5,63 ШЖК, магний-1,55 ШЖК), 
ауыр металдар (мыс-2,2 ШЖК), биогенді 
заттар(азот нитриті-4,00 ШЖК, фенолдар-2,30 
ШЖК). Оттегі режимі нормада (9,44 мгО2/л). 

Қазақстан Республикасы- Қырғызстан 
Республикасы 

Шу - Благовещенское ауылы, Талас - 
Жасөркен ауылы, Асса - Маймақ теміржол 
станциясы, Ақсу - Ақсу ауылы, Тоқташ - 
Жауғаш батыр кенті, Қарабалта - 
Қырғызстанмен шекарада, Сарғоу - 
Қырғызстанмен шекарада, Қарқара - таудан 
шығарда.  

Судың сапасы бойынша барлық су объектілері 
«ластану деңгейі орташа» деп бағаланады. 

Шу өзені – Благовещенское ауылы (Шу-Талас 
су шаруашылық бассейні) суының сапасы 
«ластану деңгейі орташа» санатқа жатады. 
СЛИ-1,85 құрады. ШЖК  артуы басты иондар 
тобындағы заттармен есепке тіркелді 
(сульфаттар-1,41 ШЖК), биогенді заттар (азот 
нитриті-2,4  ШЖК, жалпылама темір – 1,1 
ШЖК), ауыр металдар (мыс-2,70 ШЖК), 
органикалық заттар -(ұшқыш фенолдар – 1,5 
ШЖК) және ОБҚ5  (1,23 ШЖК). Оттегі режимі 
нормада (9,96мгО2/л). 

Талас өзені – Жасөркен ауылы суы 
ластануының кешенді индексі сапа жағынан 
2,1 құрайды, суы «ластану деңгейі орташа» 
санатқа жатады. Ластану ауыр металдар 
есебімен бақыланады (мыс-2,70 ШЖК), 
органикалық заттар(ұшқыш фенолдар-1,50 
ШЖК). Оттегі режимі нормада (9,80 мгО2/л). 

Асса өзені – Маймақ станциясы үшін СЛИ 1,60 
құрайды және суы «ластану деңгейі орташа» 
санатқа жатады. Ластану ауыр металдар 
есебімен бақыланады (мыс-1,9 
ШЖК),органикалық заттар(ұшқыш фенолдар-
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1,3 ШЖК). Оттегі режимі нормада (10,6 
мгО2/л). 

Ақсу – Ақсу ауылы суы ластануының кешенді 
индексі сапа жағынан 2,21 құрайды және 
«ластану деңгейі орташа» су тобына жатады. 
ШЖК артуы басты иондар тобындағы 
заттармен есепке тіркеледі (сульфаттар-2,44 
ШЖК), биогенді заттар (жалпы темір - 2,1 
ШЖК, фторидтер -  1,53 ШЖК), ауыр 
металдар(мыс-2,6 ШЖК), органикалық 
заттар(фенолдар-2,0 ШЖК). Оттегі режимі 
нормада (10,0мгО2/л). 

Тоқташ өзені - Жауғаш Батыр кенті (Шу-Талас 
су шаруашылық бассейні) «ластану деңгейі 
орташа» санатқа жатады, СЛИ- 2,38. ШЖК 
артуы басты иондар тобындағы заттармен 
есепке тіркеледі (сульфаттар-4,1 ШЖК, 
магний-1,3ШЖК), биогенді заттар (жалпы 
темір-1,2 ШЖК, фторидтер-1,21 ШЖК), ауыр 
металдар(мыс-3,5 ШЖК), органикалық заттар 
(фенолдар-2,1 ШЖК). Оттегі режимі нормада 
(10,3мгО2/л). 

Қарабалта өзен і- Қырғызстанмен 
шекарасында (Шу-Талас су шаруашылық 
бассейні) суының сапасы бойынша «ластану 
деңгейі орташа» деп сипатталады, су 
ластануының кешенді индексі 2,72, ШЖК 
артуы басты иондар тобындағы заттармен 
есепке тіркеледі (сульфаттар-6,6 ШЖК, 
магний-2,2 ШЖК), биогенді заттар (жалпы 
темір-1,9 ШЖК, фторидтер-1,6 ШЖК), ауыр 
металдар (мыс-3,0 ШЖК) органикалық заттар 
(фенолдар -2,3 ШЖК, мұнай өнімдері – 1,2 
ШЖК). Оттегі режимі нормада 10,20мгО2/л). 

Сарықау өзені - Қырғызстанмен шекарасында 
(Шу-Талас су шаруашылық бассейні) суының 
сапасы бойынша «ластану деңгейі орташа» 
деп сипатталады, су ластануының кешенді 
индексі 2,58. ШЖК артуы басты иондар 
тобындағы заттармен есепке тіркеледі 
(сульфаттар-5,5 ШЖК, магний-2,1 ШЖК), 
биогенді заттар (жалпы темір-1,9 ШЖК, 
фторидтер-1,96 ШЖК) ауыр металдар (мыс-3,3 
ШЖК), органикалық заттар (фенолдар-2,0 
ШЖК, мұнай өнімдері – 1,2 ШЖК). Оттегі 
режимі нормада (9,80мгО2/л). 

Қарқара өзені - таудан шығарда – (Балқаш-
Алакөл су шаруашылық бассейні) суының 
сапасы бойынша «ластану деңгейі орташа» 
деп сипатталады, СЛКИ-1,70. ШЖК артуы 
жоғарылауы ауыр металдар тобын 
заттарының есебімен бақыланады  (мыс-1,85 
ШЖК, марганец-1,5 ШЖК).  

Қазақстан Республикасы –Қытай Халық 
Республикасы 

Қара Ертіс өзені- Боран ауылы, Іле-Добын 
бұғазы, Текес-Текес ауылы, Қорғас-Басқыншы 
ауылы және Ынталы ауылы, Емел-Қызылту 
ауылы. 

Барлық өзендер суларының сапасы «ластану 
деңгейі орташа» деп сипатталады. 

Қара Ертіс өзенінің трансшекарасындағы, 
Боран ауылы маңындағы (Ертіс су 
шаруашылық бассейні) ҚХР аумағынан 
келетін судың сапасы «ластану деңгейі 
орташа» санатқа жатады. СЛКИ -1,86 құрады, 
ШЖК артуы ауыр металдар тобы есебінен 
тіркеледі (мыс-1,60 ШЖК). Оттегі режимі 
нормада (9,88мгО2/л). 

Іле өзені - Добын бұғазы– (Балқаш-Алакөл су 
шаруашылық бассейні) бойынша ҚХР 
аумағынан келетін судың сапасы «ластану 
деңгейі орташа» санатқа жатады, СЛКИ-1,44. 
ШЖК артуы ауыр металдар тобы есебінен 
тіркеледі (мыс-2,37 ШЖК, марганец-1,88 
ШЖК), биогенді заттар (жалпы темір-1,0 
ШЖК) және басты иондар (сульфаттар -1,10 
ШЖК). Оттегі режимі нормада (11,70мгО2/л).  

 Текес өзені суының сапасы – Текес ауылы – 
(Балқаш-Алакөл су шаруашылық бассейні) 
«ластану деңгейі орташа» санақта жатады, 
СЛКИ-2,65. ШЖК артуы ауыр металдар 
есебінен тіркеледі (мыс-3,36 ШЖК, марганец-
4,35 ШЖК), биогенді заттар (жалпы темір-1,40 
ШЖК). Оттегі режимі нормада (10,50мгО2/л).  

Қорғас өзені суының сапасы – Басқыншы 
ауылы (Балқаш-Алакөл су шаруашылық 
бассейні), «ластанудеңгейі орташа» санатқа 
жатады, СЛКИ -2,2. ШЖК артуы ауыр 
металдар есебінен тіркеледі (мыс – 2,65 ШЖК, 
марганец – 1,8). 

Қорғас өзені суының сапасы – Ынталы ауылы 
(Балқаш-Алакөл су шаруашылық бассейні) 
«ластану деңгейі орташа» санатқа жатады, 
СЛКИ- 2,80 құрады.  

Емел өзені арқылы – Қызыл–Ту кенті (Балқаш-
Алакөл су шаруашылық бассейні) су 
сапасының талдау нәтижесі бойынша су 
сапасы «ластану деңгейі орташа» санатқа 
жатады. СЛКИ- 1,67 ге тең. ШЖК артуы басты 
иондар тобындағы заттармен есепке тіркелді 
(сульфаттар - 2,3 ШЖК), биогенді заттар 
(фторидтер - 1,34 ШЖК , жалпы темір - 1,1 
ШЖК), ауыр металдар (мыс - 1,6 ШЖК, 
марганец - 1,4 ШЖК). Оттегі режимі нормасы 
(9,96 мгО2/л). 

2014 жылмен салыстырғанда трансшекаралық 
өзендердің келесідей сапалық өзгерістері 
есепке алынады: 
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 - Есіл өзендердің трансшекаралық сапалық 
жағдайы (Долматово ауылы), Тобыл 
(Милютинка ауылы), Обаған (Ақсуат кенті), 
Үй (Үй ауылы), Іле (Добын бұғазы), Текес 
(Текес ауылы), Қорғас (Ынталы ауылы), Емел 
(Қызыл ту кенті), Сырдария (Көкбұлақ ауылы), 
Шу (Благовещенское ауылы), Талас (Жасөркен 
ауылы), Асса (Маймақ станциясы), Аксу (Ақсу 
ауылы), Тоқташ (Жауғаш Батыр кенті), 
Қарабалты ( Қырғыз Республикасы 
шекарасымен), Сарықау (Қырғыз 
Республикасы шекарасында), Елек (Шілік 
кенті), Жайық өзені - Январцево кенті, Шаған 
өзені - Каменный кенті (Чувашинский кенті), 
Қараөзен (Жалпақтал ауылы), Сарыөзен 
(Бостандық ауылы), Қиғаш (Котяевка ауылы), 
Шароновка (Гонюшкино ауылы) – 
айтарлықтай өзгермеген; 

- Қара Ертіс (Боран ауылы), Ертіс 
(Прииртышское ауылы), Әйет (Варваринка 
ауылы), Қорғас (Басқыншы ауылы), Қарқара 
(таудан шығарда), Елек (Целинный кенті), Ор 
(Бөгетсай ауылы),Үлкен Қобда (Қобда ), 
Тоғызақ ( Тоғызақ станциясы), –нашарлаған;  

2015 жылы Қазақстан Республикасының 5 
трансшекаралық өзендерінде 20жоғары 
ластанудың (ЖЛ) 20 түрі атап көрсетілді: Әйет 
өзені (Қостанай) –  ЖЛ 4 жағдайы, Тоғызақ 
өзені (Қостанай) – ЖЛ 4 жағдайы, Обаған өзені 
(Қостанай) – ЖЛ 2 жағдайы, Үй өзені 
(Қостанай) – 4 ЖЛ жағдайы, Елек өзені 
(Ақтөбе) – 6 ЖЛ. 

1.2.2. Ағынды сулар. 

2015 жылы су объектілері бетіндегі ағынды 
сулардың жалпы көлемінің азаюы байқалады. 
Статистика Комитетінің мәліметі бойынша 
ағынды сулардың көлемі 2015 жылға  5935 млн 
м3, ал 2014 жылы – 6205 млн м3. Сондай-ақ, 
тазаланбаған ағынды сулардың үлесі де 
азайған, олардың көлемі: 2015 жылы- 131 млн 
м3, ал 2014 жылы-153 млн м3 құрайды. Ағынды 
сулар мен тазаланбаған ағынды сулардың 
көлемінің азаюы қоршаған ортаға деген 
жүктеменің азаюының көрсеткіштері бола 
алады. 

 

 1.2.3-ші кесте. Ағынды сулар 

№ Көрсеткіштер Бірлік Жылдар 

2014 2015 

 Ағызылған  ағынды сулар (беттік сулар объектілерінде) 

1 Ағынды сулардың жалпы көлемі млн. м3/жыл 
6205,00 5935,00 

        Тазаланған ағынды сулар 

2 Қалалық тазаланған ағынды сулардың жалпы көлемі млн. м3/жыл 
6205,00 5804,00 

3 Жеке тазаланған ағынды сулардың жалпы көлемі млн. м3/жыл - 
- 

4 
Басқа тазалау құрылыстарындағы тазаланған 
ағынды судың жалпы көлемі 

млн. м3/жыл - 
- 

5 Барлық тазаланған ағынды сулар млн. м3/жыл 
6205,00 5804,00 

Тазаланбаған ағынды сулар 

6 
Тазаланбаған (жеткіліксіз тазаланбаған) ағынды 
сулар 

млн. м3/жыл 
153,00 131,00 

7 
Ағызылған ағынды сулардың жалпы көлеміндегі 
тазаланбаған (жеткіліксіз тазаланбаған) ағынды 
сулардың үлесі  

% 
2,47 2,25 

 

1.2.3.Тазарту ғимараттары 

2015 жылы республика аумағында 549 кәріздік 
құрылғылар мен 324 жеке кәріздік желілер 
әрекет етті.  

Кәріздік тазарту құрылғыларының саны 2014 

жылмен салыстырғанда 4 бірлікке артты. 2015 

жылы апаттың елеулі түрде азаюы байқалады: 

2014 жылы апат саны 1807 бірлікті құраса ал 

2015 жылы 784 бірлікті құрап, 43%-ға 

азайғанын көрсетті. Осындай үрдістер кәріздік 
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құрылғыларда көрініс табады: 2014 жылы апат 

саны 1421, 2015 жылы 714 болып, 50%-ды 

құрады (1.2.4-ші кесте). 

 

1.2.4-ші кесте. Кәсіпорындар саны, кәріздік құрылғылардың болуы  

Аймақтар 

Кәсіпорындар 

саны және 

оның 

бөлімшелері  

Саны, бірліктер 

кәріздік 

құрылғылар 

жеке 

кәріздік 

желілер 

апаттар 

олардың ішінде 

желілерде 

Жылдар Жылдар Жылдар Жылдар Жылдар 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Қазақстан Республикасы 306 311 545 549 331 324 1 807 784 1 421 714 

Ақмола 25 25 38 38 30 31 19 47 15 16 

Ақтөбе 29 27 67 63 38 29 338 173 333 172 

Алматы 42 43 57 58 43 46 108 70 92 69 

Атырау 7 7 15 15 32 32 54 61 54 61 

БҚО 7 7 6 6 12 12 13 8 13 8 

Жамбыл 13 10 21 15 9 7 63 x 63 x 

Қарағанды 49 52 60 70 51 51 134 51 114 40 

Қостанай 11 12 13 14 6 6 76 35 68 30 

Қызылорда 11 10 70 72 1 1 302 22 134 17 

Маңғыстау 14 15 33 34 32 32 188 57 188 55 

ОҚО 12 12 26 26 16 16 248 67 114 65 

Павлодар 14 22 32 32 15 15 61 34 45 28 

СҚО 16 16 23 22 12 11 17 - 13 - 

ШҚО 46 44 53 53 26 26 89 60 78 54 

Астана қаласы  1 1 1 1 - - 93 91 93 91 

Алматы қаласы 9 8 30 30 8 9 4 7 4 7 

 

Негізгі коллекторлардың ұзындығы 4,8 мың 

км құрады. Көше кәріздік құрылғылары 5,4 

мың км аралығына дейін созылды (1.2.5-ші 

кесте). 
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1.2.5-ші кесте. Кәріздік желілердің ұзындығы        

Аймақтар 
Кәріздер,

барлығы 

  

Ауысты

рылған 

желілер

, 

барлығ

ы 

Негізгі 

коллек

торлар, 

барлығ

ы  

Оның ішінде 

Көш

елік 

желі

лер, 

бар

лығ

ы 

Оның ішінде квартл

ішілік 

және 

аулаі

шілік 

желіле

р, 

барлы

ғы 

Оның ішінде 

Ауыст

ыруды 

қажет 

етеді 

Ауысты

рылған 

Ауыст

ыруды 

қажет 

етеді 

ауысты

рылған 

Ауыст

ыруды 

қажет 

етеді 

ауысты

рылған 

Қазақстан 

Республикас

ы 

15 227,7 4 838,2 1 617,2 80,3 
 5 

381,1 
2 037,0 74,9  5 008,5  1 863,2 30,8 186,0 

Ақмола 953,8 362,5 49,7 8,7 361,6 145,6 0,3 229,7 35,4 0,6 9,6 

Ақтөбе 854,7 385,9 187,6 x 272,7 119,3 12,2 196,1 13,3 - 13,5 

Алматы 1 179,8 280,1 150,5 - 681,7 307,5 - 218,0 130,4 0,9 0,9 

Атырау 418,2 135,5 2,0 - 183,3 12,7 x 99,4 2,4 x 2,0 

БҚО 448,1 192,5 61,5 12,3 124,2 57,3 x 131,4 x x 14,8 

Жамбыл 482,1 108,2 28,1 23,1 176,2 70,1 47,0 197,7 62,4 12,0 82,1 

Қарағанды 2 541,0 621,9 275,8 1,2 806,5 304,6 0,8 1 112,7 492,3 4,8 6,7 

Қостанай 1 123,6 382,5 104,7 2,4 426,3 152,1 0,8 314,7 65,6 0,2 3,4 

Қызылорда 458,7 207,6 8,8 - 145,0 12,4 1,1 106,1 2,4 3,0 4,1 

Маңғыстау 
539,6 264,7 145,5 5,0 62,7 18,4 0,9 212,2 177,1 2,6 8,5 

ОҚО 927,4 355,6 25,8 4,0 383,8 40,5 x 188,0 19,8 - 4,0 

Павлодар 1 045,7 400,4 213,9 16,1 173,4 66,2 1,3 471,9 321,7 0,1 17,4 

СҚО 461,2 209,3 61,4 - 124,0 26,9 x 127,9 x 3,3 4,7 

ШҚО 1 468,3 519,5 112,0 6,2 484,0 230,7 0,8 464,8 198,1 0,7 7,7 

Астана 

қаласы 
706,4 201,3 40,7 - 304,2 106,9 1,8 200,9 56,6 - 1,8 

Алматы 

қаласы 
1 619,2 210,8 149,3 - 671,5 365,8 x 737,0 221,1 x x 

Тазарту ғимараттарының бекітілген 

өткізгіштік қабілеті 2015 жылы тәулігіне 3864,7 

мың  м3, 2014 жылмен салыстырғандағы 

өткізгіш қабілетінің азаюының елеулі емес 

екенін көрсетті. Кәріздік сорғы 

станцияларының саны 2014 жылмен 

салыстырғанда 62 бірлікке артты (1.2.6-шы 

кесте). 

 

1.2.6-шы кесте. Кәріздік құрылғылардың саны мен қуаттылығы 

Аймақтар 

Кәріздік 

сорғы 

станциялар

ының 

орнату 

қуаттылығы

, тәулігіне 

мың м3  

Орнатылған өткізгіштік қабілеті Кәріздік 

сорғы 

станциялар

ының саны, 

бірлік 

Кәріздік 

тазарту 

құрылғылар

ының 

саны,бірлік 

тазарту 

құрылғыл

ары, 

тәулігіне 

мың м3 

механикал

ық тазарту 

құрылғыл

ары, 

тәулігіне 

мың м3  

биологиялық 

тазартулар 

тәулігіне мың 

м3  

Жылдар Жылдар Жылдар Жыл

дар 

Жыл

дар 

Жылдар Жылдар 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Қазақстан 

Республикасы 

8166,

0 

8047,

9 

4028

,1 

3864

,7 

2947

,8 

2959

,8 

2899,3 2848,4 1 151 1 213 214 211 

Ақмола 499,6 355,9 373,

5 

183,

4 

106,

6 

106,

6 

309,4 113,1 101 102 40 40 

Ақтөбе 886,3 880,9 143,

3 

143,

2 

117,

8 

117,

8 

134,3 134,2 113 114 33 33 

Алматы 291,5 291,8 161,

4 

161,

3 

45,8 45,8 3,7 3,7 47 48 19 19 

Атырау 70,9 70,9 34,4 34,4 30,9 30,9 0,8 x 124 124 4 4 

БҚО 580,1 591,1 99,8 116,

6 

50,0 x 51,0 58,5 42 50 4 5 
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Жамбыл 150,6 145,0 141,

3 

134,

5 

25,4 25,4 53,5 53,2 39 34 11 7 

Қарағанды 1620,

4 

1618,

8 

581,

5 

610,

2 

379,

4 

380,

2 

513,5 535,5 105 111 23 27 

Қостанай 584,3 587,6 300,

4 

301,

1 

262,

3 

263,

0 

74,8 75,5 42 48 12 13 

Қызылорда 67,4 70,8 74,9 78,1 - - 70,7 77,1 69 76 3 4 

Маңғыстау 194,0 194,1 171,

2 

170,

8 

96,6 96,9 94,9 95,1 30 30 11 12 

ОҚО 241,3 253,7 254,

5 

257,

9 

249,

7 

252,

7 

198,2 218,2 29 46 12 13 

Павлодар 869,2 872,1 313,

5 

303,

0 

295,

3 

295,

7 

261,8 265,5 86 86 14 7 

СҚО 373,8 374,5 117,

5 

116,

0 

32,2 34,7 3,5 85,5 45 46 3 3 

ШҚО 1253,

8 

1254,

4 

433,

2 

426,

5 

428,

1 

432,

4 

301,6 304,9 135 134 23 22 

Астана қаласы 187,7 189,0 187,

7 

187,

7 

187,

7 

187,

7 

187,7 187,7 122 138 1 1 

Алматы қаласы 295,1 297,0 640,

0 

x 640,

0 

x 640,0 x 22 26 1 x 

Тазарту құрылғылары арқылы 584,0 млн м3 

ағынды сулар өткізілген, осылайша ағынды 

сулардың жалпы өткізгішіндегі тазартылған 

ағындылардың үлесі 90,8%-ды құрайды. 

Сонымен бірге, толық биологиялық тазалау 

жолымен 531,4млн м3 тазаланған, олардың 

ішінде: тазалауға дейінгілері 4,9 млн м3, 

нормативті тазланғаны - 461,8 млн м3, 

жеткіліксіз тазаланғаны -53,2 млн м3. 

Жеткілікті тазаланбаған ағынды сулар 11,402 

млн м3 болып азайғандығы 2014 жылмен 

салыстырғанда, 18%-ға азайып отырғандығын 

ескеру қажет. (2014 жылы– 64,549 млн м3, 2015 

жылы – 53,148 млн м3).  

Республика аймақтары бойынша кәріздік 

ағынды сулардың жалпы өткізгішіндегі 

тазартылған ағындылардың  үлесінің азаюы 

Атырау облысында байқалады (35,5%) (1.2.7-

ші кесте). 
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1.2.7-ші кесте. Кәріздік құрылғылар жұмыстарының негізгі көрсеткіштері мың м3 

Аймақтар 

Өткізілген 

ағынды сулар, 

барлығы 

оның ішінде 

Тазарту 

құрылғылары 

арқылы 

өткізілген 

ағынды сулар 

жалпы 

өткізгіште

гі ағынды 

сулардың 

тазартылғ

ан 

ағындыла

р үлесі, %-

да 

Толық 

биологиялы

қ тазарту 

жолымен 

тазаланған 

ағынды 

сулар 

оның ішінде 
басқа 

кәріздерге 

немесе жеке 

кәріздік 

желілерге 

берілген 

ағынды сулар 

басқа 

кәріздерден 

немесе жеке 

кәріздік  

желілерден 

қабылданған 

тазалауға 

дейінгі 

нормативті 

тазаланған 

жеткіліксіз 

тазаланған 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 
201

4 
2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Қазақстан 

Республикасы  

642644

,9 

643152

,3 

179658

,3 

158255

,9 

578538

,9 

584016

,8 

90,0 90,8 525 

865,

8 

531390

,8 

5867,

8 

4924,

0 

442585

,8 

461835

,0 

64549,

2 

53147,

5 

21178,

0 

19499,

6 

Ақмола 

11683,

3 

12384,

7 

425,9 373,1 10377,

7 

11047,

0 

88,8 89,2 9 

143,

0 

9 861,9 - - 9 012,0 9 811,5 131,0 50,4 412,4 389,4 

Ақтөбе 

21444,

5 

21210,

6 

16081,

4 

16 

082,8 

20616,

4 

20734,

9 

96,1 97,8 20 

058,

4 

20 

734,9 

2 

323,5 

2 

402,4 

16 

501,5 

16 

158,0 

1 

035,6 

1 

931,2 

1 

202,0 

1 

149,6 

Алматы 

20675,

3 

20425,

0 

939,8 889,2 13444,

2 

17 

297,6 

65,0 84,7 7 

335,

9 

17 

297,6 

- - 6 204,0 17297,

6 

12,2 - 3 

432,8 

3 

704,0 

Атырау 

12506,

7 

12498,

2 

- - 4446,1 4 430,8 35,5 35,5 240,

8 

224,8 - - 240,8 224,8 - - - - 

БҚО 

9903,6 10151,

7 

39,8 39,1 9854,8 10 

104,6 

99,5 99,5 8 

925,

9 

10 

013,5 

28,6 28,5 8 897,3 9 126,3 - 858,7 39,8 39,1 

Жамбыл 

19828,

7 

17958,

5 

1,0 244,5 19677,

0 

17 

794,3 

99,2 99,1 4 

451,

9 

2 979,0 48,9 x 3 473,0 2 935,6 930,0 - 1,5 x 

Қарағанды 

120520

,9 

116564

,1 

32536,

2 

14 

482,4 

84611,

3 

81 

170,2 

70,2 69,6 82 

772,

0 

78 

850,5 

3 

164,9 

2 

247,8 

79 

460,1 

76 

455,5 

147,0 147,0 5 

846,0 

5 

647,8 

Қостанай 

27003,

8 

26673,

8 

749,9 646,0 26253,

9 

26 

027,8 

97,2 97,6 13 

838,

9 

13 

753,6 

- x 13 

838,9 

13 

628,3 

- - 749,9 646,0 

Қызылорда 

5639,2 5503,6 57,1 88,5 5080,9 5 288,0 90,1 96,1 5 

024,

5 288,0 - - 5 004,1 5 268,0 20,0 20,0 39,6 70,9 
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1 

Маңғыстау 

15005,

3 

14998,

6 

680,0 644,0 11521,

4 

11 

510,6 

76,8 76,7 11 

149,

8 

11 

288,4 

302,0 60,3 10 

721,8 

11 

081,1 

126,0 126,0 795,1 762,3 

ОҚО 

42274,

6 

41192,

9 

8180,5 6 846,0 40 

837,5 

39 

151,8 

96,6 95,0 39 

549,

5 

37 

860,8 

- - 38 

077,5 

37 

227,2 

1 

472,0 

x 1 

437,1 

1 

803,1 

Павлодар 

50535,

1 

49279,

3 

762,8 672,9 48 

645,3 

47 

642,1 

96,3 96,7 44 

243,

3 

43 

263,1 

- - 43 

905,3 

43 

254,6 

9,4 8,5 1 

077,4 

956,1 

СҚО 

22388,

7 

21881,

3 

312,8 x 21 

988,9 

21 

477,3 

98,2 98,2 21 

968,

9 

11 

468,7 

- - 94,0 - 10 

658,0 

x 312,8 250,0 

ШҚО 

76 

941,2 

74 

738,7 

2958,1 1 213,9 75 

174,6 

73 

140,1 

97,7 97,9 75 

174,

6 

73 

140,1 

- 16,4 25 

166,6 

24 

000,7 

50 

008,0 

49 

123,0 

4 

375,8 

2 

785,8 

Астана  қаласы  

58 

974,0 

70 

007,6 

- - 58 

974,0 

70 

007,6 

100 100 58 

974,

0 

70 

007,6 

- - 58 

974,0 

70 

007,6 

- - - - 

Алматы қаласы 

127 

319,8 

127 

683,9 

115933

,1 

x 127 

035,0 

x 99,8 99,6 123 

014,

9 

x - - 123 

014,9 

x - - 1 

455,7 

1 

295,6 
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1.2.4. Жерасты сулары 

Мақсатты ұсынылуы бойынша пайдалануға 

беру қорлары жіктеледі: 

- шаруашылық-ауызсумен жабдықтау (ШАЖ)-

15,218м3/тәу; 

- өндірістік-техникалық сумен жабдықтау 

(ӨТС) – 2,430 млн м3/тәу;  

- жер суаруға арналған (ЖС) – 22,511 млн 

м3/тәу;  

- шаруашылық-ауызсуға және өндіріс-

техникалық сумен жабдықтауға арналған 

(ШАС, ӨТС) – 2,319 млн м3/тәу;  

- шаруашылық-ауызсуға арналған сумен 

қамту және жер суару (ШАС, ЖС) - 0,271 

млн м3/тәу;  

- кешенді пайдалануға арналған (ШАС, ӨТС, 

СЖ) – 0,016 млн м3/тәу.  

95% -дық көрсеткіште қамтамасыз етілген 

шарт жағдайында бағаланған жерасты сулары 

қоры талап етілген сан мен сапада өндірілетін 

судың берілудегі сумен қамту жүйесінің 1 

санатқа жауап бере алатынын көрсетеді. 

Жерасты суларының зерттелген қорлары 

толтырылған табиғи ресурстары есебінен 

жүзеге асады (атмосфералық жауын-шашын, 

өзен ағысы және басқалары) және 27 жылға 

дейін бекітіледі, содан кейін олардың қайта 

бағалануы қажет болады. 

Алайда, елдің гидрогеологиялық 

ерекшеліктері оның жеке аймақтарын сумен 

қамтамасыз етуге әсер ететін шаруашылық-

ауызсуға арналған жерасты суларының 

аймақтық бөлінісінде тұрақсыздығын анықтап 

көрсетті: 50% шамасындағы ресурстар елдің 

оңтүстік бөлігінде, 30%-ы орталықта, солтүстік 

және шығыс бөліктерде, 20%-ы батыс өңірде аз 

мөлшерде жинақталған. 

Тұтас алғанда, ауызсу  және техникалық жер 

асты суларының ресурстарымен (млн м3/тәу) 

Алматы облысы (16,7), Шығыс-Қазақстан (6,5), 

Жамбыл облысы (4,7), Павлодар (3,9), 

Қарағанды (2,9), Оңтүстік Қазақстан (2,1) 

облыстары және басқа да облыстар ішінара 

қамтамасыз етілген.  

Ресурстармен (млн м3/тәу), Солтүстік 

Қазақстан (0,2), Атырау(0,2), Батыс Қазақстан 

(0,3), Маңғыстау (0,4) және Ақмола (0,4) 

облыстары аса шектелген.  

Республика жерасты сулары қорының 3 есе 

өсуі жағынан үлкен даму көрсеткішіне ие. 2014 

жылғы гидрогеологиялық зерттеулер нәтижесі 

бойынша болжамды ресурстар 100,5 млн 

м3/тәу көрсеткішіне ие болды оның ішінде 

барлау жұмыстарын растауды талап ететін 

тұщы жерасты сулары – 63 млн м3/тәу болды. 

01.01.2016 жылғы Қазақстан Республикасы 

аумағында Мемлекеттік теңгерімнің жай-күйі 

бойынша 42,765 млн м3/тәулігіне көлемінде 

бекітілген пайдалану қоры бар 2905 кен орны 

(3499 бөлімше) есепке алынды (1.2.8-ші кесте), 

ал олардың су шаруашылық бассейндері 

бойынша таратылуы 1.2.9-шы кестеде 

келтірілген.  

 

1.2.8-ші кесте. 2015 жылға арналған Қазақстан Республикасының әкімшілік облыстар бойынша 

ауызсу және техникалық қажеттілік үшін кен орындарының жерасты сулары қорларының 

таратылуы 

Әкімшілік облыс 

ҚМК/ҚӨК(ТАК) 

бекітілген 

жерасты сулары қоры, 

мың м3/тәу. 

ЖСО саны 

олардың 

ішінде 

пайдалануға 

берілгені 

Алынған су 

көлемі, мың. 

м3/тәу. 

Ақмола 443,3 249 57 24,7 

Ақтөбе 1905,8 270 60 147,5 

Алматы 16721,8 242 27 602,2 

Атырау 233,4 66 11 1,7 

Шығыс Қазақстан 6500,7 348 88 370,8 

Жамбыл 4711,2 168 18 298,6 

Батыс Қазақстан 328,6 196 63 41,5 

Қарағанды 2883,3 263 54 184,1 

Қостанай 1055,9 208 66 187,1 

Қызылорда 1469,6 189 38 91,9 
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Маңғыстау 355,2 60 18 71,1 

Павлодар 3895,8 191 37 98,3 

Солтүстік Қазақстан 185,5 151 25 7,1 

Оңтүстік Қазақстан 2075,1 304 16 262,7 

ҚР бойынша жалпы 42765,2 2905 578 2389,3 

 

1.2.9-шы кесте. 2015 жылға арналған Қазақстан Республикасы су шаруашылығы бассейндері   

бойынша ауызсу және техникалық қажеттіліктері үшін кен орындарының жерасты сулары 

қорларының таратылуы 

Су шаруашылығы бассейні 

ҚМК/ҚӨК(ТАК) 
бекітілген 

жерасты сулары қоры, 
мың м3/тәу 

 ЖСО саны 
оның ішінде 
пайдалануға 
берілгені 

алынған су 
көлемі, мың. 
м3/тәу. 

Арал-Сырдария  3189,6 427 54 354,7 

Балқаш-Алакөл  19645,0 320 30 602,1 

Ертіс 8167,9 493 126 470,1 

Есіл 531,9 390 82 31,7 

Жайық-Каспий 2765,9 548 151 261,1 

Нұра-Сарысу 2292,6 248 49 183,0 

Тобыл-Торғай 1119,6 254 68 187,9 

Шу-Талас 5052,5 225 18 298,6 

ҚР бойынша жалпы 42765,2 2905 578 2389,3 

 

2015 жыл бойынша минералды жер асты 
сулары кен орындары қорлары 48,4 мың 
м3/тәу құрайды, оның ішінде алынғаны 2,9 
мың м3/тәу. ҚР ҚМК бекітілген кен 
орындарының минералды жерасты сулары 

қорын әкімшілік облыстар және су 
шаруашылығы бассейндері қимасы бойынша 
таратылуы 1.2.10, 1.2.11-ші кестелерде 
келтірілген.  

 

1.2.10-шы кесте. 2015 жылға арналған Қазақстан Республикасының әкімшілік облыстары бойынша 
кен орындарының минералды жер асты сулары қорларының таратылуы  

Әкімшілік облыс 

ҚМК/ҚӨК(ТАК) 
бекітілген минералды 
жерасты сулары қоры, 

мың м3/тәу 

ЖСО саны 
Оның ішінде 
пайдалануға 
берілгені 

Алынған су 
көлемі, мың. 
м3/тәу. 

Ақмола 0,4 6 2 0,041 

Ақтөбе 1,2 3 1 0,041 

Алматы 12,9 13 7 0,559 

Атырау 1,6 2 1 0,001 

Шығыс Қазақстан 0,9 4 3 0,14 

Жамбыл 2,9 3 3 0,445 

Батыс Қазақстан 0,4 2 2 0,013 

Қарағанды 1,1 5 2 0,011 

Қостанай 2,0 11 3 0,229 

Қызылорда 1,8 2 1 0,005 

Маңғыстау 3,5 4 0 0 

Павлодар 1,6 5 1 0,03 
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Солтүстік Қазақстан 3,8 6 1 0 

Оңтүстік Қазақстан 14,2 7 2 1,413 

ҚР бойынша жалпы 48,4 73 29 2,9 

 

1.2.11-ші кесте. 2015 жылға арналған Қазақстан Республикасының су шаруашылығы бассейндері 

бойынша кен орындарының минералды жер асты сулары қорларының таратылуы  

Су шаруашылығы бассейні 

 ҚМК/ҚӨК(ТАК) 
бекітілген минералды 
жерасты сулары қоры, 

мың м3/тәу  

ЖСО 
саны 

оның ішінде 
пайдалануға 
берілгені 

Алынған су көлемі, 
мың м3/тәу. 

Арал-Сырдария  15,9 9 3 1,418 

Балқаш-Алакөл 13,1 14 7 0,559 

Ертіс 2,3 8 4 0,17 

Есіл 4,2 12 3 0,041 

Жайық-Каспий 6,7 11 4 0,055 

Нұра-Сарысу  1,1 5 2 0,011 

Тобыл-Торғай  2,0 11 3 0,229 

Шу-Талас 2,9 3 3 0,445 

ҚР бойынша жалпы  48,4 73 29 2,9 

 

 «Қазақстан Республикасының аумағында 
геологиялық зерттеуді арттыру мен 
қойнауларды ұтымды және кешенді 
пайдалануды қамтамасыз ету» Республикалық 
бюджет бағдарламасы шеңберінде, 
«Минералды шикізат базасы мен 
қойнауларды пайдалану, жер асты сулары 
мен қауіпті геологиялық үдерістер 
мониторингі» кіші бағдарламасы шеңберінде 
Қазақстан Республикасы аумағындағы жер 
асты суларының жай-күйіне баға жүргізіледі. 

Республиканың жерасты суларының 
ластанған учаскелерінің анықталған көп 
мөлшері жоғары минералдықпен, 
қаттылығымен, сульфаттар, хлоридтердің 
болуымен сипатталады.  

Тұтас алғанда, Республика бойынша барлық 
мұнайгазөндіретін кешендер аймақтарында  

жерасты суларының мұнай өнімдерімен 
алаңдық ластануы байқалады.  

Ластану ошақтарының көп бөлігі өнеркәсіп 
аудандарда, ауыл шаруашылық объектілерде, 
коммуналдық және басқа да әртүрлі 
объектілерде қалыптасады. Бұл туралы толық 
деректі ұлттық баяндаманың «Аймақтардағы 
экологиялық жағдай» бөлімінде жазылған.  

1.2.5.Тұщы су алу 

Статистика комитетінің деректері бойынша 

2015 жыл ішінде табиғи көздерден алынған 

тұщы су көлемі 20 605 млн м³, ол 2010 жылдан 

1421 млн м³ аз (22 026 млн м³). Толық деректер 

1.2.12-ші кестеде берілген. 

1.2.12-ші кесте .Тұщы су алу 

 № Көрсеткіштер Бірліктер Жылдар 

2014 2015 

Жерасты мен  су үсті суларын алу 

1 
Беткі суларды алу млн м³ 22026 20605 

2 
Жерасты суларын алу млн м³ 1052 

1056 

Тұщы су алу 

3 Тұщы су алу (барлығы) млн м³ 23078 21661 

Оның ішінде су алуды жүзеге асырғандар 



1.2. СУ РЕСУРСТАРЫ 

 

2015 жылға арналған Қазақстан Республикасының табиғи ресурстарын пайдалану және қоршаған ортаның жай-күйі туралы ұлттық баяндама 

40 

 

4 Үй шаруашылығы млн м³ 856 
840 

5 
Ауыл шаруашылығы, орман шаруашылығы және 
балық аулау 

млн м³ 

14838 

14701 

6 
оның ішінде ауыл шаруашылығын суландыру 
мақсатында қолданылды  

млн м³ 

11676 10165 

7 
өндеуші өнеркәсіппен  млн м³ 

5636 5303 

8 электроэнергетикасы кәсіпорындары млн м³ 788 664 

9 экономикалық қызметтің басқа түрлері млн м³ 960 153 

Су ресурстарын пайдалану көрсеткіші 

10 
Су ресурстарын пайдалану көрсеткіші  %  

 

11 Тасымалдау кезіндегі су жоғалту млн м³ 2792 2490 

12 
Тұщы судың жалпы қолжетімді көлемі млн м³ 

 
 

 

Жерасты суларын алу мен қолдану 

2015 жылы Қазақстан Республикасындағы 
ауызсу және техникалық жерасты суларының 
жалпы іріктелуі 1,056 млн м3/тәулік болды. 
Судың біршама іріктелуі (млн м3/тәу) Алматы 
(0,602), Шығыс Қазақстан (0,371), Жамбыл 
(0,299) және Оңтүстік Қазақстан (0,263) 
облыстарында ең азы - Атырау (0,002), 

Солтүстік Қазақстан (0,007) және Ақмола 
(0,025) облыстарында жүзеге асырылады. 
Жерасты суларын алу туралы толық дерек 
«Аймақтардағы экологиялық жағдай» 
бөлімінде айтылады.  

Суды біршама алу Қызылорда, Павлодар және 
Алматы облыстарында байқалады (1.2.13-ші 
кесте).  

 

1.2.13-ші кесте. Әкімшілік бірліктер бөлігіндегі табиғи көздерден су алу 

Әкімшілік бірліктер атауы 2011  2012  2013  2014  2015 

 Қазақстан Республикасы 21 948 21 389 22 530 23 265,5 22852,0 

Ақмола облысы 75 64 61 59,7 56,7 

Ақтөбе облысы 259 229 210 290,8 325,6 

Алматы облысы 3 104 3 176 3 240 3 374,2 3 473,6 

Атырау облысы 267 272 281 279,4 271,6 

Батыс Қазақстан облысы 420,4 525,9 600,8 641,5 420,3 

Жамбыл облысы 2 053 1 202 2 064 1 595,9 1 805,5 

Қарағанды облысы 1 740 1 603 1 703 1 640,3 1811,8 

Қостанай облысы 158 143 132 135,0 134,7 

Қызылорда облысы 5 086 4 979 4 829 5 214,5 5030,3 

Маңғыстау облысы 1 104 1 115 1 137 1 244,2 1216,4 

Оңтүстік Қазақстан облысы 3 537,0 4 553,8 3 793,6 4 283,7 4125,0 

Павлодар облысы 3 154 2 548 3 397 3 499,9 3136,2 

Солтүстік Қазақстан облысы 67,3 63,9 65,9 62,6 60,7 

Шығыс Қазақстан облысы 590,1 566,9 684,7 609,5 644,6 

Астана қаласы  81 88 87 93,2 99,8 

Алматы қаласы 253 259 245 240,7 239,2 
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1.2.6. Орталықтандырылған сумен қамту 

2015 жылы Қазақстан кәсіпорындарымен 
тұтынушыларға 1086,5 млн м3 су жіберілген, 
оның ішінде халыққа – 43,0%.  

Су құбырларының жалпы ұзындығы 22,8 мың 
км болды; көшелік су құбыр жүйелері– 34,4 
мың км; тоқсан ішілік және аулаішілік – 10,6 
мың км. 

Аймақтарда баланс ұстаушылардың және 
сумен жабдықтау объектілеріне қызмет 
көрсетуші ұйымының болмау себебінен су 
құбыры жүйесінде жиі апаттардың болуына 
және тораптар мен қондырғылардың істен 
шығуына, ал соңғы нәтижесінде су берудің 
тоқтауына жол беріледі. 

2015 жылы республика бойынша 
орталықтандырылған сумен жабдықтау 
объектілерінде 11 805 апат жағдайы тіркелген 
болатын, оның ішінде – 11 584 уақытылы 
жойылды. Желілер мен су таратқыштарда 
апаттық жағдайды уақытылы анықтау және 
оны болдырмау үшін жылдам шаралар 
қабылдау аса жауапты міндет болып 
табылады, өйткені  желіде зақымдалған 

учаскені істен шығарған кезде су 
ағындарының қайта бөлінуі орын алады, 
қысым төмендейді және тұтынушыларды 
сумен қалыпты қамтамасыз ету бұзылады. 
Сонымен қатар, апаттар кезінде көп су 
көлемін жоғалту және жертөлелерді, 
туннельдерді және т.б. су басу қаупі бар. 
Кезекті дезинфекциялау 9 870 немесе 83,6 % 
объектіде өткізілді.     

   1.2.6. Су шығыны 

Статистика комитетінің деректері бойынша су 
шығыны 85 млн.м3 –ге жоғарлағаны 
байқалады (2015 жылы судың шығына 2940 
млн. м³ -ді құраған, 2014 жылы – 2855 млн. м³).  
Ауыл шаруашылығы министрлігінің ҚР су 
қорын пайдалану және қорғау саласындағы 
уәкілетті органы- Су ресурстары жөніндегі 
комитеттің деректері бойынша тасымалдау 
кезіндегі су шығынын азайту үшін келесі іс-
шараларды жүргізді: арналарды қалпына 
келтіру, ПӘК арналарын жаңарту және су 
шаруашылық инфрақұрылымын жақсарту 
және т.б. 2014-2015 жылдардағы су 
шығынының алынған судың көлемінен 
салыстыру бойынша деректер 1.2.14-ші 
кестеде келтірілген.      

 

1.2.14-ші кесте. Су шығыны 

№ Көрсеткіштер Бірлігі Жылдар 

2014 2015 

Тасымалдау кезіндегі су шығыны 

1 Алынған су млн.м3 23266 22852 

2 Соңғы пайдаланушыларға жеткізілген су млн.м3 20411 20352 

3 Су шығыны млн.м3 2855 2940 

Жалпы алудан тасымалдау кезіндегі су шығыны пайызбен  

4 Су шығыны % 12,27 12,86 

 

1.2.8. Тұщы суды қайталама пайдалану 

2015 жылы қайта пайдаланылған судың көлемі 

8 620 млн. м3  құрады, бұл 2014 жылға 

қарағанда 205 млн. м3 көп. Жалпы алғанда 

қайта пайдаланылған судың көлемінің арту 

үрдісі байқалуда. Осылайша 2015 жылы жалпы 

алынған су көлемінен 42 %-ы қайта 

пайдаланылды. 1.2.15ші -кестеде 2014-2015 

жылдары қайта пайдаланылған судың 

салыстырмалы мәліметтері келтірілген.        

  

 

1.2.15-ші кесте.  Тұщы суды қайталама және айналмалы пайдалану    

№ Көрсеткіштер Бірлігі Жылдар 

2014 2015 
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Қайталама пайдаланатын су 

1 Пайдаланылған тұщы судың жалпы көлемі млн м3 20411 20352 

2 Қайталама пайдаланылған тұщы судың  көлемі млн м3 8415 8620 

3 Пайдаланылған тұщы судың жалпы көлеміндегі 

қайталама пайдаланылған судың үлесі  
% 41,2 

 

42,4 

 

1.2.9. Ауыз судың сапасы 

2015 жылы микробиологиялық көрсеткіштерге 

барлығы 31267 су құбыры суының сынамасы 

зерттелді, оның ішінде нормадан жоғары 614 

немесе 2,0%-ы (2014-1,5%).  

Санитарлық-химиялық көрсеткіштерге 

барлығы 28502 су сынамасы зерттелді, оның 

ішінде нормадан жоғары 715 немесе 2,5%-ы 

(2014 - 2,2%).  

Орталықтандырылмаған көздерден 2015 

жылы микробиологиялық зерттеуге 2607 су 

сынамасы алынды, оның ішінде 104 немесе 

4,0%-ы (2014ж. - 4,9%) санитарлық нормаларға 

сай келмейді.   

Санитарлық-химиялық көрсеткіштерге 2649 су 

сынамасы зерттелді, 173 немесе 6,5% -ы 

санитарлық нормаларға сай келмейді (2014ж. - 

7,7%) (1.2.16-шы кесте). 

 

1.2.16-шы кесте. Ауыз судың сапасы  

№ Көрсеткіштер Жылдар 

бірлігі 2014 2015 

Орталықтандырылған сумен қамту жүйесінің ауыз су сапасы  

1 Микробиологиялық көрсеткіштерге сұрыпталған 

сынамалардың жалпы саны  

бірлік 42316 

 

31267 

оның ішінде гигиеналық нормативтерге сай келмейтіндері бірлік 618 

 

614 

2 Гигиеналық нормативтерге сай келмейтін 

сынамалардың үлесі 

% 1,4% 2,0% 

3 Химиялық көрсеткіштерге сұрыпталған 

сынамалардың жалпы саны 

бірлік. 38043 

 

28502 

оның ішінде гигиеналық нормативтерге сай келмейтіндері бірлік  823 

 

715 

4 Гигиеналық нормативтерге сай келмейтін 

сынамалардың үлесі 

% 2,2% 2,5% 

Орталықтандырылмаған сумен қамту жүйесінің ауыз су сапасы  

5 Микробиологиялық көрсеткіштерге сұрыпталған 

сынамалардың жалпы саны  

 

бірлік  

 

3925 

 

2607 

 

оның ішінде гигиеналық нормативтерге сай келмейтіндері бірлік 192 

 

104 

6 Гигиеналық нормативтерге сай келмейтін 

сынамалардың үлесі  

% 4,9% 4,0% 

7 Химиялық көрсеткіштерге сұрыпталған 

сынамалардың жалпы саны  

бірлік 4232 2649 

оның ішінде гигиеналық нормативтерге сай келмейтіндері  бірлік 325 173 

8 Гигиеналық нормативтерге сай келмейтін 

сынамалардың үлесі  

% 7,7% 6,5% 
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1.2.10. Гидротехникалық ғимараттар және 

олардың жай-күйі 

Республика бойынша барлығы 1645 

гидротехникалық ғимарат бар, оның ішінде 

319 су қоймасы, 252 бөгет, 592 бөгет пен 

дамбалар, 97 гидроторап, 385 магистралдық 

арна.  

 319 су қоймасының ішінен 81-і 

республикалық меншікте, 201-і - коммуналдық 

меншікте, 36-сы  – жеке меншікте және 1-еуі – 

иесіз (1.2.17-ші кесте).  

 

1.2.17-ші кесте. Көлемі 1 млн. м3-тан жоғары су қоймаларының саны  

Облыстардың 

атаулары 
Барлығы 

Меншік түрлері бойынша 

Республикалық Коммуналдық Жеке Иесіз 

Алматы 60 7 49 4 0 

Ақмола 17 7 8 2 0 

Ақтөбе  11 3 1 7 0 

Атырау 0 0 0 0 0 

ШҚ 51 10 31 10 0 

Жамбыл 33 5 26 2 0 

БҚ 37 11 26 0 0 

Қарағанды 61 7 47 7 0 

Қостанай 11 6 5 0 0 

Қызылорда 7 2 3 1 1 

Маңғыстау 0 0 0 0 0 

Павлодар 0 0 0 0 0 

СҚ 3 3 0 0 0 

ОҚ 28 20 5 3 0 

БАРЛЫҒЫ: 319 81 201 36 1 

 

Қазіргі таңда республика бойынша 382 

гидротехникалық ғимарат 

қанағаттанарлықсыз жағдайда, оның ішінде 

41-і республикалық меншікте, 225 – і 

коммуналдық меншікте, 88 – і  жеке  меншікте, 

28-і иесіз (1.2.18-ші кесте). 

 

1.2.18-ші кесте. Қанағаттанарлықсыз жағдайдағы гидротехникалық ғимараттар 

Аймақтардың 

атаулары 
Барлығы 

Меншік түрлері бойынша 

Республикалық Коммуналдық Жеке Иесіз 
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Астана қ. 2 1 1 - - 

Алматы қ. 0 - - - - 

Алматы облысы 102 - 36 66 - 

Ақмола облысы 22 2 8 - 12 

Ақтөбе облысы 30 1 28 1 - 

Атырау облысы 1 1 - - - 

ШҚО облысы 22 4 15 3 - 

Жамбыл облысы 32 - 31 1 - 

БҚО 7 - 7 - - 

Қарағанды облысы 48 - 42 6 - 

Қостанай облысы 46 - 35 8 3 

Қызылорда облысы 11 7 3 - 1 

Маңғыстау облысы 12 - - - 12 

Павлодар облысы 0 - - - - 

СҚО 5 1 4 - - 

ОҚО 42 24 15 3 - 

БАРЛЫҒЫ: 382 41 225 88 28 

 

Республикалық меншіктегі гидротехникалық 

ғимараттарды тұрақты пайдалануды 

қамтамасыз ету үшін 2015 жылы 178 

республикалық және 11 трансшекаралық 

объектілерде пайдалану шығындары, 

ағымдық жөндеу, селге қарсы және су қорғау 

іс-шаралары өткізілді.     

2015 жылы гидротехникалық ғимараттардың 

(ГТҒ) 30 объектісінде қалпына келтіру 

жүргізілді сонымен қатар, пайдалануға 7 

объекті тапсырылды.    

Сондай-ақ, топтық су құбырларының (ТҚ) 21 

объектісіне қалпына келтіру жүргізілді 

сонымен қатар, пайдалануға 9 объекті 

тапсырылды.    

2015 жылы шаруашылықаралық арықтардың 

және гидромелиоративтік құрылыстардың 4  

ерекше апаттық учаскесіне күрделі жөндеу 

жүргізілді. Пайдалануға 3 объекті енгізілді.  

2015 жылы Жамбыл облысы Қордай 

ауданының Шу өзенінде жағалауды бекіту 

жұмыстары жүргізілді (ұзындығы 35,4 км).  

2015 жылы Атырау облысы шегіндегі Орал 

өзенінің сулылығын жоғарылату және 

гидрологиялық режимін жақсарту үшін түпті 

тереңдету жұмыстары (ұзындығы 6,0 км) 

жүргізілді.            
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1.3. БӨЛІМ. БИОӘРТҮРЛІЛІК 

 

 

Қазақстан биоәртүрлілік пен ландшафттардың 
байлығы бойынша Орталық Азияның 
көршілес республикаларынан анағұрлым 
басым болуда. Аумақтың ауқымдылығы (272,5 
млн. га), флораның (13 000 шамасында) және 
фаунаның (886 астам омыртқалы және 100 000 
омыртқасыз) молшылығы, өзіндік аймақтық-
климаттық жағдайларымен және экожүйемен 
тауларда тоғыз биік белдеулер мен жазықтарда 
он белдем тармағының болуы орман, дала, 
шабындық, шөлейттік және таулы 
ландшафттың биоәртүрлігі бойынша бірегей 
үйлесімділігін құрады. Сондай-ақ 
палеореликтердің әртүрлілігі 2000 түрге дейін 
үлкен. Сирек кездесетін эндемиялық және 
реликтті түрлердің арасында қорғауды талап 
ететіндердің саны өсімдіктердің 400 астам түрі 
және омыртқалы жануарлардың 300 түрі 
есептеледі, олардың басым бөлігі жоғалып кету 
қаупінде тұр. 

Қазақстанда жаһандық маңыздағы 
агроәртүрліліктің (АБӘ) бірегей генетикалық 
өсімдік ресурстары шоғырланған. Жемісті 
агробиоәртүрлілік әлемді алдымен Сиверсай 
алмасымен, кәдімгі өрікпен мойындатты. Олар 
Батыс Тянь-Шань, Қаратау, Қырғыз Алатауы, 
Іле Алатауы, Жоңғар Алатауы және 
Тарбағатай таулы ормандарынан басталады. 
Сонымен қатар, алдымен үлкен экономикалық 
перспектива кәдімгі нағыз миндаль пістесі мен 
шарап жүзімі қазақстандық генетикалық 
ресурстарымен сипатталады.  

Қазақстанның қазіргі заманғы жануарлар 
дүниесі бай және аз зерттелген. Қазіргі таңда 
550 тұқымдастарынан 100-ге жуық 
тұқымдастар және құрамы түрлерінің 40%-ға 
жуығы ғана зерттелген. 

Биоәртүрлілігінің шектімежедегі ахуалы 
шаруашылық қызметімен, табиғат аясының 
ластануымен және дүлей апаттармен, сондай-
ақ қорғалатын экожүйенің болмашы 
аумағымен байланысты. Биоәртүрліліктің 
таусылуы мен экожүйенің нашарлауы 
республиканың 66% аумағында, әсіресе жерді 
айдау және малды көп жайлау кезінде 
шөлейттер мен жазықтардың аймағында 
әсіресе көп байқалады. 

1.3.1. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар   

Эндемиялық, сирек кездесетін және жоғарып 
бара жатқан түрлерін, бірегей және эталондық 
учаскені, жалпы алғанда табиғи экожүйені 
сақтаудың аса тиімді шарасы ғаламдық 
қоғамдастықпен ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтар (ЕҚТА) жүйесін құру саналады.  

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың 
жалпы аумағы 24 018,8 мың. га (240 188 км2), бұл 
ел аумағының 8,8 %, соның ішінде:  

10 - мемлекеттік табиғи қорықтар - 1611,4 мың. 
га; 
12 - мемлекеттік ұлттық табиғи парктер - 2524,2 
мың. га; 
5 - мемлекеттік табиғи резерваттар - 2304,1 мың. 
га; 
5 - мемлекеттік ботаникалық бақтар - 0,424 
мың. га; 
5 -  мемлекеттік қорық аумақтары - 11312,4 мың. 
га; 
50 - мемлекеттік табиғи қорықшалар - 6076,3 
мың. га; 
26 - мемлекеттік табиғи ескерткіштер - 0,403 
мың. га; 

Бө лім 1.3 

БИОӘРТҮРЛІЛІК 
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1 - мемлекеттік дендрология паркі - 0,365 мың. 
га; 
3 - мемлекеттік аумақтық табиғи парктер - 189,1 
мың. га. 

Бұл ретте, ЕҚТА заңды тұлға мәртебесімен 
6 629,6 мың. га немесе республиканың 2,4 % 
аумағын алып жатыр. 

 

1.3.1-ші кесте. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар  

№ Атауы   Бірлік 
Жылдар  

2013 2014 2015 

1 Елдің ауданы км2 2724900 2724900 2724900 

  Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың ұлттық санаттары  

2 Жалпы қорғалатын аудан км2 238 732 238 732 240 188 

3 Қорықтар 
км2 

16 114 
 

16 114 
 

16 114 
 

% 6,74 6,74 6,70 

4 Табиғи аумақтар 
км2 

23 041 
 

23 041 
 

23 041 
 

% 9,65 9,65 9,6 

5 Ұлттық парктер 
км2 23 777 23 777 

 
25 242 

 

% 10  10 10,5 

6 Ботаникалық бақтар 
км2 

4,24 
 

4,24 
 

4,24 
 

% 0,002 0,002 0,002 

7 Аумақтық парктер  
км2 

1 891 
 

1 891 
 

1 891 
 

% 0,79 0,79 0,78 

8 Табиғи ескерткіштер 
км2 

4,03 
 

4,03 
 

4,03 
 

% 0,02 0,02 0,02 

9 Қорықшалар 
км2 

60763 
 

60763 
 

60763 
 

% 25,45 25,45 25,3 

10 Қорық аймақтары 
км2 

113124 
 

113124 
 

113124 
 

% 47,38 47,38 47,1 

11 
Ел ауданындағы ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтар ауданының үлесі  

% 8,76 8,76 8,8 

 

Биологиялық алуан түрлілік туралы 
конвенциясының тараптарының 10-шы 
конференциясында (2010 жыл, Жапония) 
қабылданған ғаламдық нысаналы мақсатымен, 
2020 жылға әлемнің жерүсті экожүйесінің 
жалпы ауданынан 17 % дейін ерекше 
қорғалатын табиғи аумақтардың жүйесін 
кеңейту жолымен биоәртүрлілікті сақтауды 
қамтамасыз ету қарастырылған. 

Осы негізде 2020 жылға репрезентаттық 
қамтамасыз ету мақсатымен Қазақстанның 
ЕҚТА аумағын елдің ауданынан 9,0 % дейін, 
соның ішінде заңды тұлға мәртебесіндегі ЕҚТА 
3,0 % дейін жеткізу қажет. 

2000 жылдан 2015 жыл аралығындағы мерзімде 
12 жаңа табиғатты қорғау мекемелері құрылды 
және 12 бар табиғатты қорғау мекемелерінің 
аудандары кеңейтілді. Заңды тұлға 
мәртебесіндегі ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтардың ауданы 3 реттен аса                   2 
млн. га-дан 6,6 млн. га дейін ұлғайтылды.  

Алайда, қазіргі таңда Мемлекет басшысының 
2018 жылдың соңына дейін мемлекеттік 
бюджеттен жаңа бастамаларға қаражат бөлуге 
мораторий орнату туралы тапсырмасын 
назарға ала отырып, жаңа ЕҚТА құру бойынша 
жұмыстар аса қолайлы уақытша кейінге 
қалдырылды. 



 

2015 жылға арналған Қазақстан Республикасының табиғи ресурстарын пайдалану және қоршаған ортаның жай-күйі туралы ұлттық баяндама 

 

1.3. БӨЛІМ. БИОӘРТҮРЛІЛІК 

Сонымен бірге, бар ЕҚТА аумақтарын кеңейту 
есебінен ЕҚТА шамалы ауданын 2020 жылы 
24,5 млн. га дейін жеткізу жоспарлануда, бұл ел 
аумағының 9,0% құрайтын болады.  

 Халықаралық тәжірибе ерекше қорғалатын 
аумақтарда экотуризм серпінді өсуде және 
дамыған елдердегі ЖІӨ үлесі 0,4-тен 6%-ға 
дейін тұрақсыздануда (Қытай - 0,4%, Германия 
- 1,2%, Ұлыбритания - 2%, АҚШ - 1%, Франция, 
Италия - 3%, Испания - 5,8%). 

Шетелде ЕҚТА пайдалану – ақылы (4-тен 27-ге 
дейін АҚШ долл.). Ақылы келіп тұру ЕҚТА 
дамыту үшін қосымша қаржылай қаражатты 
тартуға мүмкіндік береді. 

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің Орман шаруашылығы және 
жануарлар дүниесі комитетімен мемлекеттік 
органдармен, жергілікті атқарушы 
органдармен, Қазақстандық Туристік 
Ассоциациясымен, ЕҚТА туризмді 
дамытудағы мүдделі жеке және заңды 
тұлғалармен өзара қарым-қатынастар жүзеге 
асырылады. 

ҚР АШМ Орман шаруашылығы және 
жануарлар дүниесі комитеті барлығы 226 
туристік (экскурсиялық) бағыттар мен соқпақ 
жолдарды бекітті, олар: 160 бағыт және 66 
соқпақ жол.  

2015 жылы ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтарға келушілердің жалпы саны                                
1 070 360 адамды құрады. 

Қазіргі таңда ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтардың найы белгіленген учаскелерде 62 
- көрме ауданы мен көрсету учаскесі, 164 - 
соқпақты алаңдар мен палаталық лагерлер, 91 
- автокөлік тұрағы, 192 - кемпинг, қонақ үй, 
мотел, туристік база, 123 - қоғамдық тамақтану 
объектілері, 156 - БТП құрылған, 1151-
аншлагтар, көрсеткіштер, ақпараттық 
қабырғалармен жабдықталған. 

 Табиғатты қорғау мекемелерінің жұмысына 
қоғамдық бақылауды жүзеге асыру 
жоспарлануда. ҚР АШМ Орман 
шаруашылығы және жануарлар дүниесі 
комитеті облыстық аумақтық инспекциялар 
жанынан қоғамдық топтар құруда, оған ҮЕҰ, 
жергілікті атқарушы органдардың, қоғамдық 
бірлестіктердің, ассоциациялардың өкілдері 
мен ауыл шаруашылық ардагерлері кіретін 
болады. 

Қоғамдық топтар табиғатты қорғау 
мекемелерін басқаруға, мекемелердің, соның 
ішінде ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді 
пайдалануға учаскілерді бекіту бойынша 
конкурстарды өткізу кезінде қоғамдық 

бақылауды жүзеге асыруға қатысады деп 
жоспарлануда.  

 Қазақстанда 2007 жылы басталған ерекше 
қорғалатын табиғи аумақтардың (ЕҚТА) 
учаскелерін ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді 
пайдалануға бекіту бойынша жұмыстар 
жалғасуда.   

 Табиғатты пайдалану мекемелерінің 
инфрақұрылымын дамытудың бас жоспарына 
сәйкес ұзақ мерзімді пайдалануға жалпы 
ауданы 9713,26 га 257 жер учаскесі және қысқа 
мерзімді пайдалануға жалпы ауданы 248,68 га 
135 жер учаскесі ұсынылды.  

Туризм объектілерінің құрылысы үшін 
учаскілер туристік, рекреациялық және қызмет 
шаруашылығы шектеулі аймақтарында және 
ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді пайдалануға 
ұсынылуда.  

Шартты міндеттерді орындамағаны және 
заңнамалық және санитарлық нормаларды 
бұзғаны үшін 38 ұзақ мерзімді пайдалану 
шарттары және 63 қысқа мерзімді пайдалану 
шарттары бұзылды. 

 Ұзақ мерзімді пайдалануда учаскілер 
тендердің нәтижелері бойынша ұсынылады, 
оның жеңімпазы келесі санаттар бойынша 
анықталады: 

Техникалық ерекшеліктің тендерлік 
құжаттамаға сәйкес келуі; 

Туристік және рекреациялық маңыздағы 
объектілердің құрылысын жүзеге асыру үшін 
қажет жабдықтар мен өндірістік қуаттардың 
болуы; 

Табиғи кешендерді сақтау.  

Қысқа мерзімді пайдалануда бес жылға дейінгі 
мерзімде туристік соқпақтар мен бағыттарда, 
шатырлы лагерьге, жағажайға, қарау 
алаңдарына пайдалану үшін Ұлттық парктің 
жер учаскілері ұсынылады.  

 Экологиялық туризмді дамыту үшін 2016 
жылы 12 ұлттық парктер және 1 орман табиғи 
резерваты бойынша 50 жер учаскесін 
конкурсқа қою қарастырылуда.  

1.3.2. Ормандар және басқа орманмен 
көмкерілген жерлер 

Қазақстан орманы аз мемлекеттерге жатады. 
Ауданның жарты үлесін алып жатқан сексеуіл 
көшеттерін қоса алғанда, аумақтың 4,6 % ор-
ман қабаты алып жатыр. Аймақтың көп бөлігін 
алып жатқан шұғыл-континенталды климат, 
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орман өсіру, орман өндірісі мен ағаш егу шару-
ашылығына қатаң жағдай жасайды.  

2015 жылғы жағдай бойынша мемлекеттік ор-
ман қорының жалпы ауданы республика 

аумағының 29301,9 мың га немесе 10,8% 
құрайды. Орман алқаптарымен жабылған жер-
лер жалпы орман қорының 12627 мың га 
немесе 43,1% құрайды. Республиканың орман-
тоғайлы аумағы - 4,6% құрайды (1.3.2.1.-кесте). 

 

1.3.2-ші кесте. Орман ресурстары 

 №  Атауы Бірлік 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Орман қорының ауданы  млн. га 28,7 28,8 28,8 29,3 29,3 29,3 

2 Орманмен көмкерілген жерлер млн. га 12,3 12,4 12,5 12,6 12,6 12,6 

3 Тұрған ағаштардың жалпы қоры  млн. м³ 380,7 380,7 260,1 412,3 412,3 412,3 

4 Орманды аумақтар % 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 

 

Жеке орман қорының ауданы 657 мың га 
құрайды, орман алқаптары жоқ.  

Мемлекеттік орман қорының басым бөлігі об-
лыс әкімдіктерінің жүргізуінде – 77,9% және тек 
21,4% ҚР АШМ Орман шаруашылығы және жа-
нуарлар дүниесі комитетімен жүргізіледі.  

ҚР АШМ Орман шаруашылығы және жануар-
лар дүниесі комитетінің қарамағындағы орман 
мекемелері – 6267,4 мың. га құрайды, оның 
ішінде 6166,0 мың га – ерекше қорғалатын та-
биғи аумақтар мекемелері.   

 

1.3.3-ші кесте. Ормандар және басқа орманмен көмкерілген жерлер 

№ 

Атауы   Бірлік  
жылдар  

2013 2014 2015 

  Жалпы деректер     

1 Елдің аумағы мың га 272 490,2 272 490,2 272 490,2 

2 Ормандардың жалпы аумағы мың га 28 788,1 29 285,4 29 301,9 

3 Ел ауданындағы ормандардың үлесі  % 0,1 0,1 0,1 

4 
Басқа орман екпе жерлердің жалпы 
ауданы 

мың га 12 548,6 12 593,9 12 626,9 

  Шабылмаған ағаштар мен екпе ағаштар 

5 Ормандардың жалпы ауданы  мың га 28 788,1 29 285,4 29 301,9 

  соның ішінде 

6 Басқа табиғи жаңартылған  ормандар мың га 62,5 61,9 60,3 

7 Ағаш отырғызу мың га 923,1  929,1 947,5 

  
Биоәртүрлілікті сақтау үшін қорғалатын жерлердің 
ормандарының ауданы  

8 Ормандардың жалпы ауданы  мың га 28 788,1 29 285,4 29 301,9 

  оның ішінде 

9 
Қорғалатын аудандардағы ормандардың 
ауданы  

мың га 5,8 6,2 6,2 

 

Орман қорын сақтаудың негізгі мәселелері 

Қазақстан Республикасының ұзақ мерзімді 

келешекке стратегиялық құжаты сияқты 

бекітілген орман саясатының, сондай-ақ орта 

мерзімді және қысқа мерзімді келешекке 

стратегиялық құжататтардың жоқтығы. 

Орман шаруашылығы мекемелерінің нашар 

материалды-техникалық қамтылуы.  

Республика ормандарын өрт сөндіргіштерінің 

Бас схемасының жоқтығы. 
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Тәжірибелік тәртіпте ендірілген орман 

өрттерін ертерек анықтаудың оптикалық-

сенсорлы жүйесін ендіру, орман өрттерінен 

қорғау және сөндірудің авиациялық 

жабдықтарының паркін құру, қазіргі заманғы 

техникамен және өртке қарсы құралдармен 

жабдықтау және қолданыстағы нормалар мен 

нормативтерді тираждау талап етіледі. 

Орман аурулары мен зиянкестерінің 

ошақтарын уақытылы анықтау және 

уақытылы әсер ету үшін Алматы қ. Орман 

патологиялық мониторинг орталығын және 

Шығыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан, 

Қызылорда және Батыс Қазақстан 

облыстарында филиалдардың өңірлік желісін 

құру қажеттілігі туындады. 

1.3.3. Жоғалып кету қаупі төнген және 
қорғалатын түрлері 

Республика аумағында омыртқалы 
жануарлардың 886 түрі мекендейді, соның 
ішінде: сүтқоректілер 178, құстар, оның ішінде: 
Қазақстанда ұя салатын 489/396, бауырмен 
жорғалаушылар 49, қосмекенділер 12, 155 
балық және балық сияқты, 3 дөңгелек ауызды 
және 100 мың омыртқасыз түрлер.  

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 
жылғы 31 қазандағы №1034 қаулысымен 
Өсiмдiктер мен жануарлардың сирек 
кездесетiн және құрып кету қаупi төнген 
түрлерiнiң тiзбесiн бекiтілген. Тізімде сирек 
кездесетін және құрып кету қаупі бар 
өсімдіктердің - 387 түрі, жануарлардың - 224 
бар.  

Сирек кездесетiн және құрып кету қаупi төнген 
жануарлар түрлері Қазақстанның Қызыл 
кітабының 1-томының 1-бөлімі «Омыртқалы 
жануарлар», 1-том 2-бөлім «Омыртқасыз 
жануарлар» енгізілген. Қазақстан 
Республикасы (Омыртқалылар,2008ж) Қызыл 
кітабының соңғы басылымы 2011 жылы 3500 
дана санында болды. 

Қазақстан Республикасының Қызыл кітабы 
Қазақстан Республикасының аумағында 
зерттеу, қорғау, өсiмiн молайту және орнықты 
пайдалану шараларын қажет ететін сирек 
кездесетін және құрып кету қаупі төнген 
өсімдіктер мен жануарлар түрлерінің жай-күйі 
туралы мәліметтердің жиынтығын құрайтын 
сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген 
өсімдіктер мен жануарлар түрлері тізілімінің 
суреттермен безендірілген баспасы болып 
табылады. 

1.3.4-ші кесте. Қазақстанның Қызыл кітабына енген түрлері  

Омыртқалы жануарлар 128 түрлері мен 
түршелері 

Омыртқасыз жануарлар 97 түрлері 

балықтар 18 сақина тәрізді құрттар 3 

қосмекенділер 3 ұлулар 6 

бауырымен жорғалаушылар 10 шаянтәрізділер 1 

құстар 57 өрмекші тәрізділер 2 

сүтқоректілер 40 жәндіктер 85 

 

Сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген 
жануарлардың түрлері, оның ішінде олардың 
дериваттарын алу Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің шешімі бойынша ерекше 
жағдайларда ғана келесі тармақтар үшін жол 
беріледі: 

1) арнайы құрылған талаптарда өсіру және 
оларды одан әрі қоршаған ортаға жіберу; 
2) ұлттық аңшылық түрлерін дамыту; 
3) ғылыми зерттеулер; 
4) селекция. 

Қазақстанның өсімдіктер дүниесінің 110 түрі 
Жоғалып бара жатырған жабайы флора мен 
фауна өкілдерінің халықаралық сауда-саттығы 
туралы конвенциясының (СИТЕС) 
Қосымшаларына енгізілген, І-Қосымшада 20 
түрі, ІІ-Қосымшада – 90 түрі бар. Сирек 
кездесетiн және құрып кету қаупi төнген 
жануарлардың тізіміне 40 сүтқоректі, 50 су 
жануары, 57 құс кіреді.   

Жануарлардың құрып бара жатқан түрлерін 
сату. 

ҚР АШМ Орман шаруашылығы және 
жануарлар дүниесі СИТЕС Конвенциясының 
Қазақстан Республикасындағы Әкімші орган 
ретінде СИТЕС Конвенциясының әрекетіне 
ықпал ететін жануарларды әкелуге және 
әкетуге рұқсат, Жабайы жануарлар мен 
өсiмдiктер дүниесiнiң жойылып кету қаупi бар 
түрлерiмен Халықаралық сауда жасау 
жөнiндегi Конвенцияның І және ІІ-
қосымшаларына қосылған жануарларды 
көбейтумен айналысатын жеке және заңды 
тұлғаларды әкімшілік органда тіркеу туралы 
куәлік және сыртқы және ішкі нарықта сату 
үшін бекіре балықтарының түрлерінің 
уылдырықтарына маркалар беру «Жануарлар 
дүниесі саласындағы мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандарттарын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
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министрі м.а. 2015 жылғы 30 сәуірдегі № 18-
03/390 бұйрығының негізінде жүзеге 
асырылады. 

2016 жылдың 8 айына жеке және заңды 
тұлғаларға 124 СИТЕС рұқсаты берілген. 

 

1.3.5-ші кесте.  Сирек кездесетiн және құрып кету қаупi төнген жануарлар түрлерінің саны  

Сүтқоректілер, құстар, 
балықтар 

Бірлік  
Жылдар  

2009 2010 2011 2012 2013 2015 

Сүтқоректілер 

Түрлердің жалпы саны саны 180 180 178 178 178 178 

Оның ішінде, сирек кездесетін 
және құрып кету қаупі төнгендер 

саны 23 23 40 40 40 40 

Құстар 

Түрлердің жалпы саны саны 500 500 489 489 489 489 

Оның ішінде, сирек кездесетін 
және құрып кету қаупі төнгендер 

саны 32 32 57 57 57 57 

Балықтар 

Түрлердің жалпы саны саны 52 52 52 52 52 52 

Оның ішінде, сирек кездесетін 
және құрып кету қаупі төнгендер 

саны 18 18 18 18 18 18 

1.3.4. Бөлек түрлерін таратылуы және 
санының өзгеруі 

Қазақстанның флорасы 13 мыңнан астам түр-
лерді қамтиды, оның ішінде: шамамен 5754-тен 

астам жоғары тамырлы өсімдіктер түрлері, ша-
мамен 5000 - саңырауқұлақ, 485 –қына, 2000 - 
балдыр, 500-ге жуық – мүк тәрізділер. Өсімдік-
тердің арасында 14 % түрлері эндемикалар бо-
лып табылады.  

 

1.3.6-шы кесте. Жануарлардың жеке түрлері санының өзгеру үрдісі   

№ Түрі  Бірлік 
Жылдар  

2013 2014 2015 

Негізгі түрлері 

1 Киік мың бас 187,0 256,7 295,4 

2 Арқар мың бас 12,9 13,0 13,2 

Халықаралық маңызға ие түрлер 

3 Тоғайлы бұғы  бас 465 481 503 

Эндемиялық түрлер 

12,9 Қарақұйрық мың бас 14,5 14,7 15,7 

 

5 Құлан мың бас 3,2 3,4 3,6 

 
Орта Азия дала аймақтары жануарлары арасы-
нан қауіп тудыратын басты объектілердің бірі 
жабайы дала бөкенінің бірегей түрі – киік бо-
лып табылады. Киік - Киіктер қуысмүйізділер 
тұқымдастарының, қос тұяқтылар отрядының 
өте ежелгі жалғыз өкілі. Бұл Еуразияның 
шөлейт далалары мен жартылай шөлейт-
теріндегі тіршілік етудің қиын жағдайла-
рындағы ұзақ эволюцияға жақсы бейімделген 
көшпенді сүтқоректілер. Қазақстан аумағында 
киіктер ареалының және қорының негізгі 
бөлігі бар.  

Қазіргі уақытта киіктердің үш популяциясы 
бар, орал, үстірт және бетпақдала.  
Соңғы 100 жыл ішінде Қазақстанда киіктердің 
саны 20-шы ғасырдың басында 5-10 мың ара-
лығында, 20-шы ғасырдың 70-жылдары 2 млн.-
ға дейін және 2003 жылы саны 21 мыңға дейін 
зор аралықта азаюымен ауытқыды. Киіктердің 
жаппай қырылуына ықпал етуші бірден бір 
фактор жұқпалы (пастереллез) ауруы.  
2010 жылы киіктердің жаппай қырылу саны 11 
920 басқа жетті. 2011 жылдың мамыр айында 
441 бас, 2012 жылдың мамыр айында 926 бас, 
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2015 жылдың мамыр айында 150 044 бас киік 
қырылды. 
Киіктерді, сондай-ақ тұяқты жануарлардың 
сирек және құрып кету қаупіндегі түрлерін 
қорғауды «ПО «Охотзоопром» РМКК жалпы 
аумағы 123,0 млн. га болатын облыстың 10 
әкімшілік аумақтарында жолсыздығының 
таулы мекендердің, шөлейт және жазық 
аудандардың өте ауыр жағдайында автокөлікті 

пайдаланумен жүзеге асырады. Қорғауға 
шамамен 220 жануарлар дүниесін қорғау 
инспекторлары мен 114 жоғары өтімді 
автокөлік құралдарының бірлігі қамтылған. 

Қорғау бойынша қабылданған шаралардың 
нәтижесінде 2006 жылмен салыстырғанда 
арқардың, қарақұйрықтың, құланның, тоғай 
бұғысының саны өскендігі байқалады.  

 

Сурет. 2005-2015 жылдар аралығындағы киіктердің популяция санының динамикасы, мың бас. 

 

 

Сурет. 2010-2015 жылдар аралығындағы сирек және құрып кету қаупі төнген жабайы тұяқты 
жануарлар санының динамикасы, мың бас. 

 

 

Есептік жыл биологиялық салауаттылық 
бойынша алаңдаушылық пен ауа-райы-
климаттық жағдайлар факторларының 
жоқтығымен жабайы тұяқты жануарлардың 

осы түрлерін ұдайы өндірісі үшін қолайлы 
болды.  
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1.4.  БӨЛІМ «ЖЕР РЕСУРСТАРЫ » 

 

 

Қазақстан Республикасының жер көлемі 2015 
жылдың 1 қарашасындағы жер балансының 
деректері бойынша 272,5 млн. га құрайды, 
оның ішінде 11 317,3 мың га Байқоңыр ғарыш 
айлағында қарасты Ресей Федерациясының 
әскери дайындық полигонына пайдаланылса, 
Өзбекстан Республикасының аумағында 
«Чимган» шипажайына иелік етуге бір 
мезгілде Қазақстан Республикасынан 0,9 мың 

га берілген.  Пайдаланылатын жер қоры 
нәтижесінде Қазақстан Республикасының жер 
қоры 261 173,8 мың га. құрайды.  

Табиғи аймақтар және жер ауданы бойынша 
оларды республикасы  аумағында 
орналастырылуы 1.4.1-ші суретте көрсетілген. 

 

 
 

Бө лім 1.4 

ЖЕР 

РЕСУРСТАРЫ  
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1.4.1-сурет. Табиғи жағдайлар бойынша  республиканың аумақтарын аймақтарға бөлу 

Жер есебі деректерін талдау, жер санаттары 
бойынша жер аудандарын бөлуде жыл 
сайынғы әртүрлі өзгерістер бар екенін 
көрсетеді,  жер қоры құрылымы туралы 2015 
және одан алдыңғы 2014 жылы есеп ақпараты 
бойынша  1.4.1-ші кестеде келтірілген. 
 
Елдің жер қоры құрылымында 100,1 млн. га 
(38,3 %) және ауыл шаруашылық жерлеріне 
белгіленген жер қоры – 100,8 млн. га (38,6 %) 
құрайды. 2015 жылдың 1 қарашасындағы 

жағдай бойынша осы санаттағы жұмылдырған 
жер қоры 76,9%, басқа санаттарға 23,1%.  
 
Орын алған өзгерістер бір санатқа 
жатқызылған жерден басқа санатқа 
аударылуымен түсіндіріледі, жекеленген жер 
санаттарының жер түгендеу сипаттамасы мен 
берілген жер учаскелерінің түрлі мақсаттар 
мен олардың анықталған аудандарына 
түгендеу жүргізу нәтижесінде сипатталады.  

 
1.4.1-ші кесте. 1991, 2014-2015 жылдарға арналған жер санаттары бойынша жер қорының динамикасы 
 

Жер санаттарының атауы, мың.га 1991 ж. 2014 ж. 2015 ж. 

Атауы (+, -) 

1991ж 
қарағанда 
2015 ж. к 
 

2014ж. 
қарағанда 
2015 ж 

1. Ауыл шаруашылығына берілгені 218 375,8 98580,2 100835,4 -117 540,4 +2255,2 

2.Елді мекендер жерлері 3 747,2 23804,8 23751,5 +20 004,3 -53,3 

 
оның ішінде:      

қалалар мен кенттер 2 053,5 2254,9 2265,7 +212,2 +10,8 

ауылдық елді мекендер 1 693,7 21549,9 21485,8 +19 792,1 -64,1 
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3. Өнеркәсіп жері, көлік, байланыс, 
ғарыш қызметі қажеттіліктері үшін, 
қорғаныс, ұлттық қауіпсіздік және 
өзге де ауыл шаруашылығына 
жатпайтын қажеттіліктер үшін 18 796,8 2778,7 2826,0 -15 970,8 +47,3 

4. Ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтар, сауықтыру, рекреациялық 
және тарихи-мәдени белгіленген  
жерлер 775,1 6634,3 6613,4 +5 838,3 -20,9 

5. Орман қоры жері 10 179,2 22850,6 22899,6 +12 720,4 +49,0 

6. Су қоры жері 819,9 4120,9 4124,2 +3 304,3 +3,3 

7.Қор жері 18 952,3 102404,3 100123,7 +81 171,4 -2280,6 

Барлығы жерлер 271 646,3 261173,8 261173,8 -10 472,5 - 

оның ішінде 
басқа мемлекеттердің аумағында 
пайдаланатын жерлер  149,8 0,9 0,9 -148,9 - 

басқа мемлекеттермен пайдалана-
тын жерлер 993,7 11 317,3 11317,3 +10 323,6 - 

Республики аумағы 272 490,2 272 490,2 272 490,2 - - 

 
 
Республиканың тарихи әкімшілік-аумақтық 
құрылымы болып табылатын және бірыңғай 
емес табиғи-климаттық жағдайды әртүрлі 
деңгеймен және ел өңірлерінің жер санаттары 
бойынша жер қорының құрылымын 
байланыстырумен анықталады. 
Облыстарда бөлігіндегі жер санаттары 
бойынша жер қорының бөлінуі 1.4.2-ші кестеде 
келтірілген. 
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1.4.2-ші кесте. 2015 жылдың 1 қарашасындағы облыс қимасындағы санаттар бойынша жер бөлу  

Облыста
р атауы 

Жер санаты мың.га  

Барлық 
жер 

Ауыл 
шаруашылы
қ 
мақсаттарын
а 

елді 
мекендерг
е 

өнеркәсіп, 
көлік, 
байланыс, 
ауыл 
шаруашығын
а жатпайтын 

ерекше 
қорғалаты
н табиғи 
аумақтар 

Орман 
қорын
а 

Су 
қорын
а 

қорға 

Ақмола 10564,9 1321,2 142,7 472,2 573,4 199,4 1346,9 14620,7 

Ақтөбе 9767,3 3834,7 168,6 800,3 204,4 6,6 14355,5 29137,4 

Алматы 8632,2 803,5 307,2 1078,8 4082,0 193,4 7261,2 22358,3 

Атырау 2371,9 1350,0 669,8 156,5 53,0 18,8 6493,5 11113,5 

Шығыс 
Қазақстан 

10342,1 2964,3 187,4 1542,1 2152,5 571,2 10587,2 28346,8 

Жамбыл 4445,4 460,8 144,8 12,0 4424,2 335,9 2114,0 11937,1 

Батыс Ка-
зақстан 

5753,5 2323,7 39,6 12,4 216,0 75,5 5248,1 13668,8 

Қарағанд
ы 

14238,3 3887,2 234,6 549,7 204,3 55,6 16474,7 35644,4 

Қызы-
лорда 

2439,1 684,0 162,4 161,0 6502,5 2239,9 11852,5 24041,4 

Қостанай 10586,7 1555,8 199,4 658,0 541,0 66,7 5992,5 19600,1 

Маңғы-
стау 

5289,2 985,2 272,3 223,7 241,6 - 9552,2 16564,2 

Павлодар 5154,1 1754,0 128,5 357,9 127,5 78,9 4869,6 12470,5 

Солтүстік 
Қазақстан 

7228,5 950,4 73,9 134,7 549,6 142,4 724,8 9804,3 

Оңтүстік 
Қазақстан 

4000,4 809,7 86,1 431,0 3012,7 134,9 3251,0 11725,8 

Алматы 
қаласы 

9,1 30,1 5,7 22,8 - 0,6 - 68,3 

Астана 
қаласы 

12,7 36,9 3,0 0,3 14,9 4,4 - 72,2 

Барлығы 
100835,4 23751,5 2826,0 6613,4 

22899,
6 

4124,2 
100123,
7 

261173,
8 

*Ескерту: «Жерлер жиыны» жолы, басқа мемлекеттердің пайдаланатын жерлерісіз
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1.4.1. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, 
сауықтыру, рекреациялық және тарихи-
мәдени белгіленген  жерлер  

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарға 
мемлекеттік табиғи қорықтардың жерлері 
жатады, мемлекеттік ұлттық саябақтар, 
мемлекеттік табиғи қорықтар, жергілікті 
мемлекеттік табиғи саябақтар, мемлекеттік 
ботаникалық бақтар, сондай-ақ мемлекеттік 
табиғи ескерткіштер жатады. 

2015 жылдың 1 қарашасындағы жер 
балансының деректері бойынша бұл санаттың 
жалпы ауданы 6 613,4 мың га, оның ішінде 
ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жерлері – 
5 447,7 мың га, сауықтыру  орындарының 
жерлері– 3,8 мың. га, рекреациялық және 
тарихи-мәдени табиғи аумақтардың жерлері -
1 161,9 мың. га. құрайды. Сонымен қатар, басқа 
санаттарға кіші қорықшалардың жерлері, 
қорықтар аумағы мен табиғи кешендер мен 
объектілер жерлерінің жалпы ауданы 1 145,2 га 
құрайды. 

2015 жылы қарастырылып жатқан санаттың 
жалпы жер көлемі 20,9 мың.га қысқарды, оның 
ішінде Ақтөбе 0,4 мың га, Жамбыл 0,9 мың.га 
және Қостанай облыстарында 19,6 мың. га 
қысқаруы есебінен. Қостанай облысындағы 
қысқару Наурызым ауданы әкімдігінің бұрын 
енгізілген Наурызым мемлекеттік қорығының 
қорғау аймағын құру туралы қаулысы күшінің 
жойылуына байланысты болды.   

Жамбыл облысының 0,9 мың.га-ға қысқаруы 
Жамбыл ауданынан сауықтыру,  
рекреациялық және тарихи-мәдени табиғи 
аумақтарының нақтылау салдарынан болды. 
Ақтөбе облысының ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтарынан 0,4 мың га жер су қоры санатына 
аударылды. Ақмола, Шығыс Қазақстан, 
Жамбыл, Қарағанды, Павлодар және Оңтүстік 
Қазақстан облыстарында рекреациялық және 
тарихи-мәдени белгіленген жерлерге қатысты 
бір нысанды басқа нысанға пайдалану 
трансформациялануы (аударылуы 1.4.3-ші 
кестеде келтірілген) көрсетілген.  

 
1.4.3-ші кесте. 1991-2015 жылдарға арналған ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, сауықтыру, 
рекреациялық және тарихи-мәдени белгіленген жерлер аудандарының динамикасы, мың.га, 
 

Жер құрамы 1991 ж. 2014 ж. 2015 ж. 

Өзгеріс(+, -) 

1991 
жылдан 
2015 жылға 
қарағанда 

2014 
жылдан 
2015  
жылға 
қарағанда 

Ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтардың жерлері 

770,5 5430,4 5447,7 +4677,2 +17,3 

Сауықтыру белгіленген жерлер 2,5 5,1 3,8 +1,3 -1,3 

Рекреациялық және тарихи-мәдени 
белгіленген жерлер 

2,1 1198,8 1161,9 +1159,8 -36,9 

Барлығы жерлер 775,1 6634,3 6613,4 +5838,3 -20,9 

Сонымен қатар, басқа санаттарға 
жатқызылған қорықшалар, табиғи 
ескерткіштер және   табиғи кешенді 
жерлер мен объектілер 

- 1263,7 1145,2 +1145,2 -118,5 

Жер балансының деректері бойынша аталған 
жер санаты республиканың барлық 
облыстарында қарастырылған. Ерекше 
қорғалатын табиғи аумақтардың барлық жер 
түрлері Шығыс Қазақстан облысында - 1542,1 
мың га (республикада олардың ауданы 23,3%)  , 

Алматы облысында -1078,8 мың.га (16,3 %)  
және Ақтөбе облысында – 800,3 тыс. га (12,1 %) 
есептелген. Осындай жерлердің кіші үлесі 
Батыс-Қазақстан облысына – 12 мың.га және 
Жамбыл облысына 12,0 мың.га, Астана 
қаласына -0,3 га кіреді (1.4.4-ші кесте). 
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1.4.4-ші кесте. 2015 жылдың 1 қарашасындағы облыстар бойынша ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтарға жер бөлу, мың.га  
 

Облыстар атауы 
Барлық 
жерлер 

соның ішінде: Сонымен қатар, 
басқа санаттарға 
жатқызылған 
қорықшалар, 
табиғи 
ескерткіштер және   
табиғи кешенді 
жерлер мен 
объектілер  

Ерекше 
қорғалатын 
табиғи 
аумақтар 

Сауықтыруға 
белгіленген 

Рекреация-
лық және 
тарихи-
мәдениге 
белгіленген  

Ақмола 472,2 471,4 0,8 - 0,3 

Ақтөбе 800,3 766,6 0,2 33,5 51,2 

Алматы 1078,8 1078,0 0,1 0,7 - 

Атырау 156,5 - - 156,5 156,5 

Шығыс Қазақстан 1542,1 884,3 1,4 656,4 - 

Жамбыл 12,0 11,8 0,1 0,1 - 

Батыс Қазақстан 12,4 12,2 0,2 - 19,0 

Қарағанды 549,7 404,7 - 145,0 - 

Қызылорда 161,0 161,0 - - - 

Қостанай 658,0 657,9 0,1 - 103,0 

Маңғыстау 223,7 223,4 0,3 - - 

Павлодар 357,9 346,4 - 11,5 383,3 

Солтүстік Қазақстан 134,7 134,5 0,2 - 429,4 

Оңтүстік Қазақстан 431,0 273,3 - 157,7 2,0 

Алматы қ. 22,8 22,2 0,1 0,5 0,5 

Астана қ. 0,3 - 0,3 - - 

Барлығы: 6613,4 5447,7 3,8 1161,9 1145,2 

 

Жер балансында қорықшаларға, табиғи 
ескерткіштер мен табиғи кешенді жерлермен 
объектілерге, басқа санатқа жатқызылған 
жерлерге бөлінген. 2015 жылдың 1 
қарашасындағы жағдай бойынша жалпы 
аудан - 1 145,2 мың.га құрайды. Мұндай 
аймақтардың негізгі аудандары Солтүстік 
Қазақстан облысында – 429,4 мың. га, Павлодар 
облысында  – 383,3 мың. га, Атырау облысында 
– 156,5 мың.га. есептелген.  

Қорғалатын аумақтарды қоса алғанда ерекше 
қорғалатын табиғи аумақтардың жалпы 
ауданы, есеп деректері бойынша басқа 
санаттарға жатқызылған жерлер 7 758,6 мың га 
немесе республиканың жер қорының 2,8%-ын 
құрайды. 

1.4.2. Орман қоры жері 

Орман қоры жерінің құрамына орманды және 
орман шаруашылығының қажеттіліктері үшін 
ұсынылған  ормансыз жер учаскелері кіреді.   

Жер балансының 2015 жылдың 1 
қарашасындағы деректері бойынша орман 
қорының жалпы ауданы 22,9 млн. га немесе 

республиканың пайдаланылатын жер 
қорының 8,8%-ын құрайды. 

Жер реформасының жылдары ішінде орман 
жер қорының ауданы негізінен бұрынғы ауыл 
шаруашылығы кәсіпорындары орналасқан 
жерлерді оның жер құрамына берілуіне 
байланысты, екі есеге өсті. Қазіргі таңда ауыл 
шаруашылығының шаруашылық 
субъектілерінде уақытша жер пайдалануда 
орман шаруашылығы кәсіпорындарының жері 
барлығы 26,0 мың. га орналасқан. 1991 жылы 
мұндай жерлер 13,5 млн. га болды.  

Орман қоры жерінің есеп беру жылында 
жалпы республика бойынша 49,0 мың га артты. 
Басқа санаттағы жерлер есебінен орман 
отырғызу мен орман өсіру арқасында Ақмола 
(18,5 мың. га), Ақтөбе (3,3 мың. га), Шығыс 
Қазақстан (9,6 тыс. га), Жамбыл (5,1 мығ. га), 
Батыс Қазақстан (0,7 мың. га), Қостанай (11,8 
мың. га) және Оңтүстік Қазақстан (0,3 мың. га) 
ұлғайды. Орман қоры жер көлемінің 
динамикасы облыстар бойынша 1.4.5-ші 
кестеде  берілген.  
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1.4.5-ші кесте.  1991-2015 жылдарға арналған орман қоры жерлерінің көлемі динамикасы мың. га 
 

Облыстар атауы 1991 ж. 2014ж. 2015 ж. 

Өзгеріс (+, -) 

1991 жылдан 
2015 жылға  
қарағанда 

2015 жылдан. 
2014 жылға 
қарағанда. 

Ақмола 508,0 554,9 573,4 +65,4 +18,5 

Ақтөбе 198,5 201,1 204,4 +5,9 +3,3 

Алматы 2 281,2 4 082,0 4 082,0 +1800,8 - 

Атырау 49,1 53,0 53,0 +3,9 - 

Шығыс Қазақстан 3 161,0 2 142,9 2 152,5 -1008,5 +9,6 

Жамбыл 312,1 4 419,1 4 424,2 +4112,1 +5,1 

Батыс Қазақстан 209,4 215,3 216,0 +6,6 +0,7 

Қарағанды 211,5 204,6 204,3 -7,2 -0,3 

Қызылорда 1 412,8 6 502,5 6 502,5 +5089,7 - 

Қостанай 422,6 529,2 541,0 +118,4 +11,8 

Маңғыстау 242,4 241,6 241,6 -0,8 - 

Павлодар 451,0 127,5 127,5 -323,5 - 

Солтүстік Қазақстан 640,4 549,6 549,6 -90,8 - 

Оңтүстік Қазақстан 79,0 3 012,4 3 012,7 +2933,7 +0,3 

Алматы қ 0,2 - - -0,2 - 

Астана қ - 14,9 14,9 +14,9 - 

Барлығы 10 179,2 22850,6 22899,6 +12720,4 +49,0 

 

Орман қоры жерлерінің негізгі ауданы 
Қызылорда (6502,5 мың га), Жамбыл (4 424,2 
мың га), Алматы (4082,0 мың га), Оңтүстік 
Қазақстан (3012,7 мың га) және Шығыс 
Қазақстан (2 152,5 мың га) облыстарында ал,  
орман қоры жерлерінің құрамына жататын 
орманды жер және бұталы ағаш екпелері  
Қызылорда (4 994,5 мың га), Алматы (2235,6 
мың га) және Шығыс-Қазақстан облыстарында 
(1448,1 мың га) орын алады. 
Орман қорының құрылымындағы орманды 
жерлері мен бұталы ағаш екпелері  
52,1%-ды (11,9 млн. га) құрайды.  

 Орман қоры жерлерінде мейлінше 
ормандылығымен Солтүстік Қазақстан (87,8%) 
және Павлодар (86,4%)  облыстарында 
ерекшеленсе, ал мейлінше орманды төмен 
деңгейімен Оңтүстік Қазақстан (16,7%) және 
Жамбыл (22,9%) облыстары ерекшеленеді. 
Есепті деректер санына кіретін Қызылорда 
облысындағы орман қорының ормандылығы 
сексеуіл орманының  (76,8 %)   мейлінше 
сиректігімен сипатталады.  

Облыс қимасындағы алқап түрлері бойынша 
орман қорының жерлері 1.4.6-шы кестеде 
бөлінген 

 

 
 1.4.6-ші кесте. 2015 жылдың 1 қарашасына арналған облыстар бойынша орман қоры жер 
алқаптарының құрылымы  
 

Облыстар атауы 
Барлығы 
жерлер, 
мың га 

оның ішінде 

Ауыл 
шаруашылығы 

алқаптары 

Орманды аудандар және 
бұталы ағаш екпелері  

басқа жерлер 

мың га % мың га % мың га % 

Ақмола 573,4 179,5 31,3 365,1 63,7 28,8 5,0 

Ақтөбе 204,4 40,4 19,8 84,0 41,1 80,0 39,1 

Алматы 4082,0 1439,2 35,2 2235,6 54,8 407,2 10,0 

Атырау 53,0 11,9 22,5 23,7 44,7 17,4 32,8 

Шығыс Қазақстан 2152,5 336,4 15,6 1448,1 67,3 368,0 17,1 

Жамбыл 4424,2 2920,0 66,0 1011,9 22,9 492,3 11,1 

Батыс Қазақстан 216,0 37,8 17,5 155,6 72,0 22,6 10,5 

Қарағанды 204,3 67,8 33,2 96,9 47,4 39,6 19,4 

Қызылорда 6502,5 447,5 6,9 4994,5 76,8 1060,5 16,3 

Қостанай 541,0 195,9 36,2 286,3 52,9 58,8 10,9 

Маңғыстау 241,6 84,9 35,1 122,4 50,7 34,3 14,2 

Павлодар 127,5 14,1 11,1 110,2 86,4 3,2 2,5 

Солтүстік Қазақстан 549,6 59,6 10,9 482,8 87,8 7,2 1,3 
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Оңтүстік Қазақстан 3012,7 2443,3 81,1 502,5 16,7 66,9 2,2 

Алматы қ. - - - - - - - 

Астана қ. 14,9 0,1 0,7 11,1 74,5 3,7 24,8 

Барлығы 22899,6 8278,4 36,2 11930,7 52,1 2690,5 11,7 

1.4.3. Ауыл шаруашылығы алқаптарының  
сапалық сипаттамасы 

Топырақтың сипаттамасы 

Қазақстанда түрлі климаттық және геологи-
ялық жағдайларға байланысты топырақ 
жамылғысының әртүрлілігі, ауыл шаруашы-
лығы өндірісінің бағыттары кең ауқымды да-
муымен байланысты. Ауыл шаруашылығында 
топырақ ресурстарын тиімді пайдалану үшін, 
генезистік зерттеу негізіндегі топырақ түзу 
процесі, елдің топырақ жамылғысының 
географиясы туралы түбегейлі білімді талап 
етеді.  

Қазақстан аумағында топырақ көлденең және 
вертикалды зоналық бөлу  заңына сай 
бөлінген.   

Қазақстан Республикасының жазық 
аумағының бағыты солтүстіктен оңтүстікке 
қарай келесідей төрт топырақ аймақтарына 
бөлінген: сұр орман топырақтарындағы 
орташа-ылғалды орманды аймағы,  сілтілі 
қаратопырақты және шалғынды-
қаратопырақты, кәдімгі және оңтүстікті қара 
топырақтың орташа-құрғақ далалы аймағы, 
қоңыр топырақтың құрғақ далалы және 
шөлейтті далалы және сұрғылт және сұрғылт-
сұр топырақты (1.4.3-ші сурет). 
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 1.4.3-ші сурет.  Қазақстан Республикасының аумағында топырақтың таралуы 

Сұр топырақты орман 15,7 мың га құрайды, 
олардың ішінде 9,5 мың га ауыл шаруашылына 
белгіленген жер бөліктерінде орналасқан. 
Сілтілі қаратопырақ 484,8 мың га-ды  құрайды, 
оның ішінде 381,2 мың га ауыл 
шаруашылығына белгіленген жер 
бөліктерінде орналасқан. Орманды далалы сұр 

топырақты және қара топырақты, сілтілі 
топырақты дала аймағындағы жер ауыл 
шаруашылықта белгіленген жер бөліктерінде 
жоғары пайыздық 48,6. % көрсеткішпен 
сипатталады, республика бойынша орташа 
48,6%-ды құрайды (1.4.6 және 1.4.7 кестелер)*. 

 

 
1.4.6-ші кесте. 2015 жылдың 1 қарашасына арналған ауыл шаруашылығы алқаптарының негізгі 
типтері мен топырақтардың кіші типтері бойынша құрамы 

 
Топырақтың типтері мен кіші 

типтерінің атауы 
Барлығы жерлер А/ш белгіленген жерлер 

мың га аудан жалпы ауданға 
%-ы 

мың. га аудан  жалпы 
ауданға %-ы 

Сұр орманды орманды далалы ай-
мақтары  

15,7  9,5  

Сілтілі қаратопырақты орманды да-
лалы аймақтары 

484,8 0,2 381,2 0,4 

Кәдімгі қаратопырақты орманды 
далалы аймақтары 

9226,3 4,3 8031,1 8,2 
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Оңтүстік далалы қара топырақты 
аймақтары 

11 423,3 5,3 9412,9 9,7 

Қызғылт қара қоңырлы топырақтың 
құрғақ далалы аймақтары 

33 660,2 15,7 22600,0 23,2 

Қызғылт  қоңырлы топырақтың 
құрғақ далалы аймақтары  

20 650,0 9,6 10196,6 10,5 

Ашық қызғылт шөлейтті аймақтары  31 201,0 14,5 9468,5 9,7 

Қоңыр шөлді аймақтары  31 308,0 14,6 9093,2 9,3 

Сұр- қоңыр шөлді аймақтары 29586,1 13,8 6599,3 6.8 

Сұр топырақты солтүстік жіне 
оңтүстік шөлді-далалы аймақтары   

11 448,5 5,4 7 930,3 8,2 

Қызғылт тау бөктерлі  6 976,2 3,2 4 941,6 5,1 

Қара топырақты тау бөктерлі  1 498,6 0,7 1 271,1 1,3 

Таулы альпілі және субальпілі  1 449,0 0,7 324,0 0,3 

Таулы орманды 1050,5 0,5 505,8 0,5 

Қаратопырақты таулы  2 432,7 1,1 1 137,0 1,2 

Қызғылт таулы  4 047,3 1,9 2 147,0 2,2 

Сұр топырақты таулы  267,9 0,1 111,0 0,1 

Сұр және сұр қоңыр   228,3 0,1 62,7 0,1 

Құм 17 884,1 8,3 3 089,2 3,2 

Барлығы 214838,5 100,0 97312,0 100,0 

*Ескерту: «Жерлер жиыны» жолы, басқа мемлекеттердің пайдаланатын жерлерісіз»   
 
 
 1.4.7-ші кесте. 2016 жылдың 1 қарашасына арналған егістіктер бойынша негізгі типтер мен кіші 
типтердің құрамы 
 

 
Топырақтың түрлері мен кіші түрлерінің 

атауы 

Барлығы  А/белгіленген жерлер 

егістік 

оның ішінде 
суармалы 

егістік 

 оның ішінде су-
армалы 

Сұр орманды орманды далалы аймақтары  6,5 - 6,3 - 

Сілтілі қаратопырақты орманды далалы 
аймақтары 

236,7 - 227,1 - 

Кәдімгі қаратопырақты орманды далалы 
аймақтары 

6 040,9 10,6 5 947,4 10,1 

Оңтүстік далалы қара топырақты 
аймақтары 

5235,8 21,8 5 188,7 17,2 

Қызғылт қара қоңырлы топырақтың 
құрғақ далалы аймақтары 

7506,0 94,4 7 355,1 92,1 

Қызғылт  қоңырлы топырақтың құрғақ 
далалы аймақтары 

1785,6 35,5 1 678,1 30,5 

Ашық қызғылт шөлейтті аймақтары  69,0 8,3 45,2 7,6 

Қоңыр шөлді аймақтары  15,6 14,2 14,1 13,3 

Сұр- қоңыр шөлді аймақтары  186,9 195,0 179,4 184,1 

Сұр топырақты солтүстік жіне оңтүстік 
шөлді-далалы аймақтары   

1 828,4 902,6 1 692,4 813,1 

Қызғылт тау бөктерлі  1 036,6 264,6 997,1 240,8 

Қара топырақты тау бөктерлі  585,0 18,3 577,9 15,7 

Таулы альпілі және субальпілі  - - - - 

Таулы орманды 13,6 - 12,9 - 

Қаратопырақты таулы  189,0 4,3 185,1 4,2 

Қызғылт таулы  171,2 24,1 161,3 22,3 

Сұр топырақты таулы  25,9 2,4 22,7 2,3 

Сұр және сұр қоңыр   1,9 1,8 1,9 1,8 

Құм 0,2 - 0,1 - 

Барлығы 24934,8 1 597,9 24292,8 1455,1 

*Ескерту: «Жерлер жиыны» жолы, басқа мемлекеттердің пайдаланатын жерлерісіз»   
 

Республиканың 85%-дан жоғары бөлігі егістік 
жері орманды далалы, далалы және қуаң 

далалы аймақтарда орналасқан. Егістік жер ай-
мақтарының бір пайыздан астамын орман 
далалы, шөл және шөлейт жерлері құрайды. 
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Аудандарда негізінен жайылымдар басым. 
Табиғи аумақтар бойынша маңызды 
айырмашылықтар, сондай-ақ  шөп 
шабындылары мен басқа да алқаптарда 
кездеседі. Бұл жағдай ауыл шаруашылығы 
саласында орналасқан  жердi пайдалану мен 
қорғау және басқа да ұйымдастыру 
мәселелелері бойынша жердің сапасы мен 
бағасына айрықша назар аудартады.  

1.4.4. Ауыл шаруашылығы алқаптарының 
сапалық жағдайы 

Республиканың кейбір аймақтарында 
топырақтың сапалық жағдайы олардың 
құнарлылығына теріс әсер ететін белгілердің 
болуымен күрделенеді. Ауыл шаруашылық 
алқаптары сапасының есебіне мелиоративтік 

топтардың, мелиоративтік іс-шаралармен 
топырақтың жалпы бағытымен және сипаты 
үйлестіреледі:  

Ι – күрделенбеген теріс белгілерімен,  
ΙΙ – қиыршық тасталған; 

ΙΙΙ- тұзды; ΙV –сортаң; V – шайылған; VΙ – 
дефлирленген; 
VΙΙ – су және жел эрозиясына бірлесіп 
ұшыраған; 
VΙΙΙ – ылғалды; ΙХ – шалшықты; Х –басқа. 

 Аталған мелиоративті топтардың әрқайсысы 
«күрделенбеген теріс белгілерімен» және «су 
және жел эрозиясына бірлесіп ұшыраған» 
қоспағанда, үдерістің күрделілігіне 
байланысты үш деңгейге бөлінеді: әлсіз, 
орташа, күшті; «қиыршық тасталған» тобына 
қосылған деңгей - өте күшті. «Ылғалды» тобы 
тасқынды және тасқыннан тыс болып бөлінеді. 

Көрсетілген белгілері бойынша суармалы және 
суармалы емес егістіктердің, Ауыл 
шаруашылық алқаптарының сипаттамасы, 
Қазақстан Республикасы (2010 ж.) жерінің 
сапалық жағдайы туралы есеп деректері 1.4.8, 
1.4.9, 1.4.10 және 1.4.11 – ші кестелерде 
көрсетілген  құрылым және аудандардағы 
алқаптарындағы кейінгі  жылдар бойынша 
енгізілген өзгерістер негізінде жасалған.  

 
 1.4.8-ші кесте. 2015 жылдың 1 қарашадасындағы жағдай бойынша мелиоративті топтар бойынша 
ауыл шаруашылық алқаптарының бөлінуі  

 

Мелиоративті топтар 
Аудан,  
мың. га  

Үлес салмағы, 
%-ға  

Барлық ауыл шаруашылық алқаптары  214838,5 100 

Оның ішінде:   

Күрделенбеген теріс белгілерімен 41 518,4 19,3 

оның ішінде жер бөлу үшін сөзсіз жарамдылары 23 556,1 11,0 

қиыршық тасталған және тастақты 43 067,4 20,1 

Тұзды 35 283,5 16,4 

Сортаң 58164,4 27,1 

Шайылған 4 950,3 2,3 

Дефлирленген 24 168,1 11,2 

су және жел эрозиясына бірлесіп ұшыраған  201,7 0,1 

Ылғалды 2947,6 1,4 

Шалшықты 1 083,6 0,5 

Басқа 3453,5 1,6 

*Ескерту: «Жерлер жиыны» жолы, басқа мемлекеттердің пайдаланатын жерлерісіз»   
 

Ι-ші топ - Күрделенбеген теріс белгілермен. 

Оған пішіні қандайда бір қолайсыз 
жағдайлармен күрделенбеген  (сортаңдалған, 
шайылған және тағы басқа) топырақтар 
жатады, бұл ретте олар арнайы мелиорация 
мен ауыл шаруашылығы техникасын талап 
етпейді, олардың өнімділігі жоғары.   

Көрсетілген топырақ тобы Қазақстанда  ауыл 
шаруашылық алқаптарының 41,5 млн. га 
немесе 19,3%-ын құрайды. Бұл топ егістік 
құрамында егістіктің барлық ауданының 16,1 
млн. га немесе 64,7% (24,9 млн.га)  алып жатыр.  

Жалпы ауданнан егістік құрамына кіретін 
сөзсіз қолайлысы 15,9 млн. га немесе  63,9%. 

Топырақтың құнарлылығына ықпал ететін  
теріс белгілері жоқ жердің біршама ауданы 
(17,9 млн.га), оны атмосфералық 
ылғалдылығының жетіспеушілігіне, рельеф 
жағдайы бойынша және суару үшін судың 
болмауына байланысты ауыл 
шаруашылығында пайдалану мүмкін емес. 

Топырақты жерге бөлу үшін сөзсіз қолайлысы  
23,6 млн.га немесе  барлық ауыл шаруашылық 
алқаптарын алып жатқаны 11,0%. Егістік 
құрамында пайдаланатын қарапайым 
аймақтық агротехниканы немесе күрделі емес 
мелиоративті іс-шараларды жүргізуге мұқтаж 
топырақтың сапасы бойынша біршама 
аудандар  сөзсіз қолайлысы Қостанай 5,4 млн. 
га, Ақмола 5,0 млн. га, Солтүстік Қазақстан 
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облыстарында 4,2 млн. га анықталды. Қалған 
облыстарда Атырау (0,4 мың.га) және 
Маңғыстау облыстарын қоспағанда бұл аудан 
олардың әрқайсысы бойынша 200-ден 900 мың 
га құрайды.  

ΙΙ топ – қиыршық тасталған. Оларға аз 
дамыған және толық өңделмеген, түбірі терең 
және басқалар жатады.  Жалпы ауданы 43,1 
млн. га немесе ауыл шаруашылық 
алқаптарының 20,1 %-ын құрайды.  Мұндай 
топқа жататындар шоқылы және шоқыаралық 
кеңістіктерде, негізінен тау бөктерінде және 
таулы аудандарда Шығыс-Қазақстан – 12,1 
млн. га, Жамбыл – 4,0 млн. га, Алматы – 3,1 млн. 
га-ға кең тараған.  

Мелиоративтелген бұл топтың басым бөлігі аса 
күшті қиыршық тасталған және күшті 
қиыршық тасталған біршама ауданы -26,4 млн. 
га, орташа және әлсіз қиыршық тасталған 8,3 
млн. га және  8,4 млн. га. құрайды.   

Егістік құрамында қиыршық тасталған 
топырақ 1,5 млн.га құрайды.  

Егістікке тартылған қиыршық тасталған 
топырақ ауданы облыстар бойынша келесідей 
бөлінген: Жамбыл облысының егістік 
ауданынан 28,6%, Қарағанды 23,5 %,  Алматы – 
14,4 %, Акмола, Солтүстік-Қазақстан және 
Қостанай облысында – 2,2-ден 5,6 % есептелген. 
Қалған облыстарда мұндай жерлер егістікке 
тартылмаған. 

Әлсіз қиыршық тасталғандар (1,2 млн. га) 
оларды егістікке құрамына пайдалануға 
кедергі келтірмейді. Орташа, күшті және өте 
күшті қиыршық тасталғандары сонымен қатар, 
мелиоративті топырақтарды жайылым ретінде 
пайдалану қажет (0,3 млн. га).  

  III топ – Тұзды.  Республиканың  35,3 млн. га 
тұзды топырақ болып есептеледі немесе ауыл 
шаруашылық алқаптары жалпы ауданының 
16,4 %-ын құрайды. 

Топырақтың тұздану деңгейіне сондай-ақ, 
кешенді тұздардың құрамына байланысты  үш 
топқа бөлінеді:  

әлсіз тұздыға  10%-ға дейінгі тұз кешеніндегі 
барлық тұзды топырақ кіреді, олардың жалпы 
ауданы 11,0 млн,га-ды құрайды; 

орта тұздыға, тұз кешеніндегі барлық тұзды 
топырақ кіреді, олардың жалпы ауданы  7,3 
млн. га;  

күшті тұздыға тұз кешеніндегі барлық 30 дан 50 
% дейінгі және одан жоғары тұзды топырақ 
кіреді, жалпы ауданы 14,2 млн.га-ды құрайды.  

сортаңдылар бөлек 2,8 млн.га-ды алып жатыр 
және бөлек бір топты құрайды. 

Топырақтың барлық аймақтық типтерінде 
тұздылар кездеседі, олардың 58 %-дан астамы 
сұр және сұр-қоңыр топырақтың үлесіне 
жатады, оның ішінде орташа және күшті 
деңгейдегі жалпы санның 64%-ын құрайды. 
Сұр және сұр-қоңыр топырақ аймақта -1,6 
млн.га, қызғылт қара қоңырлы  және қызғылт 
топырақ – 6,2 млн.га, ашық қызғылт топырақ -
2,7 млн. га.  

Егістікте 2,4 млн. га  тұзды топырақ 
орналасқан, олар Ақмола облысында – 0,6 млн. 
га, Қостанай-0,6 млн.га, Солтүстік Қазақстан-
0,28 млн.га, Жамбыл-0,18 млн.га, Оңтүстік 
Қазақстан-0,15 млн.га-ды құрайды ал, басқа 
облыстарда тұзды егістік аудандары   
тартылмаған.  

Суармалы емес егістік құрамында әлсіз тұзды 
топырақ және олардың кешендері (1,7 млн. га) 
пайдаланылады. Суармалы ауыл 
шаруашылығында егістік жер бөлігінде (190,1 
мың. гa) тұзды емес  топырақ кешендері мен 
әлсіз тұзды топырақтың 30% -ға дейіні 
пайдаланылады. Бұл жерлер дренаждық 
желілер аясында қарапайым тұщыландыру 
және шаюдың күрделі емес іс-шараларды 
қажет етеді. Суармалы емес жағдайда 
атмосфералық жауын-шашын, қарды 
жинақтау арқылы біртіндеп жүзеге 
асырылады.  

Орташа және күшті тұзды топырақ 30%-ға 
дейін сортаңдалған сондай-ақ,  жалпы 
ауданның 630,4 мың.га сортаңдар күрделі  
мелиоративті іс-шаралар жүргізуді талап етеді, 
осыған байланысты оларды егістік құрамынан 
шығарып жайылымға ауыстыру қажет.   

IVтоп– сортаңды.  Республика ауданы 
бойынша 58,2 млн. га немесе ауыл 
шаруашылығы алқаптарының 27,1 %-ын 
құрайтын мелиоративтік топтардың біршама 
ірісі болып табылады.  Сортаңды топырақ үш 
топқа бөлінеді: 

Сортаңдалмаған жер, біртекті контурлары бар 
нашар сортаңдалған немесе сортаңдалмаған 
қыртыстың  ұсақ сортаңдалуы, орташа 10-дан 
30%-ға дейін және терең сортаңдалған 50%-ды 
құрайды.  Жалпы ауданы 18,2 млн. га (31, 3 %) 

Біртекті контурлары бар орташа сортаңдалған 
жер, орташа сортаңдалған сортаңдалмаған 
және сортаң қыртыспен сортаңдалған 
топырақтың ұсақ,орташа 10-дан 30%-ға дейін 
және терең сортаңдалған 50%-ды құрайды. 
Жалпы ауданы 10,9 млн. га (18, 7%). 
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Күшті сортаңдалған жер, күшті сортаңдалған 
топырақ, сортаң басымдылықты кешенін 
(тереңнен басқа) құрайды. Жалпы ауданы 29,1 
млн. га (50, 0%). 

Ең көп таралған сортаң  топырақ және оның 
ішінде  шөл топырақты аймағында олардың 
қоңыр және сұр-қоңыр кешендері 16,8 млн га 
алынған, шөлейт аймақтарда ашық қоңырқ 
топырақты – 15,2 млн га және қызғылт қара 
қоңырлы топырақты -19, 1 млн га орналасқан. 

 Аймақтық жоспарда сортаңды жерлер 
негізінен Ақтөбе (11,5 млн. га), Қарағанды (11,4 
млн. га), Батыс Қазақстанда (7.1 млн. гa) 
облыстарында орналасқан. Ақмола, Атырау, 
Шығыс Қазақстан, Павлодар және Солтүстік 
Қазақстан облыстарында осындай жерлер 3 
млн-нан 4 млн. га-ға дейін. Республиканың 
оңтүстік облыстарында сортаңды жерлер әр 
қайсысы 1 млн. га-дан аспайды. Егістікте 
сортаң топырақ 2,8 млн.га  орын алады. 
Олардың көптеген алаңдары Солтүстік-
Қазақстан – 713,6 мың. га, Қостанай -688,2 мың. 
га, Ақмола – 636,9 млн. га, Павлодар – 310,8 
мың.га және Қарағанды  облыстарында – 225,3 
мың. га. Егістікте негізінде әлсіз сортаңдалған 
кешендер пайдаланылады. Көбінесе егістіктер 
жерлер әлсіз сортаңдалған кешенді, 30 %-ға 
сортаңдалған жерді алады. 

V-ші топ – су эрозиясына ұшыраған 

(шайылған). Ауыл шаруашылық алқаптары 
аудандарының 4,9 млн. га орын алады, оның 
ішінде 1,2 млн. га егістік болып келді. Ақмола, 
Оңтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан және 
Жамбыл облыстарының көп аудандарының ең 
көп алаңдарында шайылған топырақтың 
егістік құрамы анықталды. 

VI-шы топ - жел эрозиясына (дефлирленген) 

ұшыраған. Мұндай топырақтар 24,2 млн. га 
саналады, соның ішінде егістікте 0,5 млн. га, 
оның 74 % Павлодар облысында орналасқан. 

VII-ші топ –су және жел эрозиясына бірлесіп 
ұшырағандар.  201,7 мың га ауданда 
анықталған.  

VIII-ші топ – ылғалды. Республикада 2,9 га 
құрайды, оның 224,6 мың га егістікте 
орналасқан. Аталған топ негізінен 
гидроморфтық және жартылай гидроморфтық 
топырақпен берілген. Жайылмалы жерлер 1,1 
млн га ал, жайылма сыртындағы жерлер 1,8 
млн га құрайды.   

Бұл топтың біршама маңызды аудандары 
Қарағанды облысында – 0,6 млн га. Қостанай, 
Батыс Қазақстан, Павлодар, Ақтөбе, Алматы 
облыстарында 0,2-0,3 млн.га ылғалды жерлер 
есептелген. 

Осы топтың жері негізінен топырақпен, 
өзендердің жайылмалары және өзендердің 
жайылмалы террастары сонымен қатар, 
жайылма сыртындағы еңкіштер және 
құламалар соның ішінде табиғи және жасанды 
лимандармен ұсынылған. Сарқынды сулардың 
көптігі және ұзақтығы ауыл шаруашылығы 
дақылдарының өнімділігіне егіс мерзіміне 
оның пісуіне кері әсерін тигізеді. Осыған 
байланысты, аталған топтың топырағын пішен 
шалғындары ретінде пайдалану жөн болады.   

IX-шы топ – шалшықты. 1,1 млн. га 
орналасқан, оның ішінде егістік жерлерде – 
23,9 мың га, суармалы егістік жерлерде – 15,4 
мың га орналасқан. Олар өте ылғалды 
жағдайда негізінен батпақты шалғынды-
батпақты топырақта қалыптасқан. Маңғыстау 
облысынан басқа аумақтарда кіші 
участоктарда орналасқан. Олар құрғату 
бойынша мелиоративті күрделі іс-шараларды 
талап етілетіндіктен оларды егістік жерлерде 
пайдаланған жөн  

X-ші топ - өзгелер. Ауданның 3,5 млн. га алып 
жатыр. Бұл топта сапасы бойынша жоғарыда 
аталған мелиоративті топтардың 
ешқайсысына кірмейтін топырақ тобы 
ескерілген. Бұл сортаңды, тақыр, құмды – 
сәулелік сонымен қатар, теріс белгілері жоқ 
құмды, автоморфты, жартылай гидроморфты, 
тас аралас топырақты, кесекті, сайлы-батпақты 
кешендер, сор сортаңдылар және тағы басқа 
жерлерден құралған аралас топырақ.   

Барлық топырақты аймақтар кіші 
учаскелермен қамтылған, олардың ішінде 
құрғақ далалы жерлерде қызғылт қара 
қоңырлы және қызғылт топырақ - 2,0 млн. га, 
жартылай құрғақ аймақта ақшыл-қызғылт 
топырақ – 0,3 млн. га, құрғақ аймақтарда қоңыр 
және сұр-қоңыр топырақ -0,5 млн. га құрайды. 
Аймақтық жоспарда өзге топтың негізгі 
аудандары Ақтөбе (0,7 млн. га), Қарағанды (0,6 
млн. га), Павлодар (0,5 млн. га) облыстарын 
қамтиды. Егістік жерлерде олар 67,0 мың га 
құраса оның ішінде, Павлодар облысында  - 
22,8 мың га, Солтүстік Қазақстан облысында 
18,1 мың га, Қостанай облысында 13,1 мың га 
құрайды.  

Ауыл шаруашылық жайылымдарын 
мелиоративті топтар бойынша тұтастай 
талдап бөле отырып ауыл шаруашылығына 
белгіленген жерлердің санаттарында жердің 
мелиоративін біршама сапалы деп 
қорытындылауға болады. Ауыл 
шаруашылығы жайылымдары құрамында бұл 
жер санаттары жер бөлу үшін сөзсіз қолайлы 
болатын теріс белгілері көп байқалмайтын 
мелиоративті топ 28%-ды құрайды. Әлсіз 
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деңгейдегі теріс белгілері бар басқа 
мелиоративті топтардың үлес салмағы 24%-ға 
жуық. Ауыл шаруашылық 
жайылымдарындағы орташа және күшті 
деңгейдегі теріс белгілері бар басқа 
мелиоративті топтардың үлес салмағы 
олардың жалпы ауданынан 48%-ға тең. 
Республика бойынша тұтастай салыстыру үшін 
теріс белгілері көп байқалмайтын 
мелиоративті топ 19%-ды, әлсіз деңгейдегі 
теріс белгілері бары 20 %-ды ал, орташа және 
күшті деңгейдегі теріс белгілері бары – 60 %-
дан астам.   

Жердің сапалық бағасының соңғы турымен 
салыстыру бойынша егістіктер ауданы 24,2 
млн. га. дан 24,9 млн. га ға дейін оның ішінде, 
суармалы жерлер 1440,9 мың га. дан 1597,9 млн. 
га. ға дейін ұлғайды. 

Өсім сәйкесінше 0,7 млн. га және 157,0 мың га 
құрады. Аймақтық жоспарда негізінен 
егістіктің өсуі Солтүстік Қазақстан облысында 
(23,6 мың га), Ақмола облысында (341,0 мың га), 
Шығыс-Қазақстан облысында (218,3 мың га), 
Қостанай облысында (429,1 мың га), Павлодар 
облысында (213,7 мың га) құрады.   

Ауыл шаруашылық жайылымдарын 
трансформациялау нәтижесінде егістік 
құрамы негізінен жартылай шөлейтті ашық-
қызғылт аймақтағы өз бөлігінен төмен өнімді 
шығарумен және далалы қара топырақты және 
құрғақ далалы қызғылт аймақтардағы 
сонымен қатар, біршама өнімді жерлері бар 
республиканың таулы аймақтарындағы 
егістіктердің жаңа учаскелерін игеру есебінен 
жүргізіледі.  



 

 

  

1.4.9-шы кесте. 2015 жылдың 1 қарашасына мың га. Олардың құнарлылығына ықпал ететін белгілер бойынша ауыл шаруашылық алқаптарының сипаттамасы 
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сөзсіз 
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Ақмола 
13187,9 4995,5 4995,5 2412,1 1601,9 3169,5 562,0 9,6 - 164,5 111,6 161,2 

Ақтөбе 
26225,2 7872,9 1447,0 1815,4 1483,8 11453,6 473,1 2101,1 8,3 269,0 25,9 722,1 

Алматы 
15848,0 2958,6 781,1 3048,4 2907,4 573,8  815,5 4952,4 - 199,7 187,6 204,6 

Атырау 
9114,0  537,9 0,4 136,9 1744,0 3396,0 - 3133,9 - 45,7 3,1 116,5 

Шығыс Қазақстан  
22645,2 3230,1 1424,6 12121,3 1587,2 3744,3 426,6 864,5 1,5 437,7 111,7 120,3 

Жамбыл 
9347,8 669,7 333,8 4050,4 1358,1 406,3 222,7 2414,0 - 124,0 87,0 15,6 

Батыс Қазақстан  
12777,3 1528,2 1073,2 301,9 1343,2 7109,5 274,5 1409,5 191,9 326,4 72,5 219,7 

Қарағанды  
33007,2 3654,3 1174,2 13085,9 2604,6 11443,7 200,4 759,7 - 574,6 61,8 622,2 

Қызылoрда 
12156,8 1127,2 4,3 263,8 7066,5 641,6 2,9 2846,7 - 94,5 79,1 34,5 

Қостанай 
18129,3 5898,1 5403,4 590,4 3133,1 6846,5 158,7 611,2 - 294,5 183,6 413,2 

Маңғыстау 
12655,9 1600,9 - 932,5 6870,0 1635,4 800,0 656,3 - - - 160,8 

Павлодар 
11167,6 1606,5 1596,5 2824,4 775.6 3943.8 0,9 1296,3  157,9 34,8 527,4 

Солтүстік Қазақстан 
8404,3 4180,2 4180,2 410,2 573,2 2790,4 56,0 - - 144,5 115,6 134,2 

Оңтүстік Қазақстан  
10129,4 1629,7 1138,5 1068,8 2232,5 1007,5 956,9 3112,9 - 112,3 7,7 1,1 

Алматы қ. 
30,4 25,6 0,8 4,4 - - 0,1 - - 0,3 - - 

Астана қ. 
12,2 3,0 3,0 0,6 2,4 2,5 - - - 2,0 1,6 0,1 

Жиыны 
214838,5 41518,4 23556,1 43067,4 35283,5 58164,4 4950,3 24168,1 201,7 2947,6 1083,6 3453,5 

*Ескерту: «Жерлер жиыны» жолы, басқа мемлекеттердің пайдаланатын жерлерісіз» 



 

 

  

1.4.10-шы кесте.  2015 жылдың 1 қарашасына мың га. Олардың құнарлылығына ықпал ететін белгілер бойынша егістіктердің сипаттамасы 
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Ақмола 
5699,9 3789,7 3 789,7 303,1 596,7 636,9 351,3 0,9 - 12,7 1,3 7,3 

Ақтөбе 
541,1 417,9 417,9 13,9 19,7 45,8 34,2 - - 9,2 - 0,4 

Алматы 
1085,1 595,8 548,8 155,8 155,2 25,5 58,2 40,0 - 51,5 3,1 - 

Атырау 
5,1 0,8 0,8 - 3,9 0,1 - - - 0,3 - - 

Шығыс Қазақстан  
1451,5 927,8 927,3 144,1 33,4 85,2 235,1 12,2 0,6 12,8 - 0,3 

Жамбыл 
836,4 333,1 176,4 239,4 178,9 3,4 52,7 1,6 - 23,8 2,5 2,0 

Батыс Қазақстан  
538,1 259,8 259,8 15,1 23,0 62,8 72,6 4,4 95,6 3,9 0,5 0,4 

Қарағанды  
1130,1 428,1 426,9 266,0 84,2 225,3 83,2 28,1 - 12,0 0,6 2,6 

Қызылoрда 
160,9 - - - 151,0 - - - - - 9,9 - 

Қостанай 
6094,6 4 537,0 4 537,0 133,1 583,8 688,2 63,4 30,1 - 42,6 3,3 13,1 

Маңғыстау 
0,5 0,3 - - 0,1 0,1 - - - - - - 

Павлодар 
1610,5 758,2 757,8 49,7 134,1 310,8 - 334,3 - 0,6 - 22,8 

Солтүстік Қазақстан 
4842,4 3 590,6 3 596,0 188,8 280,4 713,6 28,0 - - 20,2 2,7 18,1 

Оңтүстік Қазақстан  
934,8 494,0 491,1 14,7 143,4 6,5 241,3 0,2 - 34,7 - - 

Алматы қ. 
1,9 1,6 0,6 - - -- - - - 0,3 - - 

Астана қ. 
1,9 1,5 1,5 - 0,2 0,2 - - - - - - 

Жиыны 
24934,8 16136,2 15 936,1 1 523,7 2387,0 2804,4 1 220,0 451,8 96,2 224,6 23,9 67,0 

*Ескерту: «Жерлер жиыны» жолы, басқа мемлекеттердің пайдаланатын жерлерісіз» 



 

 

  

*Ескерту: «Жерлер жиыны» жолы, басқа мемлекеттердің пайдаланатын жерлерісіз»

1.4.11-ші кесте. 2015 жылдың 1 қарашасына мың га. Олардың құнарлылығына ықпал ететін белгілер бойынша суармалы егістіктердің сипаттамасы  
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Ақмола 
15,5 11,3 11,3 0,7 0,5 1,5 0,2 - - 1,3 - - 

Ақтөбе 
10,9 7,5 7,5 - 0,7 - 0,3 - - 2,4 - - 

Алматы 
480,7 256,2 256,2 82,8 66,4 19,1 8,2 2,9 - 42,0 3,1 - 

Атырау 
5,1 0,8 0,8 - 3,9 0,1 - - - 0,3 - - 

Шығыс Қазақстан  
126,7 97,1 97,0 16,2 2,8 2,3 3,9 1,8 - 2,6 - - 

Жамбыл 
210,4 84,2 79,7 44,6 57,5 1,0 3,2 0,1 - 17,5 2,3 - 

Батыс Қазақстан  
14,7 9,2 9,2 - - - 4,6 0,2 - 0,6 0,1 - 

Қарағанды   
54,7 30,4 26,4 8,8 4,8 8,7 0,1 - - 1,9 - - 

Қызылoрда 
160,9 - - - 151,0 - - - - - 9,9 - 

Қостанай 
9,2 7,4 7,4 0,2 - 1,1 0,1 0,2 - 0,2 - - 

Маңғыстау 
0,5 0,3 - - 0,1 0,1 - - - - - - 

Павлодар 
35,2 20,0 20,0 0,5 0,5 4,3 - 9,5 - - - 0,4 

Солтүстік Қазақстан 
10,1 7,5 7,5 0,6 0,4 1,3 - - - 0,3 - - 

Оңтүстік Қазақстан  
462,6 241,3 241,3 6,5 142,9 6,5 31,1 - - 34,3 - - 

Алматы қ. 
0,6 0,6 0,6 - - - - - - - - - 

Астана қ. 
0,1 0,1 0,1 - - - - - - - - - 

Жиыны 1597,9  773,9 765,0 160,9 431,5 46,0 51,7 14,7 - 103,4 15,4 0,4 
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1.4.5. Азықтық  жайылымдарының дәнді 
техникалық жағдайы 

Қазақстан өзінің географиялық 
орналасуының арқасында Еуразия 
континетінің және дала, шөл, тау, ірі 
континенталдық су тоғандары мен оларға 
келіп құятын өзендер мен кең атырау 
кешенінің орталығында орналасқан және 
экожүйесінің және олардың сәйкес өсімдік 
түрлерінің алуандығымен сипатталады.  

Қазақстанда Орталық Азияға тән дала, шөлейт, 
шөл және тау белдеулері өсімдіктерінің аймақ 
ішілік нұсқаларының толық спектрі 
ұсынылған. 

Республиканың қазіргі заманғы флорасында 
ағаштардың 68 түрі, бұталар, тал-шілікті 
бұталар мен кіші тал -шілікті бұталардың 699 
түрі, көп жылдық шөптердің 5598 түрі және  бір 
жылдық шөптердің  849 түрі есептелген. 

Орманды далалы және далалы табиғи 
аймақтардың 19%-ы азықтық жайылымдар 
олардың 10%-ы шөлейтті, 37%-ы шөлді, 18%-ы 
ұсақ шоқылықтарда, 10%-ы жазықтарда, 6%-ы  
тау бөктерлерінде орналасқан.   

Жайылымдардың өнімділігі құрғақ массаның 
3-5 ц/га құрайды. Орманды далалардың еңкіш 
жазықтарында құрғақ массаның 7-10 ц /га 
өнімділігімен жайылымның дәнді-әртүрлі бай 
түрімен сақталған. 

Көл маңындағы аңғарлар, өзен 
алқаптарындағы көгалды топырақтардың 
дәнді-әртүрлі шөпті шалғындары құрғақ 
массаның 12-15 ц/га өнімділігімен шөп 
шабындылары ретінде  пайдаланылады.  

Шөлейтті және шөлді аймақтардың 
шалғындары ірі өзен аңғарларына теңіз маңы 
және өзен маңы еңкіштері қамысты, жауқияқ, 
ши, ажрек кей жерлерде жұмсақ сабақты дәнді 
түрлерімен ұштасып ұсынылған. Шалғынды 
жайылымдардың өнімділігі 2 ден 10ц/га дейін, 
шөп шабындыларының өнімділігі – 15 тен 40 
ц/га-ға дейін толқуда. Шөп шабындыларының 
ауданы 1,3 млн. га. құрайды.  

Тау бөктері жазықтарының біршама 
аудандарын шөлді және шөлейтті аудандар 
алып жатыр және шөпті шөлейтті аймақтарда 
дәнді талдар аралас жусанды-эфемерлі, жусан-
қарасоралы, арамшөпті-эфемерлі, 
жайылымдардың эфемерлі типтерімен 
көмкерілген. Олардың өнімділігі құрғақ 
массадан 1-3 ц/га құрайды.  

Тау жазықтарының далалы және шалғынды-
далалы жайылымдары адырлы тау  бөктерімен 
ұштасады. Олар әртүрлі бетегелі-жусанды, 

қатқыл дәнді-әртүрлі шөптермен, дәнді  - 
әртүрлі шөптермен, жиі бұталы 
жайылымдардың өнімділігі құрғақ массаның 3 
тен 6 ц/га құралуымен сипатталады.   

Арамшөптер мен жусандар, эфемерлер мен 
эфемоидтары ландшафтты түрлері болып 
табылатын Батыс Тянь-Шань мен Қаратау 
қырқасының тау сілемдеріндегі тау бөктері 
жазықтарының саваннаоидты шөлді және 
шөлейтті жайылымдары ерекше орын алады. 
Құрғақ массаның өнімділігі 1-4 ц/га құрайды.  

Аласа таулық шөлейтті жайылымдар барлық 
таулы жүйелерде жусанды-шымтұнбадәнді 
қатқыл дәнді және қатқыл дәнді-сұр жусанды 
типтерімен құрғақ массаның өнімділігі 2-4 ц/га 
ұсынылған.  

Аласа таулық жайылымдардың құрғақ массасы 
өнімділігі 3-6ц/га, орташа таулық шалғынды 
және шалғынды далалы жайылымдар 5 тен 15 
ға дейін ц/га толқуда. Таулы шалғындардың 
шөп шабынды учаскелері шөп шабуға  
пайдаланылады. Таулы шөп шабындылардағы 
құрғақ массаның өнімділігі 6-18 ц/га шегінде. 
Альпі маңы шалғындары учаскелері шөп 
шабуға және шөпті тасымалдауға қолайлы. 

Шөп шабудың дәнді техникалық 
жағдайының басымдылық белгілері болып 
табылатындар: таза, орманды, бұталы, улы 
өсімдіктер басып кеткен, томарлы.  

дәнді техникалық жағдайы бойынша  шөп 
шабындылары таза, олардың ауданы 4485,2 
мың га немесе 91,4%.   

Жақсартылған шөп шабындылары 44,0 мың 
га немесе 1,0%-ды құрайды. Ауыл 
шаруашылығының егістік жерлеріне (2012 
жыл) түгендеу жүргізу материалдарына сәйкес 
жақсартылған шөп шабындыларының 
жағдайы негізінен қанағаттанарлық, 
қанағаттанарлықсыз (65%) және жақсы 
жағдаймен олардың ауданы 35 %-ымен 
анықталған. 

Бұта басып кеткені 134,2 мың га - 2,7 %. Бұталы 
шөп шабындылары бойынша: әлсіз деңгейлі 
100,6 мың га, орташа және күшті деңгейлі - 33,6 
мың га құрайды.  

 Орман басып кеткені аз ауданды қамтиды 
12,0 мың га немесе 0,3%. Негізінен шөп 
шабындыларының елді ауданының аз деңгейі 
барлық ауданның  9,4 мың га немесе 78,3%. 

Улы өсімдіктер арамшөпті шөп 
шабындылары 81,7 мың га (1,6 %), оның ішінде 
әлсіз деңгейдегісі 44,4 мың га, орташа және 
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күшті деңгейдегісі а37,3 мың га ауданды 
құрайды.  

Томарлы шөп шабындылары 144,9 мың га (3,0 
%),  оның ішінде, орташа және күшті 
деңгейдегісі  41,2 мың га аудан.  

Шөп шабудың жағымсыз белгілері бар дәнді 
техникалық жағдайының жалпы ауданы 372,8 
мың га (7,6 %).  

Аймақтық жоспарда негізінен оларды саны 
Шығыс-Қазақстан облысында 144,6 мың га 
немесе 38,8%-ды құрайды. Шөп шабудың 

жағымсыз белгілері бар дәнді техникалық 
жағдайы Батыс-Қазақстан облысында - 51,5 
мың га (13,8 %), Павлодар облысында - 33,9 мың 
га (9,1 %), Ақмола облысында - 36,9 мың га (9,9 
%) есептелген.    

Шөп шабудың табиғи аймақтар мен облыстар 
бойынша дәнді техникалық жағдайы 1.4.4-ші 
суретте және 1.4.12 және 1.4.13-ші кестелерде 
көрсетілген. Барлық аймақтар мен облыстар 
бойынша таза шөп шабындыларының таза 
салмағы шөлейтті аймақта 97,0 %-дан, таулы 
аймақта 87,0 %-ға дейін толқиды.  

 

 

 1.4.4-ші сурет. Шөп шабындыларының дәнді техникалық жағдайы  

Бұталы шөп шабындылары негізгі саны 
орманды далалы аймақтарда сонымен қатар, 
тау бөктері жазықтарында қамтылған.  
Бұталы және орманды шөп шабындыларының 
біршама көп ауданы Шығыс-Қазақстан 
(сәйкесінше 75,3 мың га және 3,1 мың га) және 
Павлодар облыстарындағы (20,6 мың және 3,3 
мың. га) Ертіс өзені алқаптарында орналасқан. 
Республиканың солтүстік және таулы 
аймақтарында шөп шабындылары 
тобылғымен, шеңгелмен тұзды топырақтарда 
жыңғылмен бұталанған. Орманды шөп 
шабындылары солтүстікте және таулы 
жерлерде көктерекпен, қайыңмен, талмен, 
оңтүстігінде талмен, шеңгелмен, жидемен 
бұталанған.   
Улы өсімдіктермен қамтылған шөп 
шабындылары көбінесе Батыс Қазақстан 
облысында (32,0 мың га), Алматы облысында 

(14,5 мың га) және Оңтүстік Қазақстан 
облысында  (12,6 мың га) кездеседі. Ең көп 
тараған арамшөптер: солтүстікте және 
тауларда уқорғасын, сүттегін, утамыр, 
оңтүстігінле есекмия, андыз, текесақал, 
кекіребалық.  
Томарлы шөп шабындыларының көп бөлігі 
негізінен Шығыс Қазақстан облысында -   57,7 
мың га орналасқан.  
Түбегейлі жақсарған шөп шабындылары 
негізінен Солтүстік Қазақстан, Ақмола және 
Оңтүстік Қазақстан облыстарында орналасқан.  

/////////////////////////////////////////////////

=

/////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////

р. Или

р.С
ы

рдарья

р.Арысь

р
.
Н

ур
а

р. Ишим

р
.Т

о
б
о
л

р.
Эмба

р
.У

р
а
л

р.И
рт

ы
ш

р.
Аяг

оз

р.
Сил

ет
и

р. Чу

р
.С

а
р
ы

су

АктауАктауАктауАктауАктауАктауАктауАктауАктау

ТалдыкорганТалдыкорганТалдыкорганТалдыкорганТалдыкорганТалдыкорганТалдыкорганТалдыкорганТалдыкорган

АлматыАлматыАлматыАлматыАлматыАлматыАлматыАлматыАлматы

Усть-КаменогорскУсть-КаменогорскУсть-КаменогорскУсть-КаменогорскУсть-КаменогорскУсть-КаменогорскУсть-КаменогорскУсть-КаменогорскУсть-Каменогорск

КызылордаКызылордаКызылордаКызылордаКызылордаКызылордаКызылордаКызылордаКызылорда

ШымкентШымкентШымкентШымкентШымкентШымкентШымкентШымкентШымкент

ТаразТаразТаразТаразТаразТаразТаразТаразТараз

КарагандаКарагандаКарагандаКарагандаКарагандаКарагандаКарагандаКарагандаКараганда

КостанайКостанайКостанайКостанайКостанайКостанайКостанайКостанайКостанай

АктобеАктобеАктобеАктобеАктобеАктобеАктобеАктобеАктобе

АтырауАтырауАтырауАтырауАтырауАтырауАтырауАтырауАтырау

УральскУральскУральскУральскУральскУральскУральскУральскУральск

АСТАНААСТАНААСТАНААСТАНААСТАНААСТАНААСТАНААСТАНААСТАНА

ПавлодарПавлодарПавлодарПавлодарПавлодарПавлодарПавлодарПавлодарПавлодарКокшетауКокшетауКокшетауКокшетауКокшетауКокшетауКокшетауКокшетауКокшетау

ПетропавловскПетропавловскПетропавловскПетропавловскПетропавловскПетропавловскПетропавловскПетропавловскПетропавловск

Каспийское море

оз
. Б

ал
ха

ш о
з.

А
л
а
ко

л
ьАральское море

Капчагайское вдхр.

оз. Зайсан

до 2% 2,1-6,0% 6,1-10,0%

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

более 10%

Доля сенокосов с отрицательными признаками от общей  их площади  в области

5.1

4.4 2.8

7.3

11.2

0.1

4.1

13.7

11.2

13.7

8.4

3.6

/



 

 

 

1.4.12-ші кесте. 2015 жылдың 1 қарашасына мың га. Табиғи аймақтар бойынша олардың дәнді техникалық жағдайындағы шөп шабындыларының 
сипаттамасы  

 
 
 

Аймақтардың 
индексі (таулы 

белдеулер), 
олардың атауы 

 
 

Шөп 
шабындыларын

ың ауданы, 
барлығы 

 
оның 

ішінде 
түбегейлі 
жақсарған

ы  

Шөп шабындыларының дәнді техникалық жағдайы 

таза бұталанған  орманды улы өсімдіктер басып 
кеткен  

томарлы  

барлығ
ы  

әлсі
з 

орташ
а 

және 
күшті 

барлығ
ы  

әлсі
з 

орташ
а 

және 
күшті 

барлығ
ы 

әлсі
з 

орташ
а 

және 
күшті 

барлығ
ы 

әлсі
з 

орташ
а 

және 
күшті 

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

Жазықтықтар                

Д. Орманды 

далалы және 

далалы 

1653,8 24,1 1507,

7 

40,7 28,2 12,5 7,8 6,3 1,5 32,2 16,6 15,6 41,3 28,9 12,4 

ЖШ. 

жартылайшөлей

тті 

663,4 - 622,8 5,7 2,8 2,9 - - - 7,2 2,0 5,2 27,7 17,8 9,9 

Ш. шөлді 696,3 0,2 673,8 9,0 4,4 4,6 - - - 6,9 3,7 3,2 6,4 2,6 3,8 

Ұ. Ұсақ шоқылы 703,4 0,2 650,3 22,1 17,9 4,2 - - - 1,9 0,6 1,3 28,9 24,8 4,1 

ТЖ.Тау бөктері 

жазықтықтары 

770,2 16,4 671,2 32,5 29,3 3,2 1,9 0,8 1,1 27,9 19,7 8,2 20,3 16,6 3,7 

Таулар                 

Т.Аласа таулар 

мен орташа 

таулар  

410,3 3,1 354,8 24,2 18,0 6,2 2,3 2,3 - 5,6 1,8 3,8 20,3 13,0 7,3 

Б. Биік таулар  4,6 - 4,6 - - - - - - - - - - - - 



 

 

 

Жиыны 4902,0 44,0 4485,

2 

134,2 100,

6 

33,6 12,0 9,4 2,6 81,7 44,4 37,3 144,9 103,

7 

41,2 

*Ескерту: «Жерлер жиыны» жолы, басқа мемлекеттердің пайдаланатын жерлерісіз»  
 
 
 
1.4.13-ші кесте. 2015 жылдың 1 қарашасына мың га. Облыстар бойынша дәнді техникалық жағдайындағы шөп шабындыларының сипаттамасы  

 
 
 

Облыстарды
ң атауы 

 
 

Шөп 
шабындыларыны

ң ауданы, 
барлығы 

 
 

 
оның 

ішінде 
түбегейлі 
жақсарған

ы 
 
 

Шөп шабындыларының дәнді техникалық жағдайы 

 
таза 

бұталанған  орманды улы өсімдіктер басып 
кеткен  

томарлы  

барлығ
ы  

әлсі
з 

орташ
а және 
күшті 

барлығ
ы  

әлсі
з 

орташ
а және 
күшті 

барлығ
ы  

әлсі
з 

орташ
а және 
күшті 

барлығ
ы  

әлсі
з 

орташ
а және 
күшті 

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

Ақмола 256,2 6,0 213,3 10,2 7,2 3,0 0,8 0,6 0,2 - - - 25,9 19,1 6,8 

Ақтөбе 455,7 - 443,3 8,7 6,4 2,3 - - - 2,1 2,1 - 1,6 1,6 - 

Алматы 469,0 5,3 444,2 1,7 1,1 0,6 1,1 - 1,1 14,5 7,1 7,4 2,2 1,1 1,1 

Атырау 132,4 - 126,6 0,4 - 0,4 - - - 5,4 0,7 4,7 - - - 

Шығыс 

Қазақстан  

1063,8 0,4 918,8 75,3 60,1 15,2 3,1 3,1 - 8,5 2,4 6,1 57,7 45,2 12,5 

Жамбыл 227,1 4,6 222,1 0,1 0,1 - - - - 0,3 0,1 0,2 - - - 

Батыс 

Қазақстан  

1008,2 0,3 956,4 1,3 0,5 0,8 0,1 0,1 - 32,0 15,7 16,3 18,1 10,6 7,5 

Қарағанды  386,8 0,4 372,8 4,1 3,0 1,1 - - - 0,4 0,4 - 9,1 7,3 1,8 

Қызылoрда 106,8 - 98,4 1,6 - 1,6 - - - 5,5 2,9 2,6 1,3 - 1,3 

Қостанай 351,3 14,9 306,8 6,9 3,7 3,2 3,6 3,6 - 0,4 0,4 - 18,7 12,6 6,1 

Маңғыстау 0,3 - 0,3 - - - - - - - - - - - - 

Павлодар 302,3 - 268,4 20,6 15,2 5,4 3,3 2,0 1,3 - - - 10,0 6,0 4,0 

Солтүстік 

Қазақстан 

40,4 11,5 28,9 - - - - - - - - - - - - 

Оңтүстік 

Қазақстан  

100,1 0,6 83,6 3,3 3,3 - - - - 12,6 12,6 - - - - 



 

 

 

Алматы қ. - - - - - - - - - - - - - - - 

Астана қ. 1,6 - 1,3 - - - - - - - - - 0,3 0,2 0,1 

Жиыны 4902,0 44,0 4485,

2 

134,2 100,6 33,6 12,0 9,4 2,6 81,7 44,4 37,3 144,9 103,7 41,2 

Ескерту: «Жерлер жиыны» жолы, басқа мемлекеттердің пайдаланатын жерлерісіз»  
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1.4.  БӨЛІМ «ЖЕР РЕСУРСТАРЫ » 

Жайылымдардың дәнді техникалық 
жағдайы шөп шабындықтарының белгілері 
сияқты қосымша жайылымдардың 
тығыздық белгілерімен сонымен қатар, 
олардың тастақты және қылқан 
селеуленгені анықталып сипатталады  
 

Табиғи аймақтар мен облыстар бойынша 
жайылымдардың дәнді техникалық жағдайы 
1.4.5-ші суретте және 1.4.14 және 1.4.15-ші 
кестелерде келтірілген.  
Дәнді техникалық жағдайы бойынша 
жайылымдар 110,7 млн. га (61,7%) таза.  

Жақсартылғаны 5,9 млн. га (3,2%), бұталанғаны 
– 19,0 млн. га (10,5%), томарлысы – 1,6 млн. га 
(0,9%), ормандысы – 3,2 млн. га (1,8%), 
тастақтысы – 4,7 млн. га (2,6%), қылқан 
селеуленгені – 7,7 млн. га (4,2%), бұзылғаны – 
27,1 млн. га (15,0%) құрайды. 
Бұталанған жайылымдардың көп бөлігі 
республиканың таулы және құмды 
аймақтарында орналасқан: Шығыс Қазақстан 
облысында – 4,6 млн. га, Қарағанды облысында 
– 3,1 млн. га, Қызылорда облысында – 2,2 млн. 
га, Алматы облысында  – 1,9 млн.  га, Жамбыл 
облысында  – 1,8 млн. га.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.5-ші сурет. Жайылымдардың дәнді техникалық жағдайы  

Жайылымдар таулы жерлерде негізінен - 
тобылғымен, қарағанмен, ырғаймен, 
итмұрынмен, құмды жерлерде - жүзгінмен, 
мамыргүлмен, ақ сексеуілмен бұталанған.   

Орманды жайылымдар негізінен Қызылорда 
облысында (902,5 мың га), Алматы облысында 
(695,3 мың га), Оңтүстік Қазақстан облысында 
(529,6 мың га), Жамбыл облысында (348,4 мың 
га), Шығыс Қазақстан облысында (130,1 мың га) 
орналасқан. Орманды жайылымдардың көп 
бөлігі құмда орналасқан. Бұл санатқа қара 
сексеуіл жайылымдары жатқанмен тал, 
қайыңмен орманданған жазықтар мен 
тауларда аз кездеседі.   

Тастақты жайылымдар көбіне Шығыс 
Қазақстан облысында (1,6 млн. га), Ақмола 
облысында (1,3 млн. га), Қарағанды облысында 
(0,6 млн. га) кездеседі.  

Томарлы жайылымдар ауданы республика 
бойынша көп емес, олардың негізгі бөлігі 
Қарағанды облысында (359,8 мың га) және 
Қостанай облысында (358,4 мың га) қамтиды.  

Қылқан селеуленген жайылымдар санатына 
қой мен ешкінің ұрықтану кезінде боз бетегелі 
(қылқан селеу және қылқанбоз) шөптер өте 
қауіпті. Қылқан селеуленген жайылымдар 
көбінесе Қарағанды  облысында (2,2 млн. га), 
Ақтөбе облысында (1,4 млн. га), Павлодар 
облысында (1,1 млн. га) кездеседі.  

Республика бойынша орташа және күшті 
деңгейдегі бұзылған жайылымдардың 

барлығы 27,1 млн. га. Бұзылған 
жайылымдардың біршама ауданы Атырау 
облысында (4,1 млн. га), Ақтөбе облысында (3,9 
млн. га), Алматы облысында (3,0 млн. га), Батыс 
Қазақстан облысында (2,5 млн. га), Қызылорда 
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1.4.  БӨЛІМ «ЖЕР РЕСУРСТАРЫ » 

облысында (2,0 млн. га), Ақмола облысында 
(1,9 млн. га) кездеседі.  

Жайылымдық экожүйенің бұзылуының 
аймақтық аспектісінде көбіне барлық бұзылған 
жайылымдардың 95%-ы бар жазық бөліктерде, 
оның ішінде олардың аудандарының шөл 
және шөлді аймақтарында 16,1 млн. га немесе 
60%-ы байқалады. Жайылымдардың бұзылуы 
негізінен экологиялық жағдай мен адамның 
шаруашылықтағы тұрақсыз әрекетінің 
салдарынан болады. Ол өсімдіктердің құнды 
азықтық шөптесін түрлерінің жоғалуы мен 
оның орнына бір жылдық арамшөп түрлерінің 
алмасуымен байқалады. 
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1.4.14-ші кесте мың га.  2015 жылдың 1 қарашасы, Табиғи аймақтар шөп шабындыларының дәнді техникалық жағдайы бойынша сипаттамасы  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Жазықтар                   

Д. Орманды 
далалы және 
далалы 

 
32562,3 

 
4431,0 

 
18448,

2 

 
448,3 

 
259,

6 

 
188,7 

 
1 473,9 

 
722,

1 

 
751,8 

 
56,3 

 
38,0 

 
18,3 

 
1 095,6 

 
2 197,7 

 
4 411,3 

 
2 753,

1 

 
1 658

,2 

ЖШ. 
жартылайшөле
йтті 

18 016,0 56,9 12 
000,7 

243,6 156,
0 

87,6 1 174,2 610,
9 

563,3 12,6 10,7 1,9 129,5 863,9 3 534,6 2 
573,3 

961,3 

Ш. шөлді 68 051,9 40,0 45 
057,1 

334,3 107,
4 

226,9 6 637,7 1539
,2 

5 
098,5 

2 231,6 300,
1 

1 
931,5 

366,1 811,8 12 573,3 8 
280,3 

4 
293,0 

Ұ. Ұсақ шоқылы 32 480,1  1 087,0 20 
073,2 

318,7 229,
9 

88,8 4 721,0 3144
,1 

1 
576,9 

168,4 156,
2 

12,2 1 830,0 3 030,1 1 251,7 835,1 416,6 

ТЖ.Тау бөктері 
жазықтықтары 

 
18 740,4 

 
295,7 

 
10 

336,5 

 
178,9 

 
111,

3 

 
67,6 

 
2 158,3 

 
897,

0 

 
1 

261,3 

 
514,0 

 
73,5 

 
440,5 

 
534,1 

 
425,6 

 
4 297,3 

 
2 233,

6 

 
2 

063,7 

Таулар                   

Т.Аласа таулар 
мен орташа 
таулар  

 
8898,3 

 
41,8 

 
4192,3 

 
59,5 

 
16,8 

 
42,7 

 
2 557,7 

 
1379

,3 

 
1 

178,4 

 
185,0 

 
111,

9 

 
73,1 

 
679,6 

 
336,9 

 
845,5 

 
429,8 

 
415,7 

Б. Биік таулар  1 235,3 0,6 606,8 9,0 0,4 8,6 297,3 116,
8 

180,5 6,3 2,4 3,9 103,3 0,1 211,9 103,2 108,7 

Жиыны 179984,3 5953,0 110714
,8 

1 592,3 881,
4 

710,9 19 020,1 8 
409,

4 

10 
610,7 

3 174,2 692,
8 

2 
481,4 

4 738,2 7 666,1 27 125,6 17 
208,4 

9 
917,2 

* Ескерту: «Жерлер жиыны» жолы, басқа мемлекеттердің пайдаланылатын жерлерісіз
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Өсімдіктердің көп жылдық түрін бір жылдыққа 
ауыстыру жайылымның орташа өнімділігін 
төмендетіп қана қоймай, оның қолдануын 
қысқа кезеңді бағытталуына әкеп соғады. 

Модификациялық өсімдік қоғамдастығы 
тұрақсыз болып табылады, оларда бейне 
алмасу үдересі жүргізіледі ал, өнімділік көп 
деңгейде метеорологиялық жағдайларға 
байланысты және біршама кең шектерде 
жылдар мен маусымдар бойынша тұрақсыз.  

Жайылымның бұзылу сипаты үш санатқа 
бөлінеді: 1-ші қайталама өсімдіктермен, 2-ші 
арам шөптермен және улы өсімдіктермен, 3-ші 
соқпақ жолдармен, мал союмен, 
қасапханалармен (1.4.16-ші және 1.4.17-ші 
кестелер). 

Жайылымның қайталама өсімдіктері (1-санат) 
18,3 млн. га (барлық бұзылған 
жайылымдардың 67% -ы) есептеледі. Олардың 
ең көп аудандары, Атырау облысында – 3,1 
млн. га, Ақтөбе облысында – 3,0 млн. га, 
Алматы облысында – 2,2 млн. га, Батыс 
Қазақстан облысында – 1,8 млн. га, Қызылорда 
облысында – 1,2 млн. га) орналасқан. 

Қайталама өсімдіктері жайылымына бір 
жылдық тұзды және эфемерленіп шайылған, 
қауымдастықтар жатады. Олар негізінен 
алқаптың 8,9 млн. га  шөлейт және шөл 
аймақтарында кең тараған. Осы жайылымның 
біржылдық тұзды шөпті (ебелек, торгайота 
және т. б.) немесе эфемерлер мен 
эфемероидтар (жабайы қара бидай және т. б.) 
жатады. Олардың өнімділігі 40-50%-ға 
төмендеген және маусымдық пайдаланудан 
шектелген. Бұл жайылым орташа бұзылған 
есептегі көлемі 5,4 млн. га (Ақтөбе -1,5 млн. га, 
Қызылорда -0,7 млн. га, Оңтүстік Қазақстан -0,6 
млн. га) және қатты бұзылған көлемі 3,5 млн. га 
(Атырау -0,8 млн. га, Алматы және Оңтүстік 
Қазақстан бойынша-0,7 млн. га облысы) болып 
бөлінеді. 

Қайталама жайылым өсімдіктеріне көгалды, 
жеуге келетін өсімдіктер (тұтас немесе 
ішінара), көрсеткіштердің (тауық тарысы, 
эфедра, құс оты және т. б.) жатады. Бұл 
жайылымдардың таралған ауданы  2,2 млн. га, 
оның ішінде орташа бұзылғаны-1,5 млн. га, 
қатты бұзылғаны - 0,7 млн. га. Негізінен,бұл 
санаттағы жайылым Ақмола облысында – 0,8 
млн. га тараған.
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1.4.15-ші кесте мың га. 2015 жылдың 1 қарашасы, Табиғи аймақтар шөп шабындыларының дәнді техникалық жағдайы бойынша сипаттамасы  
 

 
 
 
 

Облыстард
ың атауы 

 

 
 
 

Жайылымн
ың барлық 

ауданы 

оның 
ішінде 
дәнді 
және 

түбегейлі 
жақсарту
ды қоса 
алғанда  

Шөп шабындыларының дәнді техникалық жағдайы 

 
 
 

таза 

 
томарлы 

 
бұталы 

 
орманды 

тастақт
ы 

қылқа
н-селе-

улі 

 
бұзылған 

 
барлығ

ы 

 
әлсі

з 

Орта
ша 

және 
күшті 

 
барлығ

ы 

 
әлсі

з 

Ор-
таш

а 
жән

е 
күш

ті 

 
барлығ

ы 

 
әлсі
з 

 Ор-
таша 
және 
күшті 

Ор-
таша 
және 
күшті 

 
барлығ

ы 

 
орта
ша 

 
күш

ті 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Ақмола  6599,6 1320,4 1046,0 152,0 94,0 58,0 281,0 183,
0 

98,0 53,2 31,2 22,0 1 261,0 555,0 1 931,0 1 
204,0 

727,0 

Ақтөбе  24561,9 - 18142,
1 

45,0 15,9 29,1 950,9 220,
8 

730,1 138,8 1,8 137,
0 

0,4 1 369,9 3 914,8 3 
293,0 

621,8 

Алматы  14166,4 76,8 7534,4 142,7 47,5 95,2 1 901,2 93,3 1 
807,9 

695,3 20,9 674,
4 

467,1 327,8 3 021,1 1 
234,7 

1 
786,4 

Атырау  8966,0 - 4483,3 2,3 0,6 1,7 257,6 0,5 257,1 - - - - 82,5 4 140,3 2 
650,4 

1 
489,9 

Шығыс 
Қазақстан 

19888,8 46,9 11981,
3 

140,9 52,1 88,8 4 651,8 3 
183,

9 

1 
467,9 

130,1 102,
7 

27,4 1 566,9 912,4 458,5 325,1 133,4 

Жамбыл 8275,7 179,7 4303,3 4,3 1,9 2,4 1 817,8 919,
3 

898,5 348,4 220,
9 

127,
5 

171,5 72,5 1 378,2 712,7 665,5 

Батыс 
Қазақстан 

10102,9 46,8 6405,3 40,3 22,5 17,8 361,0 59,4 301,6 2,6 1,8 0,8 - 720,3 2 526,6 1 
848,7 

677,9 

Қарағанды  31023,1 1136,3 22322,
0 

359,8 274,
7 

85,1 3 119,9 2 
146,

0 

973,9 147,8 146,
5 

1,3 628,9 2 255,1 1 053,3 691,7 361,6 

Қызылорда  11811,5 0,1 6595,7 29,9 8,2 21,7 2 242,8 131,
1 

2 
111,7 

902,5 113,
9 

788,
6 

- - 2 040,5 1 
476,9 

563,6 

Қостанай  11495,4 1601,0 7033,8 358,4 232,
9 

125,5 773,5 562,
9 

210,6 1,6 0,9 0,7 35,1 292,8 1 399,2 411,1 988,1 

Маңғыстау  12654,0 - 9737,8 131,4 2,4 129,0 772,0 81,3 690,7 198,1 - 198,
1 

76,6 8,3 1 729,8 1 
245,4 

484,4 

Павлодар 8214,0 831,7 4837,5 83,3 40,4 42,9 420,8 374,
6 

46,2 1,1 0,4 0,7 246,9 1 066,6 726,1 501,4 224,7 

Солтүстік 
Қазақстан 

3302,9 611,1 1862,8 39,6 25,9 13,7 63,7 39,5 24,2 25,1 22,0 3,1 235,8 2,9 461,9 335,7 126,2 
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Оңтүстік 
Қазақстан 

8913,6 100,2 4427,6 62,4 62,4 - 1 406,1 413,
8 

992,3 529,6 29,8 499,
8 

48,0 - 2 339,7 1 
273,0 

1 
066,7 

Алматы 
қаласы 

1,2 - 1,2 - - - - - - - - - - - - - - 

Астана 
қаласы 

7,3 2,0 0,7            4,6 4,6  

Жиыны  179984,3 5953,0 110714
,8 

1 592,3 881,
4 

710,9 19 020,1 8 
409,

4 

10 
610,7 

3 174,2 692,
8 

2 
481,

4 

4 738,2 7666,1 27 125,6 17208,
4 

9 
917,2 

* Ескерту:Жерлер жиыны» жолы,басқа мемлекеттердің пайдаланылатын жерлерісіз 
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1.4.16-ші кесте мың га. 2015 жылдың 1 қарашасы, Табиғи аймақтар шөп шабындыларының дәнді техникалық жағдайы бойынша сипаттамасы 
 

 
 

 
Аймақтардың 
индексі (таулы 

белдеулер), 
олардың атауы  

 
 

Бұзылған, барлығы 
 

Оның ішінде: 

Қайталама өсімдіктер Арам шөптер  
соқпақ 

жолдар, 
мал сою, 
қасапхана 

 
 

 
орташа 

 
күшті 

 

бір жылдық тұздалған 
және эфемерлі 
өсімдікпен 

жусанды өзге Жеуге жарамсыз 
өсімдіктер 

Улы өсімдіктер 

 
орташа 

 
күшті 

 
орташа 

 
күшті 

 
орташа 

 
күшті 

 
орташа 

 
күшті 

орташа күшті 

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

Жазықтар              

Д. Орманды 
далалы және 
далалы 

2 736,5 1 650,0 230,7 184,6 1 442,1 465,5 682,0 417,0 212,8 479,6 168,9 37,1 66,2 

ЖШ. 
жартылайшөлейтті 

2 573,3 956,0 748,3 227,4 1 034,0 124,0 96,0 50,7 178,2 377,0 516,8 129,8 47,1 

Ш. шөлді 8 280,3 4 305,0 3 265,4 1 863,2 2 122,7 505,8 241,7 105,1 589,5 452,6 2 061,0 957,0 421,3 

Ұ. Ұсақ шоқылы 835,1 416,6 134,6 54,3 434,4 190,5 179,7 84,5 55,4 27,7 31,0 11,9 47,7 

ТЖ.Тау бөктері 
жазықтықтары 

2 239,1 2 063,7 914,5 1 003,7 461,7 219,1 130,9 66,9 409,8 239,2 322,2 411,2 123,6 

Таулар               

Т.Аласа таулар мен 
орташа таулар  

429,8 415,7 117,6 105,9 68,1 15,3 56,4 11,6 159,6 155,7 28,1 57,6 69,6 

Б. Биік таулар  114,3 110,2 - 85,2 - - 111,3 8,3 1,8 3,7 1,2 5,4 7,6 

Жиыны  17 208,4 9 917,2 5 411,1 3 524,3 5 563,0 1 520,2 1 498,0 744,1 1 607,1 1 735,5 3 129,2 1 610,0 783,1 

*Ескерту:Жерлер жиыны» жолы,басқа мемлекеттердің пайдаланылатын жерлерісіз 
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1.4.17-ші кесте мың га. 2015 жылдың 1 қарашасы, облыстар бойынша бұзылған жайылымдардың сипаттамасы 

Облыстардың 
атауы 

 
Бұзылған, барлығы Оның ішінде: 

орташа күшті 

Қайталама өсімдіктер Арам шөптермен  
соқпақ 

жолдар, 
мал сою, 
қасапхана 

бір жылдық тұздалған 
және эфемерлі 
өсімдікпен 

Арам шөпті 
аудандар  

өзгелер 
Жеуге жарамсыз 

өсімдіктер 
Улы өсімдіктер 

орташа орташа орташа орташа орташа орташа орташа орташа орташа орташа 

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

Ақмола  1 204,0 727,0 128,0 72,0 470,0 323,0 526,0 287,0 66,0 26,0 14,0 1,0 18,0 

Ақтөбе  3 293,0 621,8 1 455,3 393,8 1 125,8 18,5 52,6 7,9 21,4 4,5 637,9 162,2 34,9 

Алматы 1 234,7 1 786,4 430,3 706,1 365,1 346,6 261,9 74,1 74,7 109,4 102,7 377,8 172,4 

Атырау 2 650,4 1 489,9 433,1 797,2 1 471,0 205,6 94,0 84,5 21,8 102,9 630,5 256,5 43,2 

Шығыс Қазақстан 325,1 133,4 71,7 28,3 190,4 25,1 28,0 8,6 21,5 24,1 13,5 9,5 37,8 

Жамбыл 712,7 665,5 288,9 192,6 27,3 2,1 34,9 6,5 269,2 132,4 92,4 91,9 240,0 

Батыс Қазақстан 1 848,7 677,9 446,4 146,7 786,4 202,4 75,5 115,6 190,0 111,4 350,4 98,6 2,9 

Қарағанды 691,7 361,6 296,3 118,9 260,4 122,7 31,7 11,7 39,6 38,0 63,7 18,1 52,2 

Қызылорда 1 476,9 563,6 676,6 269,2 153,9 5,0 100,7 7,7 319,7 106,3 226,0 152,8 22,6 

Қостанай 411,1 988,1 15,1 15,8 149,6 66,7 55,0 19,8 82,9 871,8 108,5 1,0 13,0 

Маңғыстау 1 245,4 484,4 507,2 121,6 46,8 2,3 2,9 0,1 18,3 0,0 670,2 273,0 87,4 

Павлодар 501,4 224,7 1,2 1,1 326,6 115,0 107,3 76,3 65,6 17,0 0,7 0,0 15,3 

Солтүстік 
Қазақстан 

335,7 126,2 21,4 8,2 150,2 48,0 120,2 42,1 32,9 10,9 11,0 0,1 16,9 

Оңтүстік Қазақстан 1 273,0 1 066,7 639,6 652,8 39,5 36,9 2,7 2,2 383,5 180,8 207,7 167,5 26,5 

Алматы қ. - - - - - - - - - - - - - 

Астана қ. 4,6 - - - - - 4,6 - - - - - - 

Жиыны  17 208,4 9 917,2 5 411,1 3 524,3 5 563,0 1 520,2 1 498,0 744,1 1 607,1 1 735,5 3 129,2 1 610,0 783,1 

*Ескерту:Жерлер жиыны» жолы,басқа мемлекеттердің пайдаланылатын жерлерісіз
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Бұзылған жайылымдардың екінші санатына 
(8,1 млн. га – 30%) жеуге жарамсыз өсімдіктер 
басып кеткен шабындықтар (сары андыз, 
жыланқияқ, сора қарасорасы, және т.б)  және 
улы өсімдіктерге (уқорғасын, есекмия, гармала 
т.б) жатады. Өз кезегінде, жеуге жарамсыз арам 
шөптер мен жеуге жарамсыз улы өсімдіктердің 
көгалдануы орташа және қатты болып 
бөлінеді. Жеуге жарамсыз арам шөптер түрлері 
таралған жайылым аудандары 3,3 млн. га 
(орташа – 1,6 млн. га, күшті– 1,7 млн. га), 
негізінен, Қостанай (1,0 млн. га), Қызылорда 
(0,4 млн. га) және Жамбыл (0,4 млн. га) 
облыстарында.  

Жеуге жарамсыз улы өсімдіктердің жайылымы 
4,7 млн. га жайылым (орта – 3,1 млн. га, қатты – 
1,6 млн. га). Атырау және Маңғыстау (0,9 млн. 
га), Ақтөбе (0,8 млн. гектар) облыстарында ең 
көп ауданы орналасқан. 

Үшінші санаттағы бұзылған жайылымдардың 
аумағында өсімдік жамылғысының және мал 
сою орнының болмауы (уақытша қолайсыз 
жайылым) жатады. Ауданда істен шығудың 
соңғы сатысы 0,8 млн. га немесе 3%-ға 
анықталған. Ең үлкен ауданы Жамбыл және 
Алматы облыстарында (тиісінше 240 және 172,4 
мың га) байқалады. 

Жайылымдардың тозуы антпропогендік 
фактордың өздігінен қалпына келу 
қабілетінінің шегі әсер еткен жағдайда, 
қалпына келеді. Бұзылған экожүйені қалпына 
келтіру іс-шараларды жүргізу жолымен 
жақсарту бойынша осы алқаптарда (шөп 
немесе қайта шалғындандыру, қосымша егу, 
көпжылдық жайылыммен айналасу және т. 
б.)жүзеге асырылады. 

1.4.6. Жердің тозуы 

Эрозия топырақтың жоғарғы қабатының сумен 
шаюын, қарашірікті-аккумулятивті көкжиекті 
топырақтың құнарлығын жоғалтуын және 
жердің тозуының ең қауіпті түрлерін 
тудыратын құбылыс. Эрозиялық үдерістер 
көптеген жағдайда антропогендік әсерден 
туындайды және дамиды. 

Республиканың аумағында топырақ 
эрозиясымен қатар тозу түрлерінің көп түрі 
топырақтың дегумификациялануы болып 
табылады. 

Эрозия орасан зор экономикалық және 
экологиялық залал әкеледі өйткені, 
топырақтың негізгі құрамы ауыл 
шаруашылығы өндірісінің және тәуелсіз 
биосфера компоненті топыраққа қауіпті. 
Эрозияның даму үдерісі эрозияның 
жиынтығымен негізделеді, табиғи жағдайлар 

(климат, жер бедері, механикалық құрамы, 
топырақ және т. б.) сондай-ақ, ең алдымен ауыл 
шаруашылығын және жер алқаптарын 
антропогенттік әсер ету қарқындылығы және 
пайдалану дәрежесі қолданылады. 
Топырақтың бұзылуының басты факторы және 
олардың құндылығының жоғалуы су және жел 
эрозиясымен ажыратылады. 

Жылдамдығы бойынша даму эрозиясы 
қалыпты және жеделдетілген болып бөлінеді. 
Ағын орны қаншалықты қалыпты болса да 
топырақтың баяу түзілуі және  жер бетінің 
нысанының дәрежесі елеулі өзгерісті 
айқындамайды. Топырақтың жедел жүруі 
топырақтың тозуы және рельефінің 
байқалатындай дәрежеде өзгеруіне алып 
келеді. 

Себептер бойынша эрозиялар антропогендік 
және табиғи болып бөлінеді. Антропогендік 
эрозия әрдайым жедел және керісінше 
болмайтындығын ескерген жөн. 

Жерлердің сапалық сипаттамасының 
деректері бойынша Қазақстан 
Республикасында  90 млн. га эрозияланған 
және эрозиялық қауіпті жерлер, оның ішінде 
нақты эрозияға ұшырағаны – 29,3 млн. га.  

Республикада 24,2 млн. га немесе 11,3% ауыл 
шаруашылығы алқаптары жел эрозиясына 

ұшыраған (дефлирленген) (1.4.18-ші кесте). 

Дефляция үдерісінің көріну деңгейі бойынша 
үш кіші топқа бөлінеді: 

әлсіз дефлирленген, оларға біртекті 
контурлары бар әлсіз дефлирленген мен 
олардың орташа-күшті дефлирленген10-30 %-
дан  және құмның 30-50 % кешені топырақтары 
жатады. Жалпы көлемі 2,2 млн. га (9,1 %) 
құрайды; 

орташа дефлирленген, оларға біртекті 
контурлары бар орташа дефлирленген 
топырақтар мен  олардың орташа-күшті 
дефлирленген 30-50% және құмның 30-дан 
50%-ға дейінгі кешен сонымен қатар, жазық 
алқаптың ашық қызғылт, қоңыр және сұр-
қоңыр аймақтар мен кіші аймақтардың 
топырақтары жатады. Жалпы ауданы 4,9 млн. 
га (20,2 %) құрайды; 

күшті дефлирленген, біртекті контурлары бар 
күшті дефлирленген топырақ пен олардың 
басым кешендері, мен  олардың орташа-күшті 
дефлирленген 30-дан 50 %-ға дейін кешендер 
мен барлық құм жатады.  Жалпы құрамы 17,1 
млн. га (70,7 %) құрайды. 

Эрозияға ұшыраған алқаптар жер мен 
олардың өнімділігінің сапасына кері әсер 
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ететін мелиоративтік топтардың ауданы 
бойынша ең ірілерінің бірі.  

Жел эрозиясы құмды және автоморфты 
топырақтардың, сортаңды және шаңды 
дауылдардың дефляциясы байқалады. Бұл 
топырақтардың дефляцияның дамуының  
табиғи факторлардан басқа (топырақтың 
икемділігі, жеңіл механикалық құрамы, жел 
қызметінің белсенділігі және басқа да)  
антропогендік факторы ретінде маңызды рөл 
атқарады. Малды жүйесіз бағу (шектен тыс 
жүктеме) бұталы өсімдіктерді кесу, 
автокөліктің жолдан тыс ретсіз қозғалысы, 
дефляциялық үдерістердің белсенділенуіне 
ықпал етеді, олар топырақтың өнімділігін 
жоғалта отырып тозуына әсер ететін гумустың 
құрамы мен көлемді массасының құрылымдық 
құрамын өзгертеді.  

Топырақ эрозиясына желдің кері әсері, 
топырақ ылғалдылығының жетіспеушілігі 
өткір байқалатын құрғақшылық жылдары  
сезіледі. 

 Әсіресе эрозиялық үдерістер Қызылқұм, 
Мойынқұм, Үлкен және Кіші Борсық, 
Сарышықотырау кең-байтақ құмды 
алқаптарында білінеді және осы өңірлерде 
орналасқан шөлді, шөлейтті және далалық 
аймақтарда жеңіл механикалық құрамдағы 
топырақта және карбонатты жерлерде 
белсенді болып саналады. 

Жел эрозиясына ұшыраған негізгі ауыл 
шаруашылығы алқаптарының ауданы Алматы 
облысында шамамен 5 млн. га, Атырау және 
Оңтүстік Қазақстан облысында-3,1 млн. га, 
Қызылорда облысында – 2,8 млн. га, Жамбыл 
және Ақтөбе облыстарында – 2,0 млн. га. астам. 

Ауыл шаруашылығының ең көп эрозияланған 
алқаптары Алматы, Атырау және Оңтүстік 
Қазақстан облыстарында  (30%-дан астамы, 
олардың жалпы ауданы) орналасқан. Ауыл 
шаруашылығының ең аз эрозияланған 
алқаптары Ақмола, Қарағанды, Қостанай және 
Солтүстік Қазақстан облыстарында (1.4.6-шы 
сурет). 

 
  
1.4.6-шы сурет. Ауыл шаруашылығы 
алқаптарының эрозияға ұшырауы 

Су эрозиясына ұшыраған ауыл 
шаруашылығының эрозияға ұшыраған жер 
аумағының жалпы көлемі 4,9 млн. га немесе 
2,3%-ды құрайды. 

Республиканың барлық облыстарында 
топырақтың сумен эрозияға ұшырауы және 
оның рельеф сипатының даму 
қарқындылығына, жауын-шашынның саны 
және қарқындылығына, топырақтың түрі мен 
механикалық құрамына, корбанаттылығына, 
тұздылығына, су өткізгіштігіне және жер 
алқаптарының пайдалану сипатына ықпал 

етеді.  Оңтүстік Қазақстан (1,0 млн. га), Алматы 
және Маңғыстау (0,8 млн. га), Ақмола (0,6 млн. 
га) облыстарында ауыл шаруашылық жерінің 
шайылған топырақ құрамының көп бөлігі бар.



 

 

 

1.4.18-ші кесте мың га. 2015 жылдың 1 қарашасына эрозияға ұшыраған ауыл шаруашылық алқаптарының ауданы 

Облыстардың атауы 

 ауыл 
шаруашылық 
алқаптарының 

эрозияға 
ұшырауы 

Оның ішінде 

эрозияға 
ұшыраған 

егістіктер  

оның ішінде 

 эрозияға ұшы-

раған егістіктер 
деңгейі 

шайылғаны дефлирленгені 

су және 
жел 

эрозиясына 

бірлесе 
ұшырағаны 

шайылғаны дефлирленгены 

су және 
жел 

эрозиясына 

бірлесе 
ұшырағаны 

әлсіз 
Орташа 

және 

күшті 

Ақмола  571,6 562,0 9,6 - 352,2 351,3 0,9 - 317,9 34,3 
Ақтөбе  2 582,5 473,1 2 101,1 8,3 34,2 34,2 - - 33,4 0,8 
Алматы 5 767,9 815,5 4 952,4 - 98,2 58,2 40,0 - 85,8 12,4 
Атырау 3 133,9 - 3 133,9 - - - - - - - 
Шығыс Қазақстан 1 292,6 426,6 864,5 1,5 247,9 235,1 12,2 0,6 234,0 13,3 
Жамбыл 2 636,7 222,7 2 414,0 - 54,3 52,7 1,6 - 52,8 1,5 
Батыс Қазақстан 1 875,9 274,5 1 409,5 191,9 172,6 72,6 4,4 95,6 49,7 27,3 
Қарағанды 960,1 200,4 759,7 - 111,3 83,2 28,1 - 95,7 15,6 
Қызылорда 2 849,6 2,9 2 846,7 - - - - - - - 
Қостанай 769,9 158,7 611,2 - 93,5 63,4 30,1 - 77,5 16,0 
Маңғыстау 1 456,3 800,0 656,3 - - - - - - - 
Павлодар 1 297,2 0,9 1 296,3 - 334,3 - 334,3 - 223,7 110,6 
Солтүстік Қазақстан 56,0 56,0 - - 28,0 28,0 - - 23,7 4,3 
Оңтүстік Қазақстан 4 069,8 956,9 3 112,9 - 241,5 241,3 0,2 - 223,9 17,6 
Алматы қ. 0,1 0,1 - - - - - - - - 
Астана қ. - - - - - - - - - - 

Жиыны 29 320,1 4 950,3 24 168,1 201,7 1 768,0 1 220,0 451,8 96,2 1 418,1 253,7 

* Ескерту: «жерлер жиыны» жолы,басқа мемлекеттердің пайдаланылатын жерлерісіз
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Жер шайылу дәрежесіне байланысты 3 топқа 
бөлінеді: 

аз шайылған, оларға контурлары біртекті немесе 
орта есеппен алғанда орташа шайылған 30%-ға 
дейін немесе қатты шайылған 10 %-ға дейін 
жатады. Жалпы көлемі 2 848,1 мың га (57,6 %) 
құрайды. Басты таралған жерлері Оңтүстік 
Қазақстан, Алматы, Шығыс Қазақстан, Ақмола 
облыстары. 

орташа шайылған, оларға контурлары біртекті 
шайылмаған кешенді, 10-нан 50%-ға дейін күшті 
шайылған ашық-қызғылт, қоңыр және сұр-қоңыр 
топырақ ауданы жатады. Жалпы көлемі 1 893 
мың га (38,2%) құрайды. Маңғыстау, Алматы, 
Ақтөбе облыстарында тараған.  

күшті шайылған, оларға контурлары біртекті 
күшті шайылған топырақтар жатады, олардың 
басымдылығындағы кешендер. Жалпы көлемі 
209,2 мың га (4,2%) құрайды. Негізгі аумағы 
Ақмола, Алматы, Жамбыл облыстарында 
орналасқан. 

Топырақтың жел мен су эрозиясы үдерісінің 

бірлескен көрінісінің аумағы 201,7 мың. га, оның 

ішінде Батыс Қазақстан облысында -191,9 мың 

га. 

Ауыл шаруашылығының эрозияға ұшыраған 

жерлерінің жалпы көлемінің егістік алқабы 1 

768,0 мың га оның ішінде, 1 220 мың га (69,0%) – 

шайылған, 451,8 мың га (25,6 %) – дефлирленген 

және 96,2 мың гектар (5,4%) - су және жел 

эрозиясына бірлесіп ұшыраған. 

Егістіктердің эрозияға ұшырау деңгейі бойынша 
әлсіз эрозияланған   - жалпы ауданның 1 418,1 
мың гектар немесе 80%-ын құрайды, орта және 
күшті эрозияланған  көлемі 253,7 мың га (20%).  

Әлсіз эрозияланған егістік жерлері негізінен 
карбонатты топырақтарда Ақмола облысы (317,9 
мың га), жеңіл құмайт топырақтарда – Павлодар 
(223,7 мың га) және шайылған жерлерде – 
Оңтүстік Қазақстан (223,9 мың. га), Шығыс 
Қазақстан (234,0 мың га), Қарағанды (95,7 мың га) 
және Алматы (85,8 мың га) облыстарында 
орналасқан. 

Күшті  және орташа эрозияға ұшыраған егістік 
ауданының 43,6%-ы Павлодар облысында.  Жел 
және су эрозиясының бірлескен көрінісі негізінен 
Батыс Қазақстан облысында (99,4%) байқалады. 

Эрозиялық үдерістің теріс әсерін азайту үшін жер 
алқаптарының қолдану жай-күйін  кешенді 
эрозияға қарсы іс-шаралар (ұйымдастыру-
шаруашылық, агротехникалық, орман-

мелиоративтік, гидротехникалық), бейімделген-
ландшафтты егіншілік жүйесіне көшу қажет. 

Топырақтың ірі масштабты кешенді 
картографиялау әдістері және ландшафтты-
экологиялық тәсілді қамтитын толық эрозияны 
түсірудің нақты эрозияға ұшыраған және су және 
жел эрозиясының диагностика үдерісін егіншілік 
және жерге орналастыру жүйесін жетілдіруге 
қажет. 

1.4.7. Жердің ластануы 

Республиканың табиғи ресурстарын қарқынды 
игеру, экологиялық зардаптардың есепке 
алынбауы жердің  оның ішінде, топырақ 
жамылғысының ластануына әкеліп соғады. 

Жердің ластануы топыраққа кез келген қатты, 
сұйық және газ тәрізді заттарды немесе энергия 
түрлерінің (радиоактивтілік және т. б.) тікелей 
және жанама жолмен ететін адам, жануарлар мен 
өсімдіктерге зиянды мөлшерде әсер етуімен 
түсініледі. Бар деректер  Қазақстан жерлерінің 
ластану деңгейі оның ішінде ластағыш көздердің 
сипаттамалары мен сипаты туралы бүтін және 
нақты ақпарат бермейтіндіктен,  
топырақтардағы және табиғи жайылым 
алқаптарындағы өсімдіктердің құрамындағы 
уытты заттарды тікелей анықтау өте аз.  

2015 жылғы 1 қарашадағы жағдайы бойынша  
жер балансының деректері бойынша 
республикада 247,7 мың га бұзылған жерлер бар 
онда, үйінділер, аршылған үйінділер мен тау-кен 
жыныстары, үйінді сақтағыштар, күл үйінділері, 
көмір және тау-кен қазбаларының карьерлері, 
мұнай алаңдары және амбарлар орналасқан.   

Ең көп бұзылған жерлер  Қарағанды, Қостанай, 
Маңғыстау, Ақмола, Шығыс Қазақстан, Ақтөбе, 
Павлодар облыстарында. 

Барлық өнеркәсіптік аймақтары бар 
экологиялық қауіпті әсер ету аймағына: үнемі  
ластанатын топырақ террикондар, үйінділер, 
карьерлер, бұрғылау қалдықтары, тау-кен 
өндірісі, жалпы ауданы 60 мың га құрайды. 

Тек түсті металлургия кәсіпорындарының 
қызмет нәтижесінде 22 млрд. тоннадан астам 
қалдық жинақталған, оның ішінде шамамен 4 
млрд. тонна тау-кен өндірісінің қалдықтары, улы 
- 1,1 млрд. тонна байыту қалдықтары және 
металлургиялық өңдеу қалдықтары -  105 млн. 
тонна.  

Түсті металлургия қалдықтарын жинақтағыштар 
шамамен 15 мың га, оның ішінде тау 
жыныстарының үйінділері 8 мың га, байыту 
фабрикаларының қалдықтары – 6 мыңға жуық га 
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және металлургия зауыттарының үйінділері – 
500 га-дан астам көлемді алып жатыр. Қара 
металлургия және химия өнеркәсібінің 
қалдықтары осындай тәртіпте түзіледі.  

Шығыс Қазақстан облысы жерінің ластануы мыс, 
мырыш, кадмий, қорғасын, мышьяк 
қосылыстарымен байланысты. Улы қалдықтар 
санитарлық - экологиялық талаптарға сәйкес 
жауап бермейтін полигондарда 
орналастырылған. Қорғасын аномалиясы 
Шемонайха, Глубокое және Зырян 
аудандарының  аумағын қамтиды. Зыряновск. 
Өскемен, Риддер, Зырян қалалары неғұрлым 
қолайсыз болып табылатын аудандарға жатады. 

Павлодар облысында машина жасау, химия, 
көмір өндіру және мұнай өңдеу өнеркәсібі, 
Екібастұз ГРЭС-і ластағыш көздер болып 
табылады. Жиналған қалдықтардың көлемінің 
тұрақты түрде көбеюі нәтижесінде олардың 
сақталу және көму орнының 
абаттандырылмауының нәтижесінде қоршаған 
ортаға ластағыш заттардың көшуі байқалады.  

Қарағанды облысы жерлерінің ластануы тау-кен 
және металлургия өнеркәсібімен байланысты. 
Облыста 350-ден астам сақтау полигондары, 
өнеркәсіптік және тұрмыстық қалдықтар бар. 
Балқаш тау-кен металлургия комбинатының 
нормативтен тыс шығарындылары топырақ 
мыспен, мырышпен, кобальтпен, кадмиймен 
және қорғасынмен ластануына әкеліп соқты. 

Қызылорда облысында жер ресурстарының ауыр 
металдармен және мұнай өнімдерімен 
ластануын туғызатын кәсіпорындар мұнай-газ 
өндіруші кәсіпорындар болып табылады. Мұнай 
игеруден басқа, жер ресурстарының ластануына 
әкелетін кәсіпорындар саласына түсті 
металдарды және табиғи радиоактивті кендерді 
игеру жатады. 

Қостанай облысының техногенді ластанған 
жерлері қаланың өнеркәсіп аймақтарында, 
қазбаларды өндіру және өңдеу аймақтарында 
таралған. Өңірде Троицк ГРЭС-і мен   Соколов – 
Сарыбай кен байыту комбинатының үйінді 
сақтағышының қоршаған ортаны ластау 
маңызды мәселе болып тұр. 

Солтүстік Қазақстан облысының алтын және 
полиметалл кен орындарын өндіру күшәла және 
ауыр металдармен жердің ластануын тударады. 

Ең өзекті мәселелерге-залалсыздандыру, кәдеге 
жарату, көму, трансшекаралық қалдықтарды 
тасымалдау жатады. Улы қалдықтар әртүрлі 
жинақтағыштарда сақталады және тиісті 
экологиялық нормалар мен талаптарды көбінесе 
сақтамай осы уақытқа дейін жиналады. Осының 

нәтижесінде, көптеген өңірлере топырақтың, жер 
асты және беткі сулары қарқынды ластануға 
ұшырайды. 

2015-2018 жылдарға арналған Қазақстан 
Республикасының міндеттемелерін орындау 
жоспарында  Жойылуы қиын органикалық 
ластауыштар туралы Стокгольм конвенциясы 
бойынша Энергетика министрі елдің ауыл 
шаруашылығында ескірген және пайдалануға 
жарамсыз пестицидтерді кәдеге жарату, оларды 
химиялық сәйкестендіру мәселесі өткір екендігін 
атап өтті. 1500 тоннадан астам осындай 
пестицидтер мен олардың қоспалары 
республиканың қоймалары мен қорымдарда 
орналасқан, олардың кейбірі бейімделмеген 
және апатты орынжайларда сақталуда. Шамамен 
олардың 10%-ы ЖОЛ-ға (жойылуы қиын 
органикалық ластауыштар) тиесілі. ЖОЛ 
қасиеттері бар пестицидтерді түгендеу тек 20%-
ды қамтиды. ЖОЛ-ға  тиесілі пестицидтермен 
топырақты ластағыш қалдықтары көп тарапты 
және кездейсоқ орналастырылады. 2009 жылғы 
жағдай бойынша  пайдалануға жарамсыз 100 
тонна пестицидтер мен улы химикаттар 
көмілмей қалған. Пестицидтердің өздерімен қоса 
олардың ыдыстарын кәдеге жарату (330 мың 
бірліктен астам) талап етіледі.  Адамдар 
білместіктен ыдысты тұрмыстық мақсатта тамақ 
өнімдерін және суды сақтау үшін қолдануы 
халықтың денсаулығына шын мәнінде қауіп 
төндіреді.  

Республикада 2010 жылы ЖОЛ туралы  
Стокгольм конвенциясы хатшылығына жойылуы 
қиын органикалық ластағыштар бойынша 
бірінші ұлттық есепке сәйкес республикада 
пестицидтер мен гербецидтерден басқаларға 
түгендеу жүргізу нәтижесінде ПХД 
(полихлордифенилтармен) ластанған сегіз 
«ыстық нүктелер» аумағы табылған: олар 
Өскемен конденсаторлық зауытының  (ӨКЗ) 
аумағы,  Өскемен конденсаторлық зауытының 
(ӨКЗ) тоған-жинақтағышы, Екібастұз қаласының 
қосалқы электр станциясы, Павлодар химия 
зауытының кабельдік және аяқ киім пластикасын 
өндіру цехы, Державинск әскери техникасын 
жою полигоны, солтүстік Балқаш маңы 
аумағындағы бұрынғы әскери аумақтар мен 
Қостанай қаласының қосалқы электр 
станциялары аумақтары.  

Күрделі экологиялық проблемалардың бірі Арал 
болып табылады. Қазақ  топырақтану және 
агрохимия ғылыми-зерттеу институтының соңғы 
жылдардағы зерттеулері Аралдың тартылуы 
антропогендік аридизация және топырақтың 
трансформациясы Арал маңында жалғасуын 
көрсетті. Топырақтың экологиялық жағдайының 
әрі қарай нашарлауы тек аумақтың 
аридизациясымен ғана емес, адамның 
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шаруашылықтағы қызметімен байланысты. 
Топырақ-эрозиялық зерттеулері сағада сондай-
ақ, құрғап кеткен теңіз түбінде де эрозиялық-
дефляциялық үдерістердің күшейгенін 
көрсетеді: сортаң бетінен тұзды шаңды 
материалдың тарауы және шығуы, құмды 
массивтердің белсенді дефляциялануы,  құм 
қабатының есуінің күшеюі. Батыс бағытқа Арал 
теңізі аймағынан тұзды құмның ұшуы 150-200 км 
жетсе, Каспий теңізінен Батыс бағытына қарай 
ұшуы 700 км болады.     

ҚР-ның «жасыл экономикаға» көшу  іс-шарасы 
жоспарын іске асыру шеңберінде қазіргі уақытта 
жоба бойынша ормандарды сақтау және 
Республика аумағының орманды жерлерін 
ұлғайту жобасы жүзеге асырылуда. 5 мың га 
сексеуіл отырғызу тәсілімен құрғаған Арал теңізі 
түбін фитомелиорациялау жүргізілді. «Семей 
орманы» және «Ертіс орманы» резерваттар 
аумағындағы ормандар тобын өндірудің жыл 
сайынғы көлемі 5 мың га жетті.  2013 жылдың 7 
қыркүйегінде ҚР Парламент мәжілісінде өткен 
Үкімет сағатындағы қоршаған орта министрінің 
баяндамасына сәйкес келешекте республикада 
орман өндіру бойынша жұмыстар көлемі 2020 
жылға қарай 80,0 мың га жеткізу жоспарлануда.   

Республикадағы өзекті экологиялық проблема 
табиғи ортаның мұнаймен және қайта өңдеу 
өнімдерімен ластануы болып табылады. 
Топырақтың мұнай және мұнай өнімдерімен 
ластануы топырақ микрофлорасының жұмыс 
жасау белсенділігін  іс жүзінде толық тоқырауға 
алып келеді. Топырақтың физика-химиялық 
қасиеті өзгереді, су-ауа тәртібі нашарлайды, 
биоценоздар құрылымы өзгереді. Бұның 
барлығы тұтастай алғанда тепе-теңдіктің 
бұзылуына алып келеді және экологиялық 
тізбектің барлық аймақтарына ықпал етеді: 
топырақ қабаты, жер беті және жер асты сулары 
геологиялық орта.  

Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны 
қорғау министрлігінің деректері бойынша 
мұнай және мұнай өнімдерімен ластану ауданы 
1,5 млн. га астам. Топырақтың  және қоршаған 
ортаның ластануының үлкен үлесі Атырау - 59 %, 
Ақтөбе-19 %, Батыс Қазақстан-13 %, Маңғыстау 
облыстарында -9% байқалады. Мысалы, Батыс 
Қазақстанда мұнаймен ластанудың жалпы 
ауданы -194 мың га ал, төгілген мұнайдың көлемі 
– 5 млн. тоннаны құрайды. 

Алауларда ілеспе газ жағу тәжірибесі сондай-ақ,  
экологияға және экономикаға  елеулі шығын 
келтіреді.    

Қазіргі уақыттағы қолда бар ақпарат 
Қазақстанның барлық жерлерінің ластану 
деңгейі мен сипаты туралы толық және дұрыс 

ұсынуды қамтамасыз етпейді. Жерлердің 
ластануы бойынша толық және объективті 
деректерді алу үшін республиканың бүкіл 
аумағында бар ластануға егжей-тегжейлі 
экологиялық-геохимиялық зерттеулер 
ұстанымдарын жүргізу, жаңа технологияларды 
пайдалану арқылы жағымсыз ықпалдарды 
тұрақтандыру және жою бойынша жүйелі негізде 
ұсыныстар әзірлеу қажет.   

1.4.8. Бүлінген жерлер және оларды қалпына 
келтіру 

2015 жылдың соңына қарай бүлінген құрылыс 
барысында өндірістік объектілерді желілік 
құрылыстарды және басқа да кәсіпорындарды, 
кен орындарын игеру кезінде пайдалы 
қазбаларды өндіру, оларды өңдеу және 
геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу кезінде 
250,2 мың га жер бүлінген деп есептеледі. Оның 
ішінде 53,4 мың га өңделген және қайта өңдеуге 
жатады.   

Алқаптардың басым бөлігіне, бүлінген 
жерлердің санатына өнеркәсіп, көлік, байланыс, 
ғарыш қызметі қажеттілігіне арналған, қорғаныс, 
ұлттық қауіпсіздік және өзге де ауыл 
шаруашылығына арналмаған бағыттар 
қажеттілігі есепке алынады. 

Аймақтық тұрғыда ең көп бүлінген жерлер саны  
үш облыста орналасқан, Маңғыстау облысында 
78,6 мың га және қалпына келтірілген 3,6 мың га, 
Қарағанды облысында 44,8 мың га және 10,6 мың 
га тиісінше және Қостанай облысында 37,8 мың 
га және 14,0 мың га тиісінше қалпына 
келтірілген. 

Жалпы республика аумағында бүлінген жерлері 
бар өндірістер мен ұйымдардың 3424-і 
есептелінеді. 

Есептік жылда Республика бойынша 2,7 мың га 
жер бүлінген, 0,3 мың га жер өңделді  және 
бүлінген жерлердің 0,3 мың га қайта қалпына 
келтірілді (1.4.19-ші кесте). Бүлінген жерлердің 
көп аумағы Ақтөбе облысында 0,3 мың га қайта 
қалпына келтірілді.
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1.4.19-шы кесте га.  2015 жылдың 1 қарашасына Облыстар бойынша бүлінген жерлерді қайта қалпына келтіру  
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Ақмола  347 16 959 7 288 525 - - - - - - - - 17 484 7 288 

Ақтөбе  130 14 862 3 069 893 250 301 - 301 - - - - 15 454 3 018 

Алматы 545 6 410 800 392 - - - - - - - - 6 802 800 

Атырау 90 2 094 59 11 - 8 - 8 -   - 2 097 51 

Шығыс Қазақстан 183 12 602 5 120 189 21 7 -  - 7  - 12 784 5 134 

Жамбыл 134 6 605 1 983 - - - - - - - - - 6 605 1 983 

Батыс Қазақстан 25 3 698 392 - - - - - - - -46 - 3 652 392 

Қарағанды 305 44 390 10 627 429 12 - - - - - - - 44 819 10 

639 

Қызылорда 32 2 448 711 - - - - - - - - - 2 448 711 

Қостанай 751 37 696 13 978 60 - - - - - - - - 37 756 13 

978 

Маңғыстау 158 78 574 3 593 - - - - - - - - - 78 574 3 593 

Павлодар 195 12 146 1 232 22 22 22 - 22 - - - - 12 146 1 232 

Солтүстік Қазақстан 441 6 661 4 515 - - - - - - - - - 6 661 4 515 

Оңтүстік Қазақстан 85 2 488 93 202 - - - - - - - - 2 690 93 
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Алматы қ. - - - - - - - - - - - - - - 

Астана қ. 3 444 - - - - - - - - -217 - 227 - 

Жиыны 3 424 248 077 53 460 2 723 305 338 - 331 - 7 -263 - 250 199 53 

427 
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Қазақстанаумағыормандыдала, дала 
жәнешөлейтті, шөлді 
4климаттықбелдеудеорналасқан. 
Қазақстанныңмұхиттарданшалғайор-
наласуыменаумағыныңүлкендігі,климаттың 
белдеу бойыншаконтиненттілігін жәнежауын-
шашынныңжетіспеушілігінкөрсетеді. 
Таубөктеріментаулыаймақтарда,жылына 500-
ден 1600 мм дейін, ал далада 200 – 500 мм, 
шөлді аймақтарда 100 - 200 мм-ге дейінжауын-
шашынжауады. Қаңтарайыныңорташатем-
пературасысолтүстіктеминус 18ºС-ден, 
оңтүстікте минус 3ºС-гедейін; 
шілдеайыныңорташатемпературасысолтүстікт
е 19ºС-ден, оңтүстікте 29ºС-гедейінжетеді. 
Қыссолтүстіктеұзақжәнесуық. 
Кейбіржылдарыелдіңсолтүстікаудандарындаа
язминус 52ºСқұраған, бірақ кейдеауа 
райыныңжылынуы да байқалған:ауа 
температурасы минус 5ºСқұраған. 
Солтүстіктешілдеайындажер бетінен 
жоғарыауатемпературасы 41ºС-тан аспаған, 
алоңтүстікте 47ºС аспаған(Қызылқұмшөлі). 
Ауа температурасыныңтәуліктіктүсуі 20 - 
30ºС-қадейін жетеді. 

2015 жылы 
«Қазгидромет»жүйеліметеорологиялықбақыла
улар 325 метеорологиялықстанцияда, 11 
метеорологиялықбекетте, 9 
аэрологиялықстанцияда, 203 
агрометеорологиялықбекетте, 307 
гидрологиялықбекеттекелесібақылау түрлері 
бойынша жүргізілді: 

310 метеорологиялықстанцияда 904 330 
ретатмосфералыққысымдыөлшеу; 

- 285 
метеорологиялықстанциядажербетініңауатем
пературасыныңөлшемі 832 066 ретбақылау; 

- 98 метеорологиялықстанцияда 0,5 см-
ден 20 см-гедейінгітереңдіктегітопырақтың 
температурасын өлшеу; 
- 19 метеорологиялықстанцияда 20 см-
ден 320 см-
гедейінгітереңдіктетопырақтыңтемпературас
ынаөлшеу; 
- 104 
метеорологиялықстанциядатемператураныңт
әуліктікбарысынтіркеу; 
- 93 
метеорологиялықстанциядаауаныңсалыстырм
алықылғалдылығыныңтәуліктікбарысынтірке
у; 
- 96 
метеорологиялықстанциядакүнсәулесінің 
барысын тіркеу; 
- 257 
метеорологиялықстанциядаатмосфералықжән
еапаттыгидрометеорологиялыққұбылыстарды
тәулікбойыбақылау; 
- 40 метеорологиялықстанцияда 
актинометриялықбақылау; 
- 5 метеорологиялықстанцияда 14 600 
озонометриялықбақылау.  
Метеорологиялықбақылаудеректеріwww.kazh
ydromet.kzсайтында қолжетімді.  

Соңғы 75 жылдаҚазақстанаумағында 
ауаныңорташажылдықжәнемезгілдікжерүстіа
уатемпературасыныңжаппайжоғарлау 
байқалды. 
Қазақстанбойыншаауаныңорташажылдықтем
пературасыныңжоғарлаужылдамдығы 0,27 ºС-
қаәр 10 жылдықтакөтерілуде. 
Температураныңеңкөпжоғарлау 
көктемменкүзгекеледі: 0,31 ºС/10 жылға, 
қыстабіршама төмен: 0,27 ºС/10 жылға, 
алжаздатемператураныңжоғарлаужылдамдығ
ыбіршама төмен 0,19 ºС/10 жылға. 

Бө лім 1.5 

КЛИМАТ  

http://www.kazhydromet.kz/
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Осыжүзжылдықтағыкөктемгіжәнежаздықауате
мператураларыныңауытқуларынегізіненоңбо
лғандығыбайқалады, 
алқыстықжәнекүздіктемператураларыныңауы
тқуларытерісболғандығынатапөткенжөн.  

1.5.1-ші кестеде 
Қазақстанбойыншаеңжылыауытқулы 10 
жылдаркөрсетілген. 2013 жыл 
Қазақстанаумақтарыбойынша, 3 
онжылдықбойырекордтыеңжылыжылдыңбірі
болыпжәнеабсолютты максимумы 
жоғарыболыпкележатқан 1983 жылдан 

(ауытқуы 1,76 С-ты) асып 
түсіпбіріншіорыналдыжәнеауатемпературасы

ныңауытқуы 1,89 С-ді құрады.  

Климат сипаттамаларыныңбарлықбағалары–
ауатемпературасыжәнежауын–
шашынмөлшері 1941 жылдан 2015 
жылғадейінкөрсетілген. 
Температуралардыңауытқуларыбақыланатын
мəндердіңнормаданауытқуыретіндеқарастыр
ылады. Нормадегенсөздіңастарынан 1961 – 
1990 жылдар 
аралығындағықарастырылыпотырғанауыспал
ыклиматтықкөпжылдықмəн түсіндіріледі. 
Аймақтарбойыншаорташаауытқулармәністан
циядеректерінің (190 станция бойынша) 
ауытқуларыныңорташалаужолыменесептелге
н.  

 

1.5.1-ші кесте. Қазақстанаумағы бойынша 
орташаланғанжылдықауатемпературасыныңауытқуынасәйкес келетін жәнееңжылыонжыл 

 

Жыл  Ауытқу, С Қатар 

2013 1.89 1.  

1983 1.76 2.  

2015 1.66 3.  

2002 1.53 4.  

2004 1.54 5.  

2007 1.48 6.  

1995 1.41 7.  

2008 1.38 8.  

1997 1.26 9.  

2005 1.19 10.  

 

Қазақстан бойынша жауын-
шашынныңорташажылдықсаны 1941-2015 
жылдараралығындаөзгергенжоқ.  

1.5.1. Ауа температурасы  

Дүниежүзілікметеорологиялықұйымның«2015 
жылыЖершарыклиматыныңстатусытуралы»х
абарламасынасәйкес 
[http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1167_r
u.pdf], Эль-Ниньо 
құбылысыныңдамуыныңсалдарыменүйлесімд
ежаһандықтемператураныңұзақуақытбойыжо
ғарлаунәтижесінде 
(негізіндеадамқызметініңнәтижесіндежылыжа
йгаздарының шығарылунәтижесінде) 
жаһандықжылынурекордтықдеңгейгежетті. 
2015 жылдыңғаламдықорташатемпературасы 
1961-1990 
жылдараралығындағыорташамәніменсалысты
рғандашамамен 0,76 ± 0,09 °C-
қажоғарыболдыжәне 1850-1900 
жылдараралығындағымәнінен 1 °C-
қажоғарыболды.  

Осындай ауа температурасыныңжоғарлауы–
бұлшектіжол берілетін 2 °С-
қадейінгімәнгетаяпқалғанымыз. 
Дүниежүзіндееңжоғарытемпературасанының
рекорды 2014 жылболыптабылады. 
Қазіргітаңдаеңыстықжылдардың 15-ніңішінде 
14 жыл XXI-шіғасырдыңбасынакеледі.   

Қазақстанда 
республиканыңорташажылдықауатемператур
асыныңауытқуы (қаңтар-желтоқсан) аумақ 
бойынша орташалағанда 1,66 °С-діқұрады. 
Нәтижесінде 2015 жылауытқумәнібойынша 
1941 жылданбастап, 
ауаныңорташажылдықтемпературасыныңауы
тқумәнінкемубойыншаіріктеліпкележатқанқа
тарда 3-ші орынды алды (1.5.1-ші кесте). 

2015 жылы Қазақстанаумағының ауа 
температурасы шамамен 190 
метеорологиялықстанцияның дерегі бойынша 
нормадан жоғарыболды. 

Еңкөпауытқуларақпанда (+4,0 С) және 

желтоқсанда (+5,3 С), еңазқыркүйекте (минус 

0,1 С) байқалды. Маусым, 
шілдежәнежелтоқсанайларыэкстремалды 

http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1167_ru.pdf
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1167_ru.pdf
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1167_ru.pdf
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жылы болып (ауытқуды 90% -данаспау 
ықтималы), 
орташажылдықтемпературасыныңмәнінеәсер
етіпеңжылыжылдардыңқатарында 3-
шіорынғашығарды.  

2015 
жылдыңайлықмаксимумдарсандарыкейбірже
кестанцияларда 1936-2015 жылдар 
аралығындағықарастырылғанайлықмаксимум
ғақарағандажоғарыболыпшықты: 
маусымдаАқтөбе, Атырау, Батыс-Қазақстан, 
Қызылорда, Маңғыстау 
жәнеОңтүстікҚазақстан облыстарында 
(барлығы 5 станцияда); 
желтоқсанайындаауаныңайлықмаксимумтемп
ературасы рекордты болып 34 станцияда асып 
түсті: Ақмола, Ақтөбе, ШығысҚазақстан, 
Батыс Қазақстан, Қостанай, Қызылорда, 

Маңғыстау, Павлодар 
жәнеСолтүстікҚазақстан облыстарында. 
Республиканыңсолтүстігінде 2015 
жылыауатемпературасыныңмаксималдытәулі
ктіктемператураларыныңмәні 33–40 °С–
діқұрады, республиканыңоңтүстігінде 
тәуліктікмаксимум 37,7 – 46,2 °С – ге жетті. 
2015 жылы 
еңтөментәуліктікауатемпературалары  (минус 
39–минус 35 °С) СолтүстікҚазақстан, Ақмола, 
ПавлодаржәнеШығысҚазақстаноблыстарында 
байқалды. 
Барлықаумақтарбойыншатәуліктікминимумд
ар 1936 
жылданбастапжеткенмәнненанағұрлымжоғар
ыболды (1.5.2-ші кесте) [дереккөз: 
Қазақстанклиматыныңөзгерумониторингісіні
ңжыл сайынғыбюллетені: 2015 жыл, 
«Қазгидромет» РМК, Астана, 2016]. 

 

15.2-ші кесте. Ауа температурасы  

№ Атауы 
Бірлік 
өлшемі 

2011 2012 2013 2014 
 

2015 

 Мемлекетті тұтасалғанда 

1 
1961 - 1990 жылдар аралығындағыорташа 
жылдық температурасы 

0C 5,5 

2 Орташажылдықтемпература 0C 
5,5 5,9 8,0 6,4 7,1 

3 
1961-1990 орташа 
көпжылдықтемпературасанынанауытқуы 

0C 

0 0,4 2,5 0,9 1,7 

4 Еңжоғарғыорташаайлықтемпература 0C 
23,2 24,2 22,6 29,4 23,5 

5 Еңтөменорташаайлықтемпература 0C 
-16 -16,5 -9,2 -22,5 -10,2 

 Астана: Астана 

6 
1961 - 1990 жылдар аралығындағыорташа 
жылдық температурасы 

0C 2,7 

7 Орташажылдықтемпература 0C 
3,4 3,7 4,9 3,3 4,8 

8 
1961-1990 орташа 
көпжылдықтемпературасанынанауытқуы 

0C 

0,7 1 2,2 0,6 2,1 

9 Еңжоғарғыорташаайлықтемпература 0C 
20,4 24,3 19,2 21,7 21,4 

10 Еңтөменорташаайлықтемпература 0C 
-18,5 -20,8 -12,8 -18,9 -13,1 

 Екінші қала: Алматы 

11 
1961 - 1990 жылдар аралығындағыорташа 
жылдық температурасы 

0C 9,2 

12 Орташажылдықтемпература 0C 
10,1 10,1 11,4 9,8 11,7 
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13 
1961-1990 орташа 
көпжылдықтемпературасанынанауытқуы 

0C 

0,9 0,9 2,2 0,6 2,5 

14 Еңжоғарғыорташаайлықтемпература 0C 
24,3 25,4 24,4 24,9 27,3 

15 Еңтөменорташаайлықтемпература 0C 
-8,8 -7,8 -3,6 -8,9 -2,7 

 
1961 - 1990 жылдары еңжоғарғымерзімдіорташатемпературадағыелдімекен (облыснемесеаудан): 

Оңтүстікөңір, ОңтүстікҚазақстаноблысы, Шардарастанциясы (т.д. 271 мжоғары) 

16 
1961 - 1990 жылдар аралығындағыорташа 
жылдық температурасы 

0C 13,6 

17 Орташажылдық температура 0C 
14,3 14 15,2 13,3 15,2 

18 
1961-1990 орташа 
көпжылдықтемпературасанынанауытқуы 

0C 

0,7 0,4 1,6 -0,3 1,6 

19 Еңжоғарғыорташаайлықтемпература 0C 

29 29,4 28,9 27,8 30,5 

20 Еңтөменорташаайлықтемпература 0C 

-2,3 -3,4 1,4 -5,7 0,4 

 
1961 - 1990 жылдары  еңтөменгімерзімдіорташатемпературадағыелдімекен (облыснемесеаудан): 

Оңтүстікөңір, Алматыоблысы, Мыңжылқыстанциясы (т.д. 3017 мжоғары) 

21 
1961 - 1990 жылдар аралығындағыорташа 
жылдық температурасы 

0C -1,8 

22 Орташажылдықтемпература 0C 
-1,1 -1,6 -0,4 -1,7 -0,5 

23 
1961-1990 орташа 
көпжылдықтемпературасанынанауытқуы 

0C 

0,7 0,2 1,4 0,1 1,3 

24 Еңжоғарғыорташаайлықтемпература 0C 

8,7 9,2 10,1 8,1 11,5 

25 Еңтөменорташаайлықтемпература 0C 

-12,9 -13,6 -8,3 -14,2 -10,0 

 

1.5.2. Атмосфералықжауын-шашын 

2015 жылы Қазақстанаумағы бойынша жауын 
– шашын мөлшерінорманың 115% - ын 
құрады. Дегенмен, батысаймақтардажауын-
шашынныңтапшылығыбайқалды, 
кейжерлерде 2015 
жылеңқұрғақжылдардыңондығынакірді. Ал 
солтүстікжәне 
орталықҚазақстанныңкейбіраудандарында 
2015 жыл 
еңылғалдыжылдардыңондығынакірді.  Булаев, 
Возвышенка, Петропавловск, ҮлкенНарын, 
Қарағандыстанцияларыорналасқанаумақтард
ажауын-
шашынныңмөлшеріэкстремалдымәнінежетті 
(аспауықтималдығы 96-100 %). Осыаймақтар 
2015 жылдыңжауын-шашынныңтүсумөлшері 
бойынша 1941 жылдан бастап 10%-
ғаэкстремалдыылғалдыжылдарқатарынакірді. 

Айлықжауын-
шашынмөлшеріҚазақстанаумағы бойынша 
орташалағанданормаданжоғарыболды, 
тексәуірайындажауын-шашын 
тапшылығыбайқалып 0,7%-дықұрады 
жәнежазайларындаелеулітапшылықболыпмау
сымда-18%, сәйкесіншешілдеде - 43%-ды 
құрады. Мамыр ( 47%-ға),  қараша (66%-ға),  
желтоқсан (76 %-ға) айларындажауын-
шашынмөлшерінормаданбіршамажоғарыбол
ды. 2015 
жылдыңмамыржәнеқарашаайларындағыжауы
н-шашынныңайлықмаксимумы 5 станцияда, 
желтоқсанда– 10 станциядажоғарыболып, 
бұрынғымаксимуммәніненасыптүсті.  

Жылдықсомада экстремалды тәуліктікжауын-
шашынныңүлесіҚұлсары, ПешнойМС (40%), 
АралТеңізіМС (41%) жәнеАтырауМС (50%) 
айтарлықтайжоғарыболған. АтырауМС 2015 
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жылытәуліктікжауын-
шашынныңабсолюттымаксимумы 57 мм 
құрап, 1932 жылғымаксимумнан 6 мм-ге 
жоғарыболды.  

Ұзақтылығы 
жағынанжоғарыжауындыкезеңПетропавловск, 
Арқалық, Қарағанды, Новороссийск, Ембі 
жәнеЕкібастұзметеостанцияларындабайқалып
, 8-11 күндіқұрады. Ұзақжауын-

шашынсызмерзім (3 айданастам) 2015 
жылыОйыл, Қызылорда, Қазалы, 
Аралтеңізінде байқалды (1.5.3-ші кесте). 
[дереккөз: 
Қазақстанклиматыныңөзгерумониторингісіні
ң жыл сайынғыбюллетені: 2015 жыл, 
«Қазгидромет» РМК, Астана, 2016]. 

 

1.5.3-ші кесте. Атмосфералықжауын-шашын 

 

№ Атауы 
Өлшем 

бірлігі 
2011 2012 2013 2014 2015 

 Елді тұтасалғанда 

1 
1961 - 1990 жылдар аралығындағыжауын-

шашынныңорташакөпжылдықмөлшері 
мм. 326 

 

2 Жауғанжауын-шашынныңжылдықмөлшері мм. 
331 285 392 274 377 

3 

1961 - 1990 жылдары 

аралығындағыжауғанжауын-

шашынныңорташажылдықмәніненауытқуы 

% 

102 87 120 84 115 

4 
Жауғанжауын-

шашынныңеңкөпайлықмөлшері 
мм. 

50 40 57 192 48 

5 
Жауғанжауын-

шашынныңеңазайлықмөлшері 
мм. 

9 11 18 3 19 

 Астана: Астана 
 

6 
1961 - 1990 жылдар аралығындағыжауын-

шашынныңорташакөпжылдықмөлшері 
мм. 319 

7 Жауғанжауын-шашынныңжылдықмөлшері мм. 

319 294 489 344 396 

8 

1961 - 1990 жылдары 

аралығындағыжауғанжауын-

шашынныңорташажылдықмәніненауытқуы 

% 

100 92 153 108 124 

9 
Жауғанжауын-

шашынныңеңкөпайлықмөлшері 
мм. 

109 60 113 71 113 

10 
Жауғанжауын-

шашынныңеңазайлықмөлшері 
мм. 

3 2 17 3 9 

 Аумағыбойыншаекіншіқала: Алматы 
 

11 
1961 - 1990 жылдар аралығындағыжауын-

шашынныңорташакөпжылдықмөлшері 
мм. 662 

12 Жауғанжауын-шашынныңжылдықмөлшері мм. 
680 499 718 625 671 
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13 

1961 - 1990 жылдары 

аралығындағыжауғанжауын-

шашынныңорташажылдықмәніненауытқуы 

% 

103 75 108 94 101 

14 
Жауғанжауын-

шашынныңеңкөпайлықмөлшері 
мм. 

98 76 173 139 112 

15 
Жауғанжауын-

шашынныңеңазайлықмөлшері 
мм. 

10 0 14 0 6 

 

1961 - 1990 жылдараралығындатүскенжауын-шашынныңорташакөпжылдықмөлшері 

еңкөпболғанелдімекен (облыснемесеаймақ):   Оңтүстікөңір, Алматыоблысы, Мыңжылқыстанциясы 

(т.д. б. 3017 м) 

16 
1961 - 1990 жылдар аралығындағы жауын-

шашынныңорташакөпжылдықмөлшері 
мм. 863 

17 Жауғанжауын-шашынныңжылдықмөлшері мм. 

933 668 810 711 908 

18 

1961 - 1990 жылдары 

аралығындағыжауғанжауын-

шашынныңорташажылдықмәніненауытқуы 

% 

108 77 94 82 105 

19 
Жауғанжауын-шашынныңеңкөп  

айлықмөлшері 
мм. 

224 157 212 127 190 

20 
Жауғанжауын-

шашынныңеңазайлықмөлшері 
мм. 

9 20 17 14 19 

 

1961 - 1990 жылдараралығындатүскенжауын-шашынныңорташакөпжылдықмөлшері 

еңазболғанелдімекен (облыснемесеаймақ):   Оңтүстікөңір, Қызылордаоблысы, Шірік-Рабат станциясы ( 

т.д.б. 88 м) 

21 
1961 - 1990 жылдар аралығындағы жауын-

шашынныңорташакөпжылдықмөлшері 
мм. 103 

22 Жауғанжауын-шашынныңжылдықмөлшері мм. 

52 59 61 100 137 

23 

1961 - 1990 жылдары 

аралығындағыжауғанжауын-

шашынныңорташажылдықмәніненауытқуы 

% 

50 57 59 97 133 

24 
Жауғанжауын-шашынныңеңкөпайлық 

мөлшері 
мм. 

14 19 23 26 29 

25 
Жауғанжауын-

шашынныңеңазайлықмөлшері 
мм. 

0 0 0 0 0 
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Көлемішамамен 32 
млрд.тоннамұнайэквивалентіндегі (т.м.э) 
жалпыдүниежүзілікдәлелденгенбастапқы 
энергия ресурстары қорларының 3,6%-
ыҚазақстаннныңүлесінекеледі. 
Қазақстанбастапқыэнергияресурстарынішкіөн
імдерініңтұтас 
көлемініңжартысынанкемтұтынатындықтан, 
энергия ресурстарын экспорттаушы болып 
табылады. 

Еліміздің ЖІӨ20 % - нан астамы отын-
энергетикалықкешенге, 
оныңішіндемұнайсаласынажатады.  

Сонымен қатар, 
Қазақстанэкономикасыдүниежүзіндегіеңэнерг
иясыйымды 
экономикалардыңбіріболыптабылады. 

Экономиканыңэнергиясыйымдылығы–
елдіңэнергияресурстарынтиімдіпайдаланаты
ндығынғанаемес сонымен қатар, 
оныңэкономикасықандайтиптегіөнімдіөндіре
тіндігінкөрсететінмаңыздыиндикатор (2.1.1-ші 
кесте).  

Қазақстандүниежүзіліккөрсеткіштерменсалыс
тырғандаэнергиясыйымдылықтыңжоғарыкөр
сеткіштерінкөрсетіпотыр. 
ЖІӨалғандамиллион АҚШдоллары (2014 жыл) 
т.м.э есебінен 
(нарықтықайырбаскурсыбойынша), Қазақстан 
2014 жылыбірмиллиондолларқұрауүшін 314 
т.м.э. 
тұтынаотырыпэкономиканыңэнергиясыйымд
ылығыбойыншадүниежүзінде 28 –шіорынды 
алады [дереккөз: Ұлттықэнергетикалықбаяндама,  
Казэнерджи, 2015 ж. ]. 

 

2.1.1 -ші кесте. Энергия сыйымдылығы 

Санаты 
Бірлігі 201

1 
201

2 
201

3 
201

4 
201

5 

ЖІӨэнергиясыйымдыл
ығы 2000ж. 

бағадағымыңАҚШдолларғашаққандағымұнайэквивале
нтіндегі тонна 

 
1,8 1,59 1,5 

 
 
 
 

1,36 

 
 
 
 

1,27 

 

ЖоғарыэнергиясыйымдылығыеңбіріншіҚазақ
станэкономикасыныңқұрылымыментүсіндіріл
еді: тау-
кенөндірісіментүстіметаллургиясияқтыэнерги
ясыйымдылығысалалардықосаалғандаЖІӨша
мамен 30 %-
ынөндіретінелдіңөндірістіксекторымен 
түсіндіріледі. ЖІӨбірлігінеесептегенде 

Қазақстан 
климатыныңқысқымезгілдеқытымырсуықболу
ыжылытуғакететіншығындардыңүлесіжоғарла
уынаал,аумағының 
кеңкөлемдеболуытранспорттықүлестің 
(мысалы, 
электржелілеріменөткізукезіндегіжоғалту) 
жоғарлауынқарастырады. Энергия тиімді 

Бө лім 2.1  

ЭНЕРГЕТИКА  
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технологияларды енгізу мен 
жабдықтардыңтозуыжоғарыэнергиясыйымды
лылықтыңбасқафакторларыболыптабылады 
[дереккөз: Ұлттықэнергетикалықбаяндама,  
Казэнерджи, 2015 ж. ]. 

Қазақстанда бастапқы энергия ресурстарын 
тұтынудың60 % - дан астамы 
бұрынғысыншакөмірдіңүлесінекеледі. 
Бұлретте, 
көмірдітұтынудыңабсолюттықмәнішамамен20
25 жылғадейінсол деңгейдесақталады. 
Бұлкөрсеткішбасқаелдерменсалыстырғандаөт
ежоғары (33 % – АҚШ; 43 % – Үндістан; 47 % – 
Қытай, 49 % – Польша). 

Барлықкөздербойыншадүниежүзілікмасштабт
ағы көмірдіжағуүлесі 43 % 
көміртегідиоксидінекеледі; 
бұлреттеэлектрэнергетикада 
көмірдіжағуесебіненСО2 
шығарындыларыныңдүниежүзіліккөлемі28% -
мен қалыптасады. Қазақстанда 
көмірдітұтынужәнеэлектрэнергиясыныңгенер
ациясыарасындабайланысбар, себебіелдің 75 
%-дан астам электр станциялары көміржағады 
(шамаменбекітілгенқуаттыңүштенекісі). 
Қазақстанныңкөптегенсолтүстік аудандары 

мен орталықбөлігіндекөмір электр 
энергетикасыныңқажеттілігіүшінпайдаланаты
нжалғызқолжетімдіотын түріболып табылады 
[дереккөз: Ұлттықэнергетикалықбаяндама,  
Казэнерджи, 2015 ж. ]. 

Қазақстанэнергияныңбірбірлігінөндіруүшінш
амамен 25%–30 % отынды 
басқадамығанелдерменсалыстырғандакөппай
даланады. Тозығыжеткен 
жабдықтарментехнологиялықүдерістердіңтиі
мділігініңтөменділігіоныңнегізгісебептерібол
ыптабылады.  

Парниктік газдар шығарындыларының80%-
дан астамы электр 
энергетикалықсектордыңүлесінетиеді.  

Қазақстанұлттықэкономиканыңэнергиясыйым
дылығыныңтөрттенбірбөлігін 2020 
жылғадейінқысқартуғаниететіпотыр.  

2015 жылы электр энергиясын 
өндірусағатына90,8 млрд. кВт (2014 жылға 
96,7%) құрайды. 

Электр энергиясын тұтынукөлемісағатына 
90,85 млрд. кВт (2014 жылға 99,1%) құрады 
(2.1.2-ші кесте). 

 

2.1.2-ші кесте. Энергияны тұтынудыңжалпыкөлемі 

   Атауы  Бірлігі 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Энергия өндірісі 1000 н.э.т 162 829,4 163 983,7 168 228,3 165 455,9 163 930,3 

2 Энергия  импорты 1000  н.э.т 11 640,1 14 232,0 13 166,8 8 117,3 9 083,4 

3 Энергия экспорты  1000  н.э.т 99 251,4 104 062,7 106 886,0 104 601,5 109 797,1 

4 Бункерлікотын 1000  н.э.т 21,6 6,2 5,4 59,1 99,2 

5 Қорлардыңөзгеруі 1000  н.э.т 3 055,4 -1 528,7 -2 246,3 -472,9 908,7 

6 
Жалпы энергия 
тұтыну 

1000  н.э.т 
78 295,2 72 630,6 72 268,2 68 557,9 64 572,7 

 

2.1.3-ші кесте. Түпкіліктіэнергиятұтыну 

    Бірлік 2012 2013 2014 2015 

1 
Жалпытүпкіліктіэнергиятұтыну 1000 н.э.т 

38 677,0 43 080,5 27 604,0 38 779,0 

2 Өнеркәсіп 1000 н.э.т 6 286,90 8 199,1 8 313,00 8 017,7 

3 Өнеркәсіп % 16,3 19,0 30,1 20,7 

4 Көлікжәнеқоймалау 1000 н.э.т 47,2 69,2 233,2 76,9 

5 Көлікжәнеқоймалау % 0,1 0,2 0,8 0,2 

6 Қызметкөрсетусаласы 1000 н.э.т 41,2 146,4 364,4 406,5 

7 Қызметкөрсетусаласы % 0,1 0,3 1,3 1,0 
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8 
Ауыл, орманжәнебалықшару-
ашылығы 

1000 н.э.т 
35 31,3 65,2 45,2 

9 
Ауыл, орманжәнебалықшару-
ашылығы 

% 
0,1 0,1 0,2 0,1 

«Облыстықбюджеттерге, 
АстанажәнеАлматықалаларының 
бюджеттеріне жылу-
энергетикалықжүйенідамытуғамақсаттытранс
ферттер» бюджеттік 
бағдарламасыныңаясындажылсайынреспубли
калықбюджеттенҚазақстанРеспубликасыныңқ
алаларыныңжәнеоблыстарыныңэлектрмен–
жәнежылуменжабдықтауғақаражатбөлінеді.   

2015 жылы Ақмола, Шығыс-Қазақстан, 
Маңғыстау, 
ПавлодароблыстарындажәнеАлматыжәнеАста
нақалаларында25 жобаны жүзегеасыруүшін 
46 959 114 
мыңтеңгесомадабюджеттікқаражатбөліндіжән
еигерілді. 2015 жылыигеру100 % - ды құрады.  

Жаңартылатынэнергия көздері 

Қазақстанжеткілікті 
көмірсутектішикізатпенминералдыресурстар
ы бар (мұнай, газ, көміржәнет.б.) 
энергияғамолелболатұра, 
энергияныңжаңартылатынкөздерін (ЖЭК) 
энергиялықбаланстытартуарқылыпарниктікга
здардыжәнебасқадаластағыш 
заттардыңшығарындыларынтөмендетуүшінта
затехнологиялар, 
тазаэнергетиканыдамытуғақажеттілігібайлан
ыстыөзектімақсатболыптабылады. 

Жаңартылатынэнергия, 
табиғиресурстардытұрақтыпайдаланудаперсп
ективтібасымдылықболыптабылады, 
себебіпарниктікгаздардыңшығарындыларықы
сқарадыжәнеклиматтыңөзгеруінекеріәсерітөм
ендейді.  

ҚазақстанРеспубликасыныңтабиғижағдайлар
ыжер, күнжәне су энергияларын пайдалана 
отырып генерацияны 
дамытуғамүмкіндікбереді. 
ЖЭКэлектрэнергиясынгенерациялаубойынш

абірлескенәлеуеті сағатына 1885 
млрд.Втқұрайды. 
Желэнергиясыбазасындагенерациясыныңаз 
әлеуеткеиеболуда. 

Қазақстанжаңартылатын энергия 
көздеріндамытумен біртіндеп айналысуда, ол 
үшіннормативтік-құқықтықбазақұрылды, 
белгіленген тарифтер бекітілді, әр 
түрліжаңартылатынэнергиякөздерініңәлеуетт
ерінезерттеулер жүргізілді, ЖЭК желіге 
интеграциялау 
үшінжелілікинфрақұрылымныңәлеуеті мен 
дайындығыбағалануда.  

ЖЭК 
дамуыныңнақтынысаналыиндикаторларымен
оларғақолжеткізубойыншақадамдарқабылдан
ды. 2013 
жылданбастапҚазақстанда«Жасылэкономикағ
а»өтуконцепциясы жүзегеасырылыпжатыр, 
оғансәйкес 2020 жылыЖЭКүлесіэлектр 
энергиясын жалпы өндірукөлемібойынша 3%-
ғаал, 2030 жылғақарай 10% - ғажететінболады.  

Энергетика министрлігі 
әртоқсансайынЖЭКпайдаланудыңмониторин
гінжүргізіпотырады.  

2016 жылдың 1 қаңтарынадейінгіжағдай 
бойынша ЖЭК пайдаланатын 
кәсіпорындардыңсаны 48 бірліктіқұрады, 
олардыңжалпықуаты251,55 МВт (ГЭС – 122,32; 
ЖЭС – 71,755; КЭС – 57,056; биогаз 
қондырғысы – 0,35). 

Мониторинг 
нәтижелерібойыншаҚазақстандажаңартылаты
нэнергиякөздеріменөндірілетін электр 
энергиясыныңкөлемі 2015 жылысағатына 0,704 
млрдкВтқұрады.  

 

2.1.4-ші кесте. Электр энергиясын өндірудіңжалпыкөлеміндежаңартылатынэнергия көздердіңүлесі 

  
  Бірлігі 2010 2011 2012 2013 2014 

2015 

1 

Жаңартылатынкөздердіңнегізіндеэнергия 
тұтыну 

% 0,48 0,48 0,50 0,59 0,62 0,77 

 

2015 жылы Алматы, Ақмола, Жамбыл, 
Қостанай, ҚызылордажәнеОңтүстік-
Қазақстаноблыстарындажалпықуаты 119,9 

МВт болатын ЖЭК 14 жобасы қосылды: 
олардыңішіндегіеңірілері:  
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-Жамбыл облысында 50 МВт болатын 
«Бурное» КЭС; 

- Ақмолаоблысында 45 МВтЕрейментауЖЭС; 

-  «VistaInternational» ЖШС ЖЭС 12 МВт (21 
МВт дейін) кеңейтілген.  

01.01.2016 ж. 
жағдайбойыншаЖЭКпайдаланатынкәсіпорын
дардыңсаны 48 бірліктіқұрады, 
олардыңжалпықуаты251,55 МВт (01.01.2015 – 
127,9 МВт).  

2015 
жылдыңсоңынаЖЭКпайдаланатынэнергияөн
дірушіұйымдардыңтізіміне 52 
компанияқосылды, олардың 18-іқолданыста 
(2014 жылдыңқортындысыбойынша– 28 
болды, олардың 9 қолданыста). 
«ЖЭКбойыншаҚЕО» ЖШС ЖЭК 
объектілерімен 40 шарт (РРА контрактлірі) 
жасалды. «ЖЭК бойынша ҚЕО» ЖШС 
деректері бойынша 2015 жылы 
көлемісағатына 203,6 млн.кВтэнергияберілген.  

Жаңартылатынэнергиякөздеріндамытумақсат
ында«Жаңартылатынэнергиякөздерінпайдала
нудықолдаутуралы» 
Заңдыәріқарайжүзегеасырубойыншажұмыста
ржүргізіліпжатыр.  

2015 жылы ЖЭК пайдаланылуына 
мониторинг жүргізуқағидаларына, ЖЭК 
пайдалану объектілері 
өндіргенэлектрэнергиясынсатыпалуқағидала
рына 
жәнесатужәнеэлектрэнергиясынсатыпалу-
сатушарттарыныңүлгінысандарына, 
ЖЭКқолдауға 
арналғантарифтіайқындауқағидаларына, 
ЖЭК қолдауғақаржы-
есепайырысуорталығынанықтауға, Жылумен 
жабдықтаумақсаттарыүшінжаңартылатынэне
ргиякөздерінпайдалануобъектілерініңтехника
лық-
экономикалықнегіздемелеріменолардысалужо
баларынкелісужәнебекітуқағидаларына, 
Электр немесе жылу желілеріне 
қосылатынеңжақыннүктеніайқындаужәне 
ЖЭК пайдалану объектілерін 
қосуқағидаларына қатысты 7 
бұйрықәзірлендіжәнебекітілді.  

Қазақстан РеспубликасыныңҮкіметі 2 
қаулықабылдады, 
оныңішіндеАстанақаласында«ЕХРО-2017» 
халықаралықмамандандырылғанкөрмесінены
сандардыңжәнеинфрақұрылымныңқұрылысы
наинвестициятартумақсатындақуаты 100 
МВтболатын «Астана ЕХРО-2017» ЖЭС 
үшінжеке бекітілген тарифті бекіту бойынша.  

«Қазақстан 
Республикасыныңкейбірзаңнамалықактілерін
е ҚазақстанРеспубликасының«жасыл 
экономикаға» 
көшуімәселелерібойыншаөзгерістерментолық
тыруларенгізутуралы» Қазақстан 
РеспубликасыныңЗаңыныңжобасын 
әзірлеуаясында«Жаңартылатынэнергиякөздер
інпайдаланудықолдаутуралы» 
ҚРЗаңынаөзгертулерментолықтыруларенгізуб
ойыншажұмыстаржүргізілді. Түзетулер, ЖЭК 
секторын жоспарлы дамытуды 
қамтамасызетуге, 
оныңішіндеЖЭКтүрлерібойынша, сатып 
алынғанэлектрэнергиясыүшінЖЭСнысандар
ыныңалдындақаржы-есеп айырысу 
орталығының(ҚЕО)қаржылықміндеттерінжүзе
геасырумақсатындаҚЕОжанында резервті 
қорқұру, ҚРБірыңғай электр 
энергиялықжүйежелілерінеқосылумеханизмде
рінжетілдіругеқатысты.   

ҚР«Жаңартылатынэнергиякөздерінпайдалану
дықолдаутуралы»Заңына сәйкесмемлекет 
қазақстандажасалған 5 кВт 
артықемесқондырғылардыңқұнының 50%-ын 
жеке тұтынушыларғақайтарады.  

ЗаңныңосынормасынжүзегеасыруүшінЭнерге
тикаминистрлігімен 2015 
жылға«Облыстықбюджеттерге, 
АстанажәнеАлматықалаларыныңбюджеттерін
ежаңартылатынэнергиякөздерінпайдалануды
қолдауғаберілетінағымдағынысаналытрансфе
рттер» бюджеттік бағдарламасыбекітілді. 

«Облыстықбюджеттерге, 
АстанажәнеАлматықалаларыныңбюджеттерін
е 
жаңартылатынэнергиякөздерінпайдаланудық
олдауғаберілетінағымдағынысаналытрансфер
ттер» 2015 жылғабюджеттік 
бағдарламасыныңаясында Алматы 
жәнеҚызылордаоблыстарыүшінжалпысаны 10 
данаЖЭКпайдаланубойыншақондырғыларды
алуүшін 22 150 
мыңтеңгебөлуқарастырылғанболатын. 
Алайда, жеке 
тұтынушылардынөтініштертүспегендіктеносы 
қаражатбюджеткеқайтарылды. 

Алайда, 2014 жылы осы 
бағдарламабойыншаҚарағандыжәнеҚызылор
даоблыстарыныңжекетұтынушыларыЖЭК 5 
қондырғысынсатыпалды.  

Белсенді 
халықаралықынтымақтастықЖЭКсекторының
дамуыныңмаңыздықұралыболыптабылады.  

Халықаралыққаржыинституттарымен,  
Еуропа ҚайтажаңартужәнеДамуБанкімен 
ЖЭК саласындағыынтымақтастықҚазақстан 
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РеспубликасыныңҮкіметімен 
халықаралыққаржыұйымдарыныңарасындағы
ынтымақтастықтуралыНегіздемелікуағдаласт
ықтараясындажүзегеасырылады. Сөйтіп, 
Бірлескенэкономикалықзерттеулербағдарлам
асыаясындаДүниежүзілікбанкпенбірлесіп, 
Қазақстандажаңартылатын энергия 
нарығыныңдамуыүшінқолайлы жағдайлар 
құрубойыншажұмысжүргізіпжатыр. Қазақстан 
Жаңартылатынэнергияжөніндегіхалықаралық
агенттіктің (ИРЕНА) 
толыққұқылымүшесіболыптабылады. 
ЖылсайынАбуДабиқаласында (БАЭ) 
Жаңартылатынэнергияжөніндегіхалықаралық
агенттіктің (ИРЕНА) 
Ассамблеясыныңотырысыөтеді, 
мұндаҚазақстан 150-ден астам Дүниежүзінің 
елдермен 
қатарЖЭКдамуыбойыншаақпаратұсынадыжә
неосысектордыәріқарайтабыстыдамытуүшінт
әжрибеалмасады.  
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Қоршаған 
ортағажағымсызәсерететінбірденбірнегізгіфак
тордыңбіріболыпкөлікқұралдарыныңжасымен
тұтынатынотынныңсапасытабылады. 
Қазақстандағы 
автокөлікқұралдарыныңбасымбөлігі 10 
жылмерзімненартықпайдаланылған.  

Отын сапасына 
қатыстыетешектеулімасштабтатәуелсіздікалға
ннанкейінмодернизациялаудыжүзегеасыраты
нКеңестеродағыкезіндеқұрылысысалынғанелд
еүшіріМӨЗжұмысістейді. 
Бұлзауыттармұнайдытереңқайтаөңдеудіқамта
масызетугеқабілетті, дей тұрғанмен 
оларғатұтастайсалыстырмалықарапайымтехн
ологияларқолданылады. 
СоныңсалдарынанҚазақстанныңмұнайдықайт
аөңдеусаласындамұнайөнімдерініңішкісұраны
сықұрылымынасәйкескелмейтінмазутөндіру 
(мұнайотынқалдықтары) 
бағытындағыайқынауытқуларбайқалады.   

Сонымен қатар, өндіріскөлемішектелген 
(еңбастысы, 
сапасызөнімдерменжартылайфабрикаттар) 
30-дан астам кіші 
мұнайдықайтаөңдейтінзауытбар.  

Ресми деректерге 
сәйкеселдетұтастайалғашқықайтаөңдеубойын
шажылынажалпықуаттылық 18,3 млн. 
тоннаны құрайды. 2014 
жылыөндірістікқуаттылықтыпайдаланукоэфф
иценті 81 %-ды  құрайды (14,9 млн. т өндірудің 
нақтыкөлемінде)  

Қазіргі 
уақыттаҚазақстанныңмұнайдықайтаөңдеузау

ыттаржиынтығындаішкісұраныстыңшамамен 
78%-ын жабады, қалған 22%-ы импорт 
үлесіндеболады. Себебі 
Қазақстанөндірілетінөнімнің 
(негізіненмазутты) 
маңыздыбөлігінэкспортқашығарады. 
Соныменқатар, 
ішкісұранымдықанағаттандыруүшіннегізінен
оғанРесейдіңашықтүстімұнайөнімдерін 
(моторлыотын) импорттайды(Казэнерджи, 
Ұлттық энергетикалықбаяндама 2015). 

Өнімніңтүпкіліктібағасындағыкөлікшығындар
ыныңүлесісалыстырмалытүрде 8% 
деңгейіндежоғарыжәнесәйкесінше11%-ы ішкі 
теміржол жәнеавтомобильтасымалдарыүшін 
(Еуропа елдеріндегі 
жәненарықэкономикасыдамығанбасқаелдерде
ұқсаскөрсеткіштердіекіжәнеонанкөпретартты
раотырып). (Казэнерджи, Ұлттық 
энергетикалықбаяндама 2015). 

Әлемдікқұрылымдамұнайдытұтынудағы–
көліктіңүлесі59 %. (Oil Demand by Sector» World 
Oil Outlook OPEC 2014). Қазақстанда 
энергоресурсқатүпкіліктісұраныс 2000 жылы 
33 млн. т.э. 63,6 млн. т.э. 
өстітүпкіліктісұраныстың шамамен 10%-ы 
көлікүлесінетиесілі. (Казэнерджи, Ұлттық 
энергетикалықбаяндама 2015). 

Қызметтік және жеке сонымен қатар, 
соттардыңөсіпкележатқанкөлікпаркі 
отынныңжалпытұтынуыайтарлықтайөсті, 
бұлережеретінде 
оңтайлыемескөлікжүйелеріменортаданжоғары
бірлікке отын шығыныЕО 
мүшелеріболыптабылмайтынелаймақтарында
ерекшеқауіптілік тудырады. Дей тұрғанмен, 

Бө лім 2.2 

КӨЛІК 
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теориябойыншабұлжағдайдыбіршамажоғары
отынстандарттарыненгізуарқылыжылдамшеш
угеболадымысалға POSEIDON MED (Poseidon, 
2015 г.) жобасында 
көрсетілгендейбіршамажоғарысападағыотынк
өптегенартықшылықтарберетіндігінеқарамаст
ан 
әзіргебұлбағыттаерекшепрогрессбайқалмайды
. (ЮНЕП, Ғаламдық экологиялықкелешек – 6, 
2015ж.). 

Сирек жағымдыүлгіретінде 2009 
жылменсалыстырғанда 2013 жылыелдесол 
уақыттакөлікқұралдарыныңөскендігін ескере 
отырып,көліктің атмосфералықауаға 
ластағышзаттар шығарындыларының 20%-
ғаазайғанБеларусь тәжірибесіналуға болады. 
Шығарындылардыңазаюынегізіненотынсапас
ынақатыстыбіршамақатаңстандарттардыенгіз
у, 
отынсапасынжақсартуарқылықолжеткізугебол
ады. ЯғниқазірБеларусьдизельотындары 
үшінкг 10 
мгаспайтынкүкіртқұрамыменбензинсапасыно
сыстандартқажеткізужоспарланатынЕуро5 
стандарттарынқолданады.  

Сонымен қатар, 
көліксекторындаБеларусьтекқанажолдардаке
птелістіболдырмаукөзқарасыменемесжәнебұд
анәріқоршағанорта мен 
халықденсаулығынаавтокөлікәсеріназайтуғам
үмкіндікберетінсоныменқатар, 
жолдардақозғалыстыоңтайландыруғамүмкінді
кберетінинтеллектуалдыкөлікжүйесіненгізуді 
бастады. 

Республиканыңкөліккешенітеміржол, 

автомобиль, құбыржүргізу, өзен, әуе 

көлігітүрлерімен, 

автомобильдіжәнетеміржолдыжолдармен, 

кемежүзетінсужолдарыменұсынылған.  

Республиканыңжерүстікөлікмагистралдарыны

ңұзындығы 106 мыңкм. Оның 13,5 мыңкм–

магистралдытеміржолдар, 87,4 мыңкм–

қаттыжабындыларменжалпыпайдаланудыңав

томобильмагистралдары, 4 мыңкм–

өзенжолдары.  

ЕлдіңжалпыішкіөніміндеҚазақстанкөлік-

коммуникациялықкешенініңүлесі 10-12%-ды 

құрайды.  

Көліктіңәрбіртүрітасымалданатынжүктіңсипа

ттамасыментасымалдауарақашықтығыныңұза

қтығынтиімдіқолданудыңөзсаласыбар.  

Су көлігініңішкікемежолдары 

Қазақстан Республикасыныңсужолдарының 
ішкі кеме жолдары мемлекет меншігіне 
жатады. 

Өзен көлігіменкелесі Ертіс, Орал-Каспий 
жәнеІле-
Балқашбассейндерініңкемежүретінучаскелері
ндежалпы 4040,5 
кмұзақтығынқұрайтынәртүрлікөлікфлотының 
560 бірлігібаркеме негізгі тасымалдау жеке 
кеме иелерімен жүзегеасырылады.  

ЕРТІС БАССЕЙНІ - 1 719,5 км 
(ҚХРшекарасынанРФшекарасынадейін) 
оныңішіндеШығыс-
Қазақстаноблысыбойынша 1116,5 км, 
Павлодар облысы бойынша 603 км.  

Навигациялықуақыттыңорташаұзақтығысәуір
денбастапқарашағадейін -188 тәулік. 

Бассейндегі негізгі порты 
тәулікбойыжұмыстәртібімен ауысымға 13,2 
мыңтоннаға дейін 
қуаттылығыменПавлодарөзенпортыболыптаб
ылады. Келесідейайлақтарбар: Жүкайлағы 650 
м, жолаушыларайлағы 120 м.   

Жүктердіңнегізгіноменклатурасы: құм-
шиыршықтасқоспасы (ҚТҚ), шағылтас, 
қиыршықтас, құм, көмір, әлеуметтікжүктер, 
балықаулау.   

2015 жылы бассейнде 1 184 
мыңтоннаоныңішінде, РФбағытына 760 
мыңтоннажүк, 20,5 мыңадамтасымалданды. 

Кеме 
қатынасықауіпсіздігіменбассейндеркемеқатын
асынұстаудықамтамасызетуді«Ертіссужолдар
ыкәсіпорны»Республикалықмемлекеттікқазын
ашылықкәсіпорнымен жүзегеасырады. 2015 
жылы кәсіпорынмен313 133 км/тәу. 
навигациялықбелгілердіқою (алып тастау) 
жәнеұстаубойыншатәулігіне2374 
түбінтереңдетуге 2505 мың м3, түзетуге 55 мың 
м3, түбінтазалауға 5500 тонна, 
өзенарнасыніздеуге 455 км, 
кемеқатынасышлюздерінтехникалықфлотжән
енавигациялықбелгілердіжөндеужәнеұстаубо
йыншаіс-шараларжүзегеасырылды. 

ОРАЛ-КАСПИЙ БАССЕЙНІ - 1 013 км 
оныңішінде Батыс-Қазақстаноблысыбойынша 
(Рубежкакентінен бастап Орал-Каспий 
арнасыныңҚиғашөзенінедейін) - 634 км, 
Атырауоблысыбойынша - 390 км. 

Орал 
жәнеҚиғашөзендерібойыншанавигациялықуа
қыттыңорташаұзақтығы(сәуірденбастапқараш
ағадейін) -187 тәулік, Орал-Каспий арнасы 
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бойынша (сәуірденбастапқарашағадейін)– 235 
тәулік.  

БассейнніңнегізгіпортыАтырауөзенпорты. 
Порттықинфрақұрылымдықалпынакелтіру  
2010 жылыжүргізілген. 
Порттыңқуаттылығыжылына 550 мыңтоннаға 
дейін, жұмыс тәртібітәулікбойы.Порт Орал 
өзенініңсағасынаорналасқанжәнекемешөгінді
лері 2,3 м. дейінқабылдауғақабілетті.   

Жүктердіңнегізгіноменклатурасы: құм-
шиыршықтасқоспасы (ҚТҚ), шағылтас, 
қиыршықтас, құм, көмір, әлеуметтікжүктер, 
балықаулау.   

2015 жыл 2015 жылы бассейнде тасымалданды: 

 жүктер – 69,5 мың тонна; 

 жолаушылар – 18,0 мыңадам.  

Бассейндер кеме 
қатынасықауіпсіздігі«Атыраусужолдарыкәсіп
орны»Республикалықмемлекеттікқазынашыл
ықкәсіпорныменжүзегеасырады. 

2015 жылы кәсіпорынмен194040 км/тәу. 
навигациялықбелгілердіқою (алыптастау) 
жәнеұстаубойыншатәулігіне1168  
түбінтереңдетуге240 тыс. м3, 
түбінтазалауға5200 тонна, 
өзенарнасыніздеуге120 км, 1 бірлік батып 
кеткен объектілерді 
көтеріпшығаруға,техникалықфлотжәненавига
циялықбелгілерді 
жөндеужәнеұстаубойыншаіс-
шараларжүзегеасырылды. 

ІЛЕ-БАЛҚАШ БАССЕЙНІ – 1 308 км (Дубун 
кемежайынан, 
Қапшағайсусақта,ышыжәнеБалқашкөліненІле
өзенібойынша), 
оныңішіндеАлматыоблысыбойынша 330 км, 
Қарағандыоблысыбойынша 978 км.    

Навигациялықуақыттыңорташаұзақтығысәуір
денбастапқарашағадейін -222 тәулік.  

Жүктердіңнегізгіноменклатурасы: 
балықаулау.   

2015 жылы бассейнде тасымалданды. 
жүктер – 12,2мың тонна; 

жолаушылар – 9,1 мыңадам.  

Кеме қатынасықауіпсіздігіжүзегеасырады: 

- Алматы облысы бойынша «Іле су 
жолдары кәсіпорны» 
Республикалықмемлекеттікқазынашылықкәсі
порныменжүзегеасырады. 

2015 жылы кәсіпорынмен 71890 
км/тәу.навигациялықбелгілердіқою 
(алыптастау) жәнеұстаубойыншатәулігіне 225 
техникалықфлотжәненавигациялықбелгілерді
жөндеужәнеұстаубойыншаіс-
шараларжүзегеасырылды. 

- Қарағанды облысы бойынша «Балқаш 
су жолдары кәсіпорны» 
Республикалықмемлекеттікқазынашылықкәсі
порныменжүзегеасырады. 

2015 жылы кәсіпорынмен 209292 
км/тәу.навигациялықбелгілердіқою (алып 
тастау) жәнеұстаубойыншатәулігіне 45 
техникалықфлотжәненавигациялықбелгілерді
жөндеужәнеұстаубойыншаіс-
шараларжүзегеасырылды. 

Автомобиль көлігіменжолаушылардытасымалдау 

Қазіргі 
таңдаелдімекендердіжүйеліавтобустықхабарл
амаменқамту 75%-ды құрайдыяғни, 100 
адамнанартықхалқыбар 6 623 елдімекеннен 
4938 елдімекен. 

Жолаушыларды тасымалдау 
жүйеліавтобусбағыттарында 609 
тасымалдаушыменжүзегеасырылады (254 
бағыттаоблысаралық - 83 тасымалдаушымен, 
137 бағыттахалықаралық - 69 
тасымалдаушымен және 2650 
бағыттаоблысішілік/қалалық– 467 
тасымалдаушымен). 

Қазақстан Республикасында 34 автовокзал (31 
жеке, 4-уі талаптарғасәйкесемес) мен 138 
автобекет (100% жеке, 72-сі 
талаптарғасәйкесемес) қызметжасайды.  

Қазақстан Республикасында 
Көлікжүйесіинфрақұрылымындамытужәнебір
іктірудіңмемлекеттікбағдарламасышеңберінд
е 2020 жылғадейін - 8 832 млн. 
теңгесомасынақосымша 8 автовокзал, - 5 335,8 
млн. теңгесомасына 43 автобекет, - 501,5 млн. 
теңгесомасына 160 жолаушыларғақызмет 
көрсетуорталығыжәне - 1676,35 млн. 
теңгесомасына 1048такси 
тұрағыныңқұрылысысалынады.  

Жолаушылар айналымы 

Жолаушылар айналымы 
қозғалыскүштерініңкөрсеткіші. 
Оләртүрлікөліктүрлерінреттеужәнедамытуүш
інасамаңызды. Әртүрлі көлік 
түрлеріқатынасынорындайтын жолаушылар 
айналымы ықпалетушараларыныңтиімділігін 
бағалауғакөмектеседі. 
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1990 жылдан бастап 2015 
жылғадейінгікезеңдеҚазақстанРеспубликасын
дажолаушыларайналымы 2,8 есеартты. Егер 
1990 жылыжолаушыларайналымы 91241 млн. 
жкм құраса, 2015 жылы 251251 млн. 
жкмқұрады. 

ҚазақстанРеспубликасындажолаушыларайнал
ымыныңнегізгіүлесінавтомобильжәнеқалалық
электркөлігіқұрайды. 2015 жылы автомобиль 
жәнеқалалықэлектр көлігініңүлесі 88,8% 
құрады (2.2.1-ші кесте). 

 

 

2.2.1-шікесте.Жолаушылар айналымы 

    бірлігі 2012 2013 2014 2015 

 Теміржолда 

1 Жолаушыайналымы млн. жкм 19256 20625 18999 17012 

 Автомобиль жәнеқалалықэлектркөлігінде 

2 жолаушыайналымы млн. жкм 185156 205425 217372 223086 

 Ішкі суда 

3 жолаушыайналымы млн. жкм 1,9 0,9 1,2 0,4 

 Әуекөлігінде 

4 жолаушыайналымы млн. жкм 8623 9688 10586 11153 

 Жалпы 

5 Барлығы млн. жкм 213036 235738 246959 251251 

 солардыңішіндегі 

6 Теміржолда % 9,0 8,7 7,7 6,8 

7 Автомобиль жәнеқалалықэлектркөлігінде % 86,9 87,1 88,0 88,8 

8 Ішкі суда  % 0,0009 0,0004 0,0005 0,0002 

9 Әуекөлігінде % 4,05 4,11 4,29 4,44 

 Халықтыңжанбасынашаққандағыжолаушыайналымы 

10 Ел халқы млн 16,9 17,1 17,3 17,5 
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11 Халықтыңжанбасынашаққандағыжолаушыай-
налымы 

 км 12605,7 13785,8 14275,1 14357,2 

 

Қазақстанда жолаушылар айналымының 86-
85%-ының еңкөпүлесін автомобиль 
жолаушылар айналымы (жеке көлікқұралдары 
есепке алынбағанұсынылғанавтобустар) 
алады.  

Әдетте, тасымалдау 
көлемініңөсуінбарлықжердеэкономикалықөсу
менсүйемелдейді. 

ЕуропалықЭкономикалықАймақтыңелдерінде
соңғыонжылдығында көлік секторы 
шығарындыларытөмендеді, 
бұлреттеайтарлықтай SOx (74%) жәнеМЕҰОҚ 
(EEA-33 елдерінде 60 пайыз) 
көрсеткіштерібойыншақысқартуларғақолжетк
ізілдісоныменқатар, ауа сапасы бойынша 
ЕуропалықОдақстандарттарынасәйкесболуыү
шін, NOx шығарындылары жеткілікті 
дәрежедеазайғанжоқ.Көлікшығарындыларын
ыңнормаларыненгізуінеқарамастан, 
Еуропалықодақтыңжекеавтомобилизациясыөс
ті, 
жекеавтокөлікбұрынғысыншаауаныңластануж
әнеқалалардыңкөпшілігіндепарниктікгазшығ
арындыларыныңмаңыздыкөзіболып 
табылады, кейбір 
жағдайлардаөнеркәсіптіккөздершығарындыла
рыүлесі 
(ҚоршағанОртаныңЕуропалықАгенттігі, 2015f, 

2014c).(ЮНЕП, 
Ғаламдықэкологиялықперспектива– 6, 2015 ж.).  

Жүкайналымы 

Қоршаған 

ортағаәсеркөзқарасыменкөліктүрлерібойынш

а тасымалдауды тарату Жолаушы айналымы 

сияқтыәртүрлікөліктүрлерібірдейемес«эколог

иялықпен»шартталған. 

Жүктасымалдауавтокөлігісаласынансу, 

теміржол, 

құбыржелісікөлігінекөшуқоршағанортағакері

ықпалетудіңтөмендеуінемүмкіндікберетіндікт

ен маңыздыболыптабылады. 

Әртүрлікөліктүрлеріменорындалатынжүкайна

лымындағыбайланысқоршағанортағаықпалет

ушараларыныңтиімділігінбағалауғакөмекбере

ді. 

Қазақстан Республикасында 

жүкайналымынегізіненкөліксекторыныңүштү

ріменқамтамасызетіледі: теміржол - 231,3 млрд 

шақ, автомобиль - 145,3 

млрдткмжәнеқұбыржелісі 116,0 млрдткм, 

бұлтиісінше 2013 жылға 46,9%, 29,5% және 

23,5%-дықұрайды. 

Қазақстандажүктасымалысерпінініңсоңғы 3 

жылдаөсутенденциясыбар (2.2.2-ші кесте).  

2.2.2-ші кесте. Жүкайналымы 

    Бірлігі 2012 2013 2014 2015 

 Теміржолда 

1 Жүкайналымы млрд. ткм 235,9 231,3 280,7 267,4 

 Автомобильдікжәнеқалалықэлектркөлігінде 

2 Жүкайналымы млрд. ткм 132,3 145,3 155,7 161,8 

 Ішкі суда 

3 Жүкайналымы млрд. ткм 0,06 0,03 0,03 0,03 

 Құбыржолда 

4 Жүкайналымы млрд. ткм 106,9 116,0 116,0 115,4 

 Әуекөлігінде 

5 Жүкайналымы млрд. ткм 0,06 0,06 0,05 0,04 

 Барлығы 

6 Барлығы млрд. ткм 475,22 492,69 552,48 544,67 

 соныңішінде 

7 Теміржолда % 49,6% 46,9% 50,8% 49,1% 
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8 Автомобильдікжәнеқала-
лықэлектркөлігінде 

% 27,8% 29,5% 28,2% 29,7% 

9 Ішкі суда % 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

10 Құбыржолда % 22,5% 23,5% 21,0% 21,2% 

11 Әуекөлігінде % 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

 ЖІӨбірлігінешаққандағыжүкайналымы 

12 ЖІӨ 2011 
жылғытұрақтыбағадағыСҚЖ-да 

халықаралықмлрд. 
долларда 

383,3 405,6 422,2 427,2 

13 ЖІӨбірлігінешаққандағыжүкай-
налымы 

1000 халықара-
лықдоллар-
дағы/ткм 

1,24 1,21 1,31 1,27 

 

2013 жылы автомобиль 
көлігініңүлесібарлықжүктасымалының85%-
ына тура келді жәнеҚазақстанда(тоннамен) 
тек 29%-ы жүкайналымы (т/км), әдетте, (атап 
айтқанда,теміржолкөлігіменжәнесу 
құбыржүйелеріменсалыстырғанда) аз 
қашықтықтарғажүктердіта-
сымалдауүшінавтомобилькөлігінпайдалану 

Қазақстандажүкайналымыныңеңкөпүлесін 32-
44 % (млрд тонна-км) теміржолжәнеавто-
мобилькөлігі алады. 

Еуропатеңіздерінде халықаралықжүктасы-
малыүлесіне, 
әсіресежақсызерттелгенкемеқатынасыбағытта
рыжәнепортты қалалар шарттарында 2010 
жылыNOxшығарындыла-
рыныңжалпыкөлемінің 50% - ғадейін, 
SOxжалпыкөлемінің 75% жәнежалпыкөлемінің 
15% - PM2.5 
пайдаланусебебіненескіргенқозғалыстехнолог
иялары, 
шикімұнайжәнекөпкөлемдікүйешығарындыла
ры газ 
жәнеаэрозольтөтеншежоғарыластанғанмұнай
өнімдері (ЕАОС, 2015 ж.) жатады.Бұлретте, 
2015 жылданбастапжақсы отынды 
пайдалануды талап ететін ереженің 
арқасындаедәуір жақсаруымүмкін (0,1% 
күкірт) (ХМО, 2015 ж.) Қазіргі 
заманғыспутниктіктехнологиялардыңталапта
р бойынша өтежоғарырұқсатпенкез келген 
қажеттіорындардысонымен қатар, 

бірқатарұлттықтехнологиялардыбақылаужәне
басқарубойыншакемеқатынасынбейнелеуге 
мүмкіндікберетінмүмкіндікберетінінестесақта
умаңызды. 

 (МБК, 2012 ж, НАСА, 2012) (ЮНЕП, 
Ғаламдықэкологиялықперспектива– 6, 2015 ж.) 

Жол 
механикалықкөлікқұралдарыныңпаркініңқұрамыме
нжылы 

Парктін 
құрамықозғаушыкүштердіңкөрсеткіші, көлік 
секторын дамыту мен 
қызметкерлергежанамаотынтұтынукөрсеткіші
нсипаттайтынүрдістерболыптабылады. 
Көрсеткішжолмеханикалықкөлікқұралдарыпа
ркініңқұрамыпайдаланылатынотыннынқалай
өзгеретінінбағалауғакөмектеседі, бұл, 
өзкезегінде, 
көліктіңқоршағанортағатигізерәсерініңбақыл
аныпотырғанүрдістергеықпалетудітүсіндіруге
мүмкіндікбереді. 
Көліктіңқоршағанортағакелеңсізәсерінтөменд
етудіқамтамасызетуүшін, 
бұлкөлікқұралдарытүрлерініңүлесінұлғайтуү
шінпайдаланатынэкологиялықотын: 
еңалдымен, "балама" 
отынменжұмысістейтінэлектромобильдермен
көлікқұралдары. 
Төменжәненөлдікқұрамдыкүкіртшығарындыл
арынотындыпайдаланудакөтермелеуластағы
шзаттардыңжолкөлікқұралдарынқысқартуғам
үмкіндікбереді. 

  

2.2.3-ші кесте. Пайдаланылатын отынныңтүрлерібойыншабөліністегімеханикалық-
жолкөлікқұралдарыпаркініңқұрамы 

    Бірлігі 2012 2013 2014 2015 
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 Жеңілавтомобильдер 

1 Барлығы Бірлік 3642826 3678282 3941492 3788294 

 соныңішінде 

2 Бензин Бірлік 3580756 3613651 3846116 3667017 

3 Бензин % 98,3% 98,2% 97,6% 96,8% 

4 Дизель отыны Бірлік 31277 32245 45945 49257 

5 Дизель отыны % 0,9% 0,9% 1,2% 1,3% 

6 Газ баллондық Бірлік 2753 2781 2868 3474 

7 Газ баллондық % 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

8 Аралас Бірлік 27908 29473 46429 67761 

9 Аралас % 0,7794% 0,8156% 1,2072% 1,8479% 

10 Электрлік Бірлік 132 132 134 785 

11 Электрлік % 0,004% 0,004% 0,003% 0,021% 

 

2.2.3-ші кестеде көрсетілгендей, 
Қазақстандаэлектрлі автомобильдер 134 
бірлік, аралас отын – 46 мыңнан астам, 
Германиямен салыстырғандашамамен 25,5 
мыңэлектрокарларжәне 130 мыңгибридал,45 
миллионнан астам бензинді 
жәнедизельдімашиналар пайдаланылады. 

Бұлреттемемлекет сатып 
алушыларғаэлектромобильдерді4 
мыңеуромен компенсациялайды, 
қуатталғангибридтік желідегі 
өкіметтіксубсидия3 мыңды құрайды.Сонымен 
қатар,2030 жылғақарайГермания6 миллион 
2019 жылға 300 мыңжүргізушініплагин-
гибридті жәнетолықтайэлектрлік 

машиналарғақайтаотырғызуға есептейтінін 
атап өтукерек. 
Көлікқұралдарыпаркінпайдаланумерзімініңөс
уіқоршаған 
ортағабайланыстықолайсызәсерінің 
артады.Жол 
механикалықкөлікқұралдарыпаркініңуақыты 
– 
оныңжүрууақытынақатыстыпарктіңтехникал
ықжағдайын сипаттайтын 
қозғаушыкүштердіңкөрсеткіші.Көліктіңмемле
кеттіксаясатындамытудыңбасымдылығыескікө
лікқұралдарыпаркініңқұрамынбіршамажаңаэ
кологиялықтранспортқұралдарынаауыстыру(
біршама экологиялық) есебінен 
жақсартуболыптабылады 2.2.4-шікесте. 

 

2.2.4-ші кесте.  Механикалық-жолкөлікқұралдарыпаркініңорташажасы 

    Бірлігі 2012 2013 2014 2015 

 Жеңілавтомобильдер 

1 Жалпы саны 1000 бірлік 3642,8 3678,3 4000,1 3856,5 

 соныңішінде 

2 <= 3 жылдан 1000 бірлік 97,4 110,2 326,1 624,4 

3 <= 3 жылдан % 2,7% 3,0% 8,2% 16,2% 

4 3<= 7 жылдан 1000 бірлік 364,9 367,3 280,7 372 

5 3<= 7 жылдан % 10,0% 10,0% 7,0% 9,6% 

6 7 <= 10 жылдан 1000 бірлік 264,4 266,9 268 306,6 

7 7 <= 10 жылдан % 7,3% 7,3% 6,7% 8,0% 

8 > 10 жылдан 1000 бірлік 2895,3 2913,1 2900,6 2230,7 

9 > 10 жылдан % 79,5% 79,2% 72,5% 57,8% 

10 өзгелер 1000 бірлік 20,7 20,8 224,7 268,8 

11 өзгелер % 0,57% 0,6% 5,6% 7,0% 
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 Автобустар 

12 Жалпы саны 1000 бірлік 97,3 101,0 99,0 97,7 

 Троллейбустар 

13 Жалпы саны 1000 бірлік 0,2 0,3 0,2 0,2 

 Жүкавтомобильдері 

14 Жалпы саны 1000 бірлік 428,9 450,2 434,7 443,2 

 

БүгінгікүніҚазақстанРеспубликасындағыкөлік
тің энергия тиімділігін арттырудыңбірнеше 
перспективалықбағыттары бар, оныңішінде: 

 электр 

жәнегибридтіавтокөліктімемлекеттікқолдау, 

сондай-

ақгаздыотынретіндекеңіненпайдалануды 

ынталандыру;  

 моторлы отынның сапасына 

мемлекеттік 

бақылаудыкүшейтеотырыпавтомоторлы отын 

сапасының (Еуро-5, Еуро-6) 

жаңастандарттарына көшіру;  

 жоғарыжылдамдықтықоғамдықкөлікт
і дамыту; 

 логистиканы жетілдіру есебінен 
жүкавтотасымалдаутиімділігінжоғарылату. 

Көліктемүмкіншаралардыңбірі– ауыл 
шаруашылығыныңжүктасымалысаласында, 
қоғамдық 
жәнеқалалықкөліктегазомоторлыотынғакөшу
ді белсенділендіру. Ірі 
қалалардақоғамдықкөлікжүйесінжетілдірудіж
әнеолардыжекекөліктіңқолайлыбаламасыетуд
іжалғастыруқажет, ол жолдарды босатуға 
жәнеотынныңшығыныназайтуға 
мүмкіндікбереді. Соңында, 
моторотыныныңсапасынмемлекеттікбақылау
жәнеқадағалаусаясатынжалғастыру, сондай-
ақсапаныңжаңастандарттарына өтуқажет 
(Казэнерджи, Ұлттықэнергетикалықбаяндамасы 
2015).  

Қазіргі 
уақыттаҚРМӨЗзауыттардықалпынакелтіружә
нежаңғыртужобаларыжүзегеасырылуда.  

Жаңғыртужобаларыныңнегізгімақсаты: 

-ішкі 
нарықтыңашықтүстімұнайқажеттілігінтолығы
менқамтамасыз ету; 

- мұнайдыңқайтаөңдеутереңдігін  90%-
ғадейінжоғарлату; 

- ескі, моралды 
тозығыжеткенжабдықтардыжаңатехнологияла
рғаалмастыру; 

- Кеден 
одағыныңтехникалықрегламентталаптарынас
әйкес, К5 
экологиялықсанаттағымоторотындарынөндір
удіқамтамасызету; 

- зауыт қуатынжоғарлату.  

2016 жылдыңжелтоқсанындаАтырауМӨЗ, ал 
2017 
жылыПавлодаржәнеШымкентМӨЗқалпынаке
лтіружәнежаңғыртужобасыныңмеханикалықа
яқтаужоспарланған.  

Зауыттарды 
қалпынакелтіружәнежаңғыртужекежәнеқарыз
қаражаты есебінен жүргізіліпжатыр.  

К5 
экологиялықсанаттағымоторотыныншығарук
елесіқондырғылардыңесебіненжүзегеасырыла
тынболады: 

 

Дизель отынын гидротазалау  

құрамында 
күкіртазболатындизелдікотындаөндіругеарналған 

Изомерлеу қондырғысы 

Шикізатты алдын-ала гидротазалау блогымен 
изомерлеу 
қондырғысыбензинніңжоғарғыоктандакомпоненті–
изомериттіарналған 

Каталитикалықкрекингбензинінгидротазалауқондырғысы 

құрамында күкіртаз каталитикалықкрекингбензинін 
(FCC) өндіругеарналған 
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Жаңғыртудыаяқтау, Евро 4,5 
сәйкессапастандарттымұнайөнімдеріменжана
р-
жағармайдыңішкінарықтыңқажеттілігінқамта
масызетугемүмкіндікбереді.  

Ішкі 
нарықтыашықтүстімұнайөнімдеріменқамтама
сызету, 
дизелотынынжәнежоғарғыоктандыбинзиндіө
ндірудіжоғарлату 
(қайтатөңдеутереңдігінжоғарлату) 
жәнеқарамұнайөнімдерін (мазут) 
өндірудіқысқартуесебіненжүзегеасырылатынб
олады, мұндақарамұнай 
өнімдеріішкінарыққажеттілігенқамтамасызете
тіндеймөлшердеөндірілетінболады.  
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Қалдықтарды басқару саласындағы 
Қазақстанның саясаты қайталама шикізаттан 
өнім алумен қалдықтарды қайта өңдеу 
секторын дамытуға бағытталған. Аталған 
саясат Қазақстан Республикасы Президентінің 
2013 жылдың 30 мамырындағы Қаулысымен 
бекітілген Қазақстан Республикасының 
«жасыл» экономикаға көшу концепциясында 
(бұдан әрі – Концепция) көрініс табады.   

Концепциямен ҚТҚ-мен бар проблемаларды 
шешу үшін талаптарды жүзеге асыратын  
негізгі іс-шаралар анықталған атап айтқанда: 
қалдықтарды бөлек жинауды енгізу; ҚТҚ 
қайта өңдеу деңгейінің мониторингі және 
оның индикаторлары анықталған; 
инвестицияларды тарту механизмін әзірлеу; 
қалдықтарды жинау, қайта өңдеу және кәдеге 
жарату, қалдықтарды қайта өідеу бойынша 
кәсіпорындарды ынталандыру шығындары 
бөлігін жабу мақсатында өндірушілердің 
(импортерлер) жауапкершіліктерін кеңейту 
принциптерін енгізу. 

2.3.1. Қалдықтардың пайда болуы 
Қазақстанда жинақталған өндірістік 
қалдықтардың жалпы көлемі 28 015,420 млн. 

тоннадан астамды құрайды. 2015 жылғы 
деректер бойынша республика бойынша 
пайда болған өндірістік қалдықтар 982211,796 
мың тонна, оның кәдеге жаратылғаны 
227062,422 мың тонна яғни, 23,12 %-ды 
құрайды 

Қазақстанды жинақталған ҚТҚ жалпы көлемі 
шамамен 100 млн тоннаны құрайды, бұл ретте 
жыл сайын шамамен 5-6 млн тонна ҚТҚ пайда 
болады. 2015 жылғы есептік деректер 
бойынша республикада 5467,254 мың тонна, 
оның ішінде кәдеге жаратылғаны 99,669 мың 
тонна яғни, 1,8%-ды құрайды қалған көлемі 
полигондарға орналастырылады.  
2015 жылғы есептік деректер бойынша 
республикада 4049 астам полигон және ҚТҚ 
үйінділері есептелген. Оның ішінде 
заңдастырылғани полигонлдар мен үйінділер 
– 459.  
Сонымен қатар, полигондарын көпшілігінің 
әрекет ету мерзімі аяқталған, оларды қалпына 
келтіру талап етіледі сондай-ақ қолданыстағы 
нормалар мен талаптарға сәйкес жаңа 
полигондар құрылысы талап етіледі. 

 
2.3.1-ші кесте. Қалдықтардың пайда болуы 

№ Наименование Единица Жылдар 

2013 2014 2015 

 
Барлық қауіпті қалдықтар: олардың ішінде   мың т/жыл 

382214,3 337414,7 251 565,7 

1 
Ауыл шаруашылығы, орман өсірушілік 
балық аулаушылық 

мың т/жыл 
1146,8 1049,5 1110,8 

 
 
 
 

Бө лім 2.3 
ҚАЛДЫҚТАР  
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2 
Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді 
қазу 

мың т/жыл 
128518,8 80867,0 40200,0 

3 
Өңдеу өнеркәсібі мың т/жыл 

19402,5 44918,2 16929,4 

4 
Электрмен жабдықтау, газ, бу беру мың т/жыл 

28832,8 18844,3 7942,8 

5 
Құрылыс мың т/жыл 

667,6 747,4 625,6 

6 
Экономикалық қызметтің басқа да түрлері мың т/жыл 

203645,8 190988,3 184756,9 

 

Тарихи өнеркәсіптік қалдықтардың  оның 
ішінде, техногендік минералдық түзілімдердің 
үлкен санының болуы.  

Кеңестік индустриалдық бес жылдық 
кезеңінде ауыр өнеркәсіптің, аграрлық 
кешеннің және пайдалы қазбаларды әзірлеу 
қалдықтарының маңызды көлемі 
жинақталған. Сонымен қатар, бұл 
қалдықтардың маңызды бөлігі жоғары уытты 
және радиоактивті ластанудың деңгейі 
жоғары. 

Өнеркәсіп кәсіпорындарының көпшілігінің 
қалдықтарды орналастыруға арналған меншік 
объектілері (полигондары, үйінді 
жинақтағыштары, күл үйінділері) бар. 
Қалдықтарды орналастыруға арналған 
меншік объектілері жоқ кәсіпорындар 
қалдықтарды қайта өңдеу және 
орналастыруды жүзеге асырушы арнайы 
ұйымдарға тапсырады. Бүгінгі таңда арнайы 
қалдықтардың жеке түрлерін жинайтын, 
қайта өңдейтін және орналастыратын 200-нан 
астам ұйым қызмет жасайды.  

Сонымен қатар, Энергетика министрлігінің 
«Жасыл даму» АҚ ведомствоға қарасты 
ұйымымен 2014 жылы Қарағанды 
облысындағы «Теміртау электрометаллургия 
комбинаты» АҚ аумағында орналасқан 
құрамында сынабы бар иесіз қалдықтарды 
зерттеу бойынша жұмыстар жүргізілді. 
Жүргізілген жұмыстардың нәтижесі бойынша 
құрамында сынабы бар қалдықтар әрі қарай 
кәдеге жарату үшін «Меркур-Центр KZ» 
ЖШС-ға сатылды. Осылайша «тарихи 
қалдықтар» деп танылған қауіптілігі жоғары 
көз жойылды.   

2015 жылы Қарағанды облысының Теміртау 
қаласындағы «Теміртау электрометаллургия 
комбинаты» АҚ аумағында орналасқан 
химиялық қалдықтардың бағалық құны 
анықталды. Зерттеулер мен бағалау 
жүргізілді. Қалдықтар талап етілмеген деп 
саналады және қауіпсіз кәдеге жаратуға 
немесе көмуге жатады. Ақтөбе облысының 
Алға қаласындағы бұрынғы Киров атындағы 

химия зауытының аумағында орналасқан 
иесіз қалдықтарға зерттеу жұмыстары 
жүргізілді. Қостанай облысының Тоғызақ 
кентіндегі «Шаруа» ЖШС қалдықтары көмуге 
полигон-мал қорымдарына шығарылып, 
жойылды сонымен қатар, ауыл шаруашылық 
химиясын қоймалау бұзылу нәтижесінде 
пайда болған иесіз қалдықтарды (улы 
химикаттар) көму бойынша жұмыстар 
жүргізілді.  

2.3.2. Қауіпті қалдықтарды шекара аралық 
тасымалдау  

Қауіпті қалдықтарды шекара аралық 
тасымалдау «Қауiптi қалдықтарды шекара 
аралық тасымалдауды және оларды аулаққа 
шығаруды бақылау туралы Базель 
конвенциясымен реттеледі. (Қазақстан 
Республикасының 2003 жылғы 10 ақпандағы 
№ 389-II Заңы).  

Конвенцияның негізгі ережесі: қауіпті 
қалдықтарды шығаруға және кіргізуге тыйым 
салу, қалдықтарды заңсыз саудалаудың алдын 
алу, үкіметтік ұйымдардың, өнеркәсіптік 
кәсіпорындардың, ғылыми мекемелердің және 
басқалардың қызметін үйлестіру, жазбаша 
ескертулер мен рұқсат беру жүйесі арқылы 
қалдықтарды шекара аралық тасымалдауды 
бақылау. Конвенция елдерге көму мақсаттары 
үшін қауіпті қалдықтар имипортына тыйым 
салу немесе ұсыныстарды қабылдамау 
құқығын береді. 

Сонымен қатар, Конвенция Тараптарға 
олардың шекарасы арқылы тасымалданған 
қалдықтардың санын азайтуды, оларды 
өндіру орындарына мүмкіндігінше жақын 
қалдықтарды қайта өңдеуді және жоюды 
сондай-ақ экологиялық негізделген аз 
қалдықты технологияларды енгізу жолымен 
олардың көзінен қалдықтардың пайда болуын 
алдын алуға немесе минимумға келтіруді, 
өнеркәсіптік қалдықтарды пайдаланудың 
біршама тиімді әдістерді құруды міндеттейді.  
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2.3.2-ші кесте. Қауіпті қалдықтарды шекара аралық тасымалдау. 

№ Атауы Бірлік Жылдар  

2013 2014 2015 

1 Қауіпті қалдықтар импорты тыс т/год 0,7 4,6 0,1 

2 Қауіпті қалдықтар экспорты тыс т/год 0,3 0 0 

 

2.3.3. Қалдықтарды қайта өңдеу және 
қайталама пайдалану  

Қазіргі таңда республикада негізінен шағын 
және орта бизнесте өнімнің 20-дан астам түрін 
шығаратын және жыл сайын 90 мың тоннадан 
астам қайталама шикізатты қайта өңдейтін 100 
кәсіпорын жұмыс істейді: пластиктен, 
металдан, ағаштан, шыныдан, қағаздан, 

резеңке ұнтағынан, резинотехникалық 
бұйымдардан, биогаздан, тыңайтқыштан.  

Көрсетілген кәсіпорындар қызметі есебінен 
елдегі жыл сайын пайда болатын ҚТҚ 
көлемдерінен 2%-ға жуығы қайта өңделеді.  

 

2.3.3-ші кесте. Қалдықтарды қайта өңдеу және қайталама пайдалану, мың тонна 

Наименование Бірлік 2014 2015 

Барлық пайда болған қалдықтар: 
  олардың ішінде 

мың тонна   

Өндірістік қалдықтардың пайда болуы мың тонна 979674,691 982211,796 

Өндірістік қалдықтарды кәдеге жарату  мың тонна 225500,000 227062,422 

Өндірістік қалдықтарды кәдеге жаратудың олардың пайда болуына 
шаққандағы үлесі  

% 23,0 23,12 

Тұрмыстық қатты қалдықтардың пайда болуы мың тонна 5308,549 5467,254 

Тұрмыстық қатты қалдықтарды кәдеге жарату  мың тонна 117,500 99,669 

Тұрмыстық қатты қалдықтарды кәдеге жаратудың олардың пайда 
болуына шаққандағы үлесі 
 

% 2,21 1,8 

Қауіпті қалдықтардың пайда болуы  мың тонна 337414,794 251565,653 

Қауіпті қалдықтарды кәдеге жарату  мың тонна 110138,370 74131,553 

Қауіпті қалдықтарды кәдеге жаратудың олардың пайда болуына 
шаққандағы үлесі 

% 32,6 29,5 

 

ҚТҚ пайда болу көзінен кезеңмен бөлек жинау 
Ақмола, Ақтөбе, Алматы, Батыс-Қазақстан, 
Қарағанды, Қостанай, Солтүстік-Қазақстан 
облыстарында, Астана және Алматы 
қалаларында енгізілуде. Сұрыптау желілері 
тек Қарағанды (Қарағанды қ., Теміртау қ.) 

Маңғыстау облысында (Жаңаөзен қ.), Шығыс-
Қазақстан (Семей қ.), Батыс –Қазақстан (Орал 
қ.),  облыстарында, Астана қаласында 
құрылған.  
Қоқысты қайта өңдейтін кешендер құрылысы 
бойынша жұмыстар жүргізілуде. Сонымен 
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Ақмола облысының Көкшетау қаласында 
қоқысты сұрыптайтын бекетімен ҚТҚ жаңа 
полигоны ның құрылысын салуға жобалық-
сметалық құжат әзірленді. Құрылыстың 
болжамды бағасы 2,2 млрд. теңге.  
2015 жылы Ақтөбе облысының әкімдігі мен 
«RenTeh B.V.» (Нидерланд) қаржылық 
холдингі арасында Ақтөбе қаласында қоқысты 
қайта өңдейтін зауыт құрылысы жобасын 
жүзеге асыру бойынша меморандумға қол 
қойылды. Жылына құрылыс материалдарын 
шығарумен Зауыттың болжамды жобалық 
қуаттылығы ҚТҚ 200 мыңнан астам тоннаны 
құрайды. Қайта өңдеу тереңдігі - 80%. Жобаны 
қаржыландырудың жеке капиталы 30%, қарыз 
қаражаты 70%. Еуропалық инвестициялық 
банк (Люксембург). Шамамен 63 млн евро.  
Алматы облысында қатты және сұйық 
қалдықтарды қайта өңдеу бойынша 
«ЭкосервисАрман» ЖШС қазақстандық-түрік 
бірлескен кәсіпорыны салынды. 
Кәсіпорынның жобалық қуаттылығы тәулігіне 
– 50 мың тонна (резина, пластик, май 
қалдықтары, шиналар) қалдық. Кәсіпорында 
пайдалануға беру жұмыстары жүргізілуде.  

ҚТҚ қайта өңдеу бойынша «ADAL DAMU 
CAPITAL» ЖШС жобасы әзірлену деңгейінде. 
Кәсіпорынның жобалық қуаттылығы тәулігіне 
жылына – 60 мың тонна. Жоба 3 кезеңнен 
тұрады: 1-ші кезеңде 2016 жылы ҚТҚ 
сұрыптауға арналған қоқысты қайта өңдейтін 
кешенді және қайталама шикізатты өндіруге 
арналған цехты пайдалануға беру 
жоспарлануда; 2-ші кезеңде – ҚТҚ 
органикалық фракцияны қайта өңдеу 
бойынша биогазды кешен құрылысы. Өндіріс 
қуаттылығы жылына 18 мың тонна газ; 3-ші 
кезеңде органикалық қалдықтардан биогумус 
өндіруге арналған вермифабрика құрылысы. 
Жобаның жүзеге асырылу мерзімі – 2016-2018 
жылдар.  

Алматы облысының Жамбыл, Еңбекші қазақ, 
Есіл аудандарында ҚТҚ сұрыптау, қайта өңдеу 
және жою бойынша 4 өнеркәсіп кешен 
құрылысы қарастырылады. Құрылыс 
кешенінің жобалық-сметалық құжаттарын 
әзірлеуге жергілікті бюджеттен 20 млн теңге 
бөлінді.  

Атырау облысында жобалық-сметалық құжат-
тамасын әзірлеуге (ЖСҚ) қоқыс сұрыптау ке-
шенінің құрылысына Атырау қаласының 
жергілікті бюджетінен 70 млн теңге бөлінген. 
Құрылыс кешенін қаржыландыру 
Дүниежүзілік банкпен 2018-2020 жылдары 
жүзеге асырылады. 

Шығыс Қазақстан облысының ҚТҚ құрылыс 
полигонына және Өскемен қаласының қоқыс 
өңдейтін зауыты үшін жер учаскесі (30 га) 
бөлінді. Қазіргі уақытта мемлекеттік-жеке 

меншік әріптестік шеңберінде бірлескен 
жобаларды іске асыру үшін инвесторлар 
іздестіру жүзеге асырылуда. 

Батыс Қазақстан облысында 2015 жылы 
қоқысты сұрыптау және қоқысты қайта өңдеу 
кешендерімен ҚТҚ жаңа полигонының 
құрылысына  техникалық-экономикалық 
негіздемесін әзірлеу басталды және жергілікті 
бюджеттен 20,2 млн теңге бөлінді. Сондай-ақ, 
Орал қаласының әкімдігімен Орал қаласының 
ҚТҚ полигонынан  денеден биогаз алу инве-
стициялық жобасын жүзеге асыру бойынша 
«Doranova»  фин компаниясының өкілдерімен 
келіссөздер жүргізілуде.  

2014 жылы Маңғыстау облысының Жаңаөзен 
қаласында жылына 50,0 мың тонна/жыл 
қуаттылығымен ҚТҚ қайта өңдеу, кәдеге 
жарату бойынша комбинаты пайдалануға 
берілді. Жергілікті бюджет қаражатынан 2017-
2018 жылдарға 40,0 млн теңге сомасына Ақтау 
қаласында қоқысты қайта өңдейтін кешен 
құрылысының және облыстың 6 ірі елді 
мекендерінде (Қарақия ауданының Құрық 
және Жетібай ауылдары, Түпқараған 
ауданының Ақшұқыр ауылы және Форт-
Шевченко қаласы, Маңғыстау ауданының 
Шетпе ауылы, Бейнеу ауданының Бейнеу 
ауылы) қоқысты сұрыптайтын бекеттердің 
жобалық құжаттарын (ТЭН, ЖСҚ) әзірлеу 
көзделген. 

Павлодар және Солтүстік Қазақстан 
облыстарында әлеуетті инвесторлармен 
қоқысты қайта өңдеу зауыты құрылысы 
мәселері пысықталуда. Сондай-ақ, Алматы 
қаласында биогазды және оны жылу және 
электр энергиямен қайта өңдеуді алу арқылы 
кәріздік тазалау құрылысының тұнба 
аудандарында қоқысты қайта өңдейтін зауыт 
құрылысы мәселелері пысықталуда. ТЭН 
жобасы әзірленді. 

Астана қаласында қолданыстағы қоқыс 
өңдейтін зауытын модернизациялау бойынша 
жұмыстар жүргізуде. Сонымен қатар, қоқыс 
өңдейтін саланың инвестициялық 
тартымдылығын арттыру, қалдықтарды қайта 
өңдеу бойынша технологияны кезең кезеңмен 
енгізу және анықтау үшін, Астана қаласының 
әкімдігімен Астана қаласының қалдықтарын 
басқару жүйесін модернизациялау бойынша 
бағдарлама әзірленді. Бағдарлама 
қалдықтарды басқарудың интеграцияланған 
жүйесін ұлғайту құруды, қалдықтарды 50% - 
ға дейін қайта өңдеу тереңдігін ұлғайтуды 
қарастырады. 

2.3.4. Қалдықтардың түпкілікті жойылуы  

2015 жылы ПХД экологиялық қауіпсіз жұмыс 
істеу жүйесін құру шеңберінде «Қазақстанда 
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ПХД басқарудың кешенді жоспарын әзірлеу 
және орындау» БҰҰДБ жобасы аяқталды. 
Жоба ПХД қауіпсіз жұмыс істеу бойынша 
нормативті базасын әзірледі, оның 
шеңберінде 360 кәсіпорын ПХД жабдықтарын 
түгендеуге кірісті. Сондай-ақ, жоба 
шеңберінде республиканың алты 
кәсіпорнынан (2400 конденсатор) 80 тонна 
ПХД майы 33 трансформатор (Республиканың 
төрт кәсіпорны) және 150 тонна кәдеге 
жаратылды.  

ҚР Президентінің 2012 жылғы 28 қыркүйектегі 
№ 399 қаулысына сәйкес ТОЛ (тұрақты 
органикалық ластағыштар) жою 
проблемалары бойынша жобаларды жүзеге 
асыру үшін 2012 жылдың 22 қарашасынан 
бастап күшіне енген Қазақстан Республикасы 
аумағының орманды жерлерін көбейту 
жобасын дайындауға грант бөлу туралы 
Қазақстан Республикасы мен Қайта Құру және 
Халықаралық Даму Банкі арасында Келісімге 
қол қойылды.  

Байланысты Грант шеңберінде Дүниежүзілік 
банктің «Тұрақты органикалық ластағыштар 
қалдықтарын жою және Қазақстанда олармен 
ластанған аумақтарды қалпына келтіру» 
жобасын жүзеге асыруға қатысты 

министрліктің 155 бюджеттік бағдарламасы 
бойынша Шығыс Қазақстан облысының жаңа 
учаскесінде зауыт құрылысының техникалық-
экономикалық негіздемесіне түзету және 
аяқтау бойынша жұмыстар жүргізілді.  

Сондай-ақ, Қазақстанда «Ұлттық орындалу 
жоспарын жаңарту, Қазақстанда 
медициналық қалдықтарды ұлттық жоспарлау 
мен тиімді басқару үдерісіне тұрақты 
органикалық ластағыштарды басқаруды 
интеграциялау» БҰҰДБ/ҒЭҚ ҚОСРМ жобасы 
жүзеге асырылуда.  

Іске асырылу мерзімі 2014-2017 жылдар, 
жобаның негізгі мақсаты: Қазақстанда 
медициналық қалдықтарды тиімді 
пайдалануды ілгерілету арқылы байқаусызда 
пайда болатын тұрақты органикалық 
ластағыштар мен қоршаған орта экологиясы 
үшін басқа барлық ластағыштарының 
шығарындыларын азайту сонымен қатар, 
Стокгольм Конвенциясы бойынша оның 
сәйкес міндеттерінің орындалуына елде 
жәрдем көрсету міндеттемелерін орындауда 
елде  көмек көрсету.  

 

2.3.4- ші кесте. Қалдықтардың түпкілікті жойылуы  

№ Атауы Бірлік Жылдар 

2013 2014 2015 

1 
Қауіпті қалдықтардың  жыл 
басындағы саны 

мың т 9 665 861,8 9 604 742,3 9 623 025,7 

2 
Жыл бойына  пайда болатын қауіпті 
қалдықтар 

мың т 382 214,3 337 414,8 251 565,6 

3 
Жыл бойына импортталатын қауіпті 
қалдықтар 

мың т 0,7 4,6 0,1 

4 
Жыл бойына экспортталатын қауіпті 
қалдықтар 

мың т 0,3 0 0 

5 Импорт – экспорт мыңт    

6 
Жыл бойына өңделетін немесе 
жойылатын қауіпті қалдықтардың 
жиыны; 

мың т 81 854,6 110224,9 74131,553 

7 
Қауіпті қалдықтардың  жыл 
соңындағы саны 

мың т 9 789 306,6 9 742 973,1 9 727 976,6 

 

2.3.5.Өндірушілердің (импорттаушылар-
дың)кеңейтілген міндеттемелері  

Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 17 
қарашадағы «Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне индустриялық-
инновациялық саясат мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
№ 407-V заңымен, Қазақстанда қалдықтарды 
жинаудың, қайта өңдеудің және кәдеге 
жаратудың шығындар бөлігін жабу 

мақсатында өндірушілердің 
(импорттаушылардың) (бұдан әрі – ӨКМ) 
кеңейтілген міндеттемелері енгізілді.  

ӨКМ - бұл Қазақстан Республикасының 
аумағында өндіріспен айналысатын және 
(немесе) Қазақстан Республикасының 
аумағына ӨКМ-не қатысы бар, өнімдерді 
(тауарлардың) тұтынушылық қасиеттерін 
жоғалтқаннан кейін пайда болатын қал-
дықтарды жинау, тасымалдау, қайта өңдеу, 
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залалсыздандыру, пайдалану және кәдеге жа-
ратуды қамтамасыз ету жөніндегі өнімдерді 
алып келуді іске асыратын жеке және заңды 
тұлғалардың міндеттемелері. 
Қазақстан Республикасының аумағында 
өндіріспен айналысатын және (немесе) ӨКМ 
таратылатын өнімнің (тауарлардың) 
тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқаннан 
кейін пайда болатын өнімдерді жинауды, 
тасымалдауды, қайта өңдеуді, 
залалсыздандыруды, пайдалануды және 
(немесе) қалдықтарды кәдеге жаратуды 
Қазақстан Республикасының аумағына 
кіргізуді жүзеге асырушы жеке және заңды 
тұлғалар ӨКМ таратылатын өнімнің 

(тауарлардың) тізбесіне сәйкес келесідей 
тәсілдердің бірімен қамтамасыз етуі тиіс: 
1) қалдықтарды жинаудың, қайта өңдеудің 
және кәдеге жаратудың өзіндік жүйесін 
қолдану; 

2) ӨКМ операторымен қалдықтарды жинау, 
тасымалдау, қайта өңдеу, залалсыздандыру, 
пайдалану және (немесе) қалдықтарды кәдеге 
жарату туралы шарт жасасу.  

Қоғамдастықтың бизнес ұсыныстарын ескере 
отырып, ӨКМ принципін кезең-кезеңмен 
енгізу қарастырылған. Бірінші кезеңде ӨКМ-
ды енгізу, тек автокөлік құралдарының 
қалдықтарын кәдеге жаратуды пайдалануға 
таратылады. 

Қалдықтарды жинаудың, қайта өңдеудің және 
кәдеге жаратудың өзіндік жүйесін қолдану 
кезінде жеке және заңды тұлғалар 
экологиялық заңнама талаптарына сәйкес 
болуға және орындауға міндетті.  
ӨКМ орындау  өндірушілер 
(импорттаушылар) мен ӨКМ операторы 
арасында қалдықтарды жинаудың, қайта 
өңдеудің және (немесе) кәдеге жаратудың 
ұйымдастыру туралы шарт жасасу жолымен 
жүзеге асырылады. 

Өндірушілердің, импорттаушылардың 
кеңейтілген міндеттемелерін орындауды 
растайтын құжаттар: 
1) Қазақстан Республикасында өндірілген 
көлік құралдарының көлік құралы 
төлқұжатында кәдеге жаратудың төлемі 
туралы белгінің болуы; 

2) әкелінген көлік құралдары үшін кәдеге 
жарату туралы төлем құжаты. Бұл ретте 
Қазақстан Республикасының аумағына 
әкелінген көлік құралдарына бастапқы көлік 
құралын тіркеуге дейін Қазақстан 
Республикасының жол жүру заңына сәйкес 
төлем төленеді. 

Өз кезегінде ӨКМ операторы өндірушілердің, 
импортерлердің кеңейтілген міндеттерін 

жүзеге асыру мақсатында мамандандырылған 
ұйымдармен шарт жасасады. Бұл ретте, 
мамандандырылған ұйымдар – бұл 
қалдықтарды жинау, тасымалдау, қайта өңдеу, 
залалсыздандыру, пайдалану кәдеге жарату 
бойынша бір немесе бірнеше қызметтерді 
жүзеге асыратын ұйым. 
Көлік секторына ӨКМ-ды енгізу автомобиль 
өнеркәсібінің қалдықтарын жинаудың, кәдеге 
жаратудың және қайта өңдеудің атап 
айтқанда, өндірушінің (импортерлердің) 
есебінен автокөлік құралдары мен тозған 
автокөлік шиналарының шығындарын жабуға 
мүмкіндік береді. Өндірушілер мен 
импортерлер ыдыстары мен тауарларынан 
алынған қаражат орамалар мен  тауарларды 
жинау бекеттерін құруға сонымен қатар, 
оларды қайта өңдеу немесе кәдеге жарату 
бойынша объектілерге жіберіледі.  

2016 жылдың 1 қыркүйегіндегі жағдай 
бойынша ӨКМ операторының есеп айырысу 
шотына жалпы 12 млрд. теңге түсті.  
Бұл ретте, пайдаланылған шиналарды жинау, 
тасымалдау, қайта өңдеу, залалсыздандыру, 
пайдалану және (немесе) кәдеге жаратуды 
ұйымдастыру мақсатында, ӨКМ 
Операторымен қалдықтарды жинау, 
тасымалдау, қайта өңдеу, залалсыздандыру, 
пайдалану және (немесе) кәдеге жарату 
бойынша қызмет көрсету/жұмыстарын 
орындауға 13 кәсіпорынмен шарт жасалды, 
құжаттарды тексеру және ақша аудару 
басталды (жиналған және кәдеге жаратылған 
пайдаланылған шиналардың кг үшін 30 
теңге). 
Пайдаланылған майлар мәселесі бойынша 
қазіргі таңда Республикада іс жүзінде 
қуаттылықпен қайта өңдейтін зауыт жоқ, 2017 
жылдың наурызында Шымкент қаласында 
(Хилл Корпорейшн) пайдаланылған 
майларды регенерациялау бойынша бірінші 
зауыт ашу жоспарлануда.  
 Аккумулятор батареялары мәселесі 
бойынша (бұдан әрі –АКБ) пайдаланылған 
батареяларды кәдеге жарату бойынша жалғыз 
кәсіпорын «Қайнар-АКБ» ЖШС болып 
табылатынын атап өту қажет. Аталған 
кәсіпорынның кәдеге жарату қуаттылығы 
жылына пайдаланылған АКБ 15 мың 
тоннадан астамын кәдеге жаратуға мүмкіндік 
береді. Аталған кәсіпорынның 2016 жылы 
АКБ кәдеге жаратылатын болжамды көлемі 10 
мың тоннаға жуықты құрайды.   
2015 жылдың 01 қарашасындағы жағдай 
бойынша республиканың автомобиль паркі 
Істен Шыққан Көлік құралдарын (ІШКҚ) 
жинау және кәдеге жаратуды қамтамасыз ету 
мәселесі бойынша 5 042 420 бірлікті 
есептегенін атап өту қажет.  
Қазақстан Республикасының автомобиль 
паркінің тозуы жоғары деңгейде 
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(республикадағы барлық автомобильдердің 
66%-ының жылы 10 жылдан жоғары). 
Автопарктің өсу динамикасы мен жыл 
бойынша құрылымы 2011-2015 жылдар. 
Көрсетілген Ережелер шеңберінде 
оператормен өндірушілердің 
(импортерлердің) кеңейтілген міндеттеріне 
Қазақстан Республикасында экологиялық таза 
автомобиль құралдары мен оның 
компоненттерін өндіруді ынталандыру 
ретінде отандық көлік өндірушілерге 1 448,8 
млн. теңге жіберілді.  
Қазақстанның автомобиль паркін жаңарту 
бойынша мақсаттары мен міндеттерін жүзеге 
асыру, ІШКҚ кәдеге жаратуды қамтамасыз ету 
шеңберінде Оператормен ІШКҚ Тапсыруды 
ынталандыру бойынша бағдарлама әзірленді, 
қазіргі таңда ол талқылау деңгейінде. 

2016 жылдың қазанында электрлі және 
электронды жабдықтарды (тұрмыстық 
техникаға, люминесцентті және сынап 
шамдарға, токтың химиялық көздеріне) 
орауға қатысты кәдеге жарату жинағына ақы 
алынбайтын Қазақстанда ӨКМ  принципін 
енгізу бойынша шешім қабылданды. Кәдеге 
жарату төлемі ставкасына 2016-2017 жылдарға 
«0» теңге қойылады.  

Қазіргі таңда ӨКМ, орауға, электронды және 
электрлі жабдықтарды таратуға өнім 
тізбелеріне кіретін жұмыстар жүргізілуде.  

Жүргізілген жұмыстар оның ішінде 
нормативті құқықтық актілерді жетілдіру, 
бөлек жинау жүйесін енгізу, қалдықтарды 
қайта өңдеу секторының инвестициялық 
тартымдылығын жақсарту, қалдықтарды 
қайта өңдеумен айналысатын кәсіпорынды 
ынталандыруға мүмкіндік береді деп күтіледі.    
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Қазақстандағы СО2 шығарындыларының 
динамикасы елдегі бастапқы энергия 
ресурстарын тұтынудың құрылымын 
көрсетеді, ол өз кезегінде экономиканың 
жоғары энергия сыйымдылығының салдары 
болып табылады. Қазақстанда бастапқы 
энергия ресурстарын тұтынуда көмірдің үстем 
рөліне қарамастан, энергия ресурстарын 
пайдаланумен байланысты парниктік газдар 
шығарындыларының көлемі соңғы жиырма 
жылда кеңес заманының соңына қарағанда аса 
төмен. 2000-шы жылдардың ортасынан 
парниктік газдар шығарындыларының 
жылдық көрсеткіштерінің жоғарылауы (198 
млн. тоннадан 252 млн. тоннаға дейін, бұл 
2005 жыл мен 2014 жыл аралығындағы 
мерзімде 27%-ға өскендігіне сәйкес) осы 
мерзімге ЖІӨ өсу қарқыны көрсеткіштерінен 
аса төмен (2005 жылдан 2014 жылға дейін 69%). 
Бұл шамасы экономика құрылымының 
өзгеруі, энергияны тұтыну тиімділігінің 
жоғарылау үрдісінің бастамасы, сондай-ақ 
энергия ресурстарын пайдалану 
құрылымында бірте-бірте өзгеруі сияқты 
факторлардың бірлесіп әсер етуімен 
байланысты (мысалы, өндірістік және 
коммуналды-тұрмыстық секторда мазутты 
пайдаланудың қалдықтары) (дереккөзі: Ұлттық 
энергетикалық баяндама, Қазэнерджи, 2015 ж.). 

ХЭА деректері бойынша 2,59 кг. СО2/ мың 
АҚШ долл. тең ЖІӨ көміртек сыйымдылығы 
көрсеткіші бойынша Қазақстан аса үлкен 
көміртек сыйымдылығымен бес елдің 
қатарына енеді, бұл ретте орташа көрсеткіш 
әлем елдері бойынша – 0,58, ЭСДҰ елдері 
бойынша – 0,31, Қытай үшін 1,73.17. 

Энергетика саласындағы ақпарат 
басқармасымен (АҚШ) жүргізілген зерттеудің 
нәтижесі бойынша 2010 жылы Қазақстан 
көмірқышқыл газының абсолютті 
шығарындылары бойынша әлемде 28-ші 
орынды алды. Бұл көрсеткішті елдің 
экономикасының көлемі мен өндірістік 
бағдарын ескеріп, нашар деп бағалауға 
болмайды; бұған қоса, бұл шығарындылардың 
қысқарғандығын куәландырады, себебі 1992 
жылы Қазақстан әлемде 17-ші орында болған 
(дереккөзі: Ұлттық энергетикалық баяндама, 
Қазэнерджи, 2015 ж.). 

БҰҰ КӨНК-ның 4 және 12 баптарына сәйкес 
және Тараптар конференциясының (ТК) 
шешімімен 1-қосымшадағы елдер 
Хатшылыққа Монреал хаттамасында 
реттелмейтін ПГ барлық сорғыштарын 
сіңіргіштер мен көздерден тұратын 
антропогендік шығарындылардың ұлттық 
кадастрын ұсынулары тиіс. Бұл кадастрлар 
БҰҰ КӨНК Хатшылығымен өткізілетін тұрақты 
техникалық образдың мәні болып табылады. 
Қазіргі уақытқа дейін Қазақстан 1990 ж. бастап 
2008-2014 жж. деректері бар ПГ 
шығарындыларының жеті ұлттық кадастры 
ұсынылған, оларды БҰҰ КӨНК веб-сайтынан 
табуға болады. 

http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inven
tories/national_inventories_submissions/items/9492.p
hp. 

1995 жылғы 2 маусымдағы № 
FCCC/CP/1995/7/Add.1 Климаттың өзгеруi 
жөнiндегi Бiрiккен Ұлттар ұйымының негiзгi 
Конвенциясының Тараптары 
Конференциясының шешіміне сәйкес, 
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парниктік газдардың шығарындылары 
бойынша деректер жыл сайын екі жылға 
артқа жылжып ұсынылады. 

Парниктік газдар шығарындылары мен 
сіңірулерінің ұлттық жүйесі 2007 жылғы    9 
қаңтардағы Қазақстан Республикасының 
Экологиялық кодексінің 158-1 бабына сәйкес 
құрылады. 

Ұлттық кадастрдың сапасын бағалау және 
сапасын бақылау Қазақстан Республикасы 
Әділет министрлігінде 2015 жылдың 20 
мамырында №11090 тіркелген «Парниктік 
газдар шығарындылары мен сіңірулерін 
мемлекеттік түгендеудің толықтығын, 
айқындығын және анықтығын бақылауды 
жүргізу қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Энергетика 
министрінің 2015 жылғы 18 наурыздағы №214 
бұйрығымен реттеледі. 

Қазақстанның парниктік газдарының ұлттық 
кадастрында тікелей парниктік әсерімен алты 
газ қарастырылады: көміртегі диоксиді (СО2), 
метан (СН4), азоттың шала тотығы (N2O), 
гидрофтор көміртегі (ГФК), перфтор 
көміртегі (ПФК) және күкіртті гексафтор (SF6). 
Сондай-ақ көздердің кейбір санаттары үшін 

жанама ПГ туралы деректер ұсынылған – 
көміртегі тотығы (СО), азот тотығы (NOx) 
және металды емес ұшатын органикалық 
қосылыстар (МЕҰОҚ), сондай-ақ күкірттің 
еселенген тотығы (SO2) шығарындылары 
туралы деректер.  

Қазақстанда парниктік газдардың үлестік 
шығарындылары халықтың жан басына 
шаққанда 1990 жылы адам басына шаққанда 
СО2 баламасында 23,9 т (соның ішінде СО2 
баламасы/адам басына шаққанда 16,7 т) 
құрады. 2014 жылы бұл көрсеткіштер СО2 
баламасы/адам басына  шаққанда 18,0 т. дейін 
және СО2 баламасы/адам басына шаққанда 
14,0 тоннаға төмендеді. 

2014 жылы автомсфераға СО2 –243844,47 мың. 
т,  СН4 – 2026,81 мың. т, N2O – 57,06  тың. т, 
ХФУ – 929,62 тың. т, ПФК – 1308,49 мың. т. 
шығарылды. SF6 шығарындылар байқалмады.  

2014 жылы тікелей парниктік әсермен әр 
газдың салымының пайыздық үлесі келесі 
деректерді құрайды: СО2 - 77,7 %, метал және 
азоттың шала тотығы 16,1 % және 5,4 %, 
тиісінше. Фторлы газдардың салымы: ГФК - 0, 
3 %, ПФК - 0,42 %, SF6 – 0 %. 1990 жылы СО2 
салымы 70,5 %, СН4 – 25 %, N2O – 4,6 % құрады. 

 

2.5.1-ші кесте.  Парниктік газдар шығарындылары 

  Шығарындылардың абсолюттік мәндері  

№ 
р/с 

Атауы 
Өлшем 
бірлігі 

2011 ж. 2012 ж. 2013 ж. 2014 

1 Көміртегі диоксиді (СО2) млнт / жыл 223,634 229,443 234,877 243,844 

2 Азоттың шала тотығы (N2O) млнт / жыл 11,442 13,361 13,324 17,002 

3 Метан (СН4) млнт / жыл 58,407 60,288 62,677 50,670 

4 ГФК 1000 т / жыл 0,97 0,99 1,00 0,929 

5 ПФК 1000 т / жыл 1,55 1,55 1,57 1,308 

6 Күкірт гексафториді (SF6) 1000 т / жыл NA,NO NA,NO 0,0 0,0 

7 
Жиынтық шығарындылар (СО2 
баламасында) ЖПОШӨ 

млнт / жыл 305,394 317,718 330,727 338,452 

8 

Жерді пайдалануда ПГ сіңіру 
тренді және жер пайдалану-
дағы, орман шаруашы-
лығындағы  өзгеріс (ЖПОШӨ) 

млнт / жыл 0,063 0,009 0,154 0,034 

9 
Жиынтық шығарындылардың 
сомасы минус ЖПОШӨ (СO2 
баламасында) 

млнт / жыл 297,954 303,655 312,238 313,755 

  Секторлар бойынша жиынтық шығарындылары (СО2 баламасында)  

10 
Энергетика (барлығы), оның 
ішінде: 

млнт / жыл 246,002 251,697 258,934 257,759 
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  Шығарындылардың абсолюттік мәндері  

№ 
р/с 

Атауы 
Өлшем 
бірлігі 

2011 ж. 2012 ж. 2013 ж. 2014 

11 1) тұрақты көздерде өртеу млнт / жыл 186,792 190,308 197,605 209,127 

12 2) мобильді көздерде өртеу млнт / жыл 20,083 20,528 20,516 21,588 

13 
3) шығарындыларды өртеумен 
байланысты емесі 

млнт / жыл 39,128 40,862 40,812 40,762 

14 
Өнеркәсіптік үдерістер және 
өнімдерді пайдалану 

млнт / жыл 18,568 17,531 17,236 17,542 

15 Ауыл шаруашылығы млнт / жыл 27,988 28,937 30462 32,739 

16 
Жерді пайдалану және орман 
шаруашылығы 

млнт / жыл 7,439 14,053 18,489 24,696 

17 Қалдықтар млнт / жыл 5,397 5,500 5,604 5,716 

  Шығарындылардың үлес салмағы (минус ЖПОШӨ)  

18 Ел халқы адам 16556601 16791427 17035275 17289226  

19 

Халықтың жан басына 

шаққандағы парниктік газдар-

дың жиынтық шығарындылары 

т СО2-

балама/ ха-

лықтың жан 

басына   

шаққанда 

17,99 18,08 18,33 18,15 

20 Ел алаңы 1000 шақ² 2 724,9 2 724,9 2 724,9 2 724,9 

21 

Елдің алаңына шаққандағы 

парниктік газдардың жиынтық 

шығарындылары 

1000 т СО2-

балама/шақ² 
109,345 111,437 114,587 115,144 

22 
2011 жылғы тұрақты бағалар-

дағы ЖІӨ (СМП) 

миллиард 

доллар 343,9 361,1 382,8  

23 

ЖІӨ бірлігіне шаққандағы пар-

никтік газдардың жиынтық 

шығарындылары 

т СО2-

балама/1000 

доллар 
0,8 0,9 0,8  

Деректер ҚР ҰЭМ Статистика бойынша комитетінің  http://www.stat.gov.kz/веб-сайтында жарияланған  

2016 жылы дайындалған 1990-2014 жж. ПГ 
түгендеу деректері бойынша Қазақстанда 
парниктік газдардың жалпы эмиссиясы 
ЖПОШӨ секторын есептемегенде, СО2-
баламасында 313,775млн. т құрады. Олар 
энергетикалық қызметтен - 257,759 млн. т, 
өндірістік үдерістерден - 17,542 млн. т, ауыл 
шаруашылығынан - 32,739 млн. т және 
қалдықтарды басқару - 5,716 млн. т құралған.   

Базалық 1990 ж. СО2 баламасында ЖПОШӨ 
секторын есептемегенде ПГ жалпы эмиссиясы 
389,575 мың. т. құрады. Олар энергетикалық 
қызметтен 319,517 млн. т., өндірістік 
үдерістерден 21,978 млн. т,  ауыл 
шаруашылығынан 44,253 млн. т және СО2 
баламасында қалдықтардан 3,827 млн. т 
құралған. Базалық 1990 жылы ЖПОШӨ 
секторында ПГ сіңірулері байқалған, СО2 - 
16,264 млн. т. құралған, ал 2014 жылы 

қызметтің осы түрлерінен СО2 – баламасында 
24,696 млн т. көлемінде эмиссия байқалады. 

Парниктік газдардың таза эмиссиясы, 2014 
жылы ЖПОШӨ секторының есебімен СО2 
баламасында 338,697 млн. т бағаланады, ал 
базалық 1990 жылы олар СО2 баламасында 
373,310 млн. т. құрады, бұл есептік жылмен 
салыстырғанда СО2 баламасында 34,613 млн т. 
жоғары.  

Осылайша, ПГ жалпы ұлттық эмиссиялары 
ЖПОШӨ секторында сіңірулердің есебінсіз 
1990 жылғы эмиссия деңгейінен 2014 жылы 
80,5 % құрады, күтілген 83 % орнына мұнай 
мен металлға бағаның төмендеуімен 
туындаған экономикалық өсімнің 
баяулауының есебінен болуы мүмкін.  

Экономика секторлары бойынша парниктік 
газдардың үлестік шығарындылары 2.5.2.-
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кестеде келтірілген және 2.5.1.-суретінде көрсетілген. 

 

2.5.2-ші кесте. 2012-2013 жылдар үшін негізгі секторлар бойынша Қазақстан Республикасының 
парниктік газдарының жалпы ұлттық эмиссияларының динамикасы, мың теңге СО2 баламасында 

Жылдар 
Энергетикал

ық қызмет 
ӨҮӨП 

Ауыл 

шаруашылы

ғы 

Қалдықт

ар 

ЖПОШ

Ө 

ЖПОШӨ 

жалпы 

эмиссияла

р (таза 

эмиссияла

р) 

ЖПОШӨ-

сіз жалпы 

эмиссиял

ар  

2012 251697,47 
17531,5

5 
28936,66 5499,56 

14053,14

3 
317718,38 303665,24 

2013 258934,96 
17236,8

5 
30461,97 5604,1 

18489,33

9 
330727,22 312237,88 

2014 258004,76 
17542,1

1 
32738,6 5715,69 

24696,04

9 
338697,21 313775,40 

2014ж. % 1990 ж-

дан 
80,7 79,8 74,0 1,49 -1,52 90,7 80,5 

2014ж. %  2013 ж-

дан 
-0,4 1,8 7,5 2,0 34 2.4 0,5 

 

ЖПОШӨ секторының есебімен жалпы ұлттық 
эмиссиялар 1990 жылғы деңгейден 90,7%-ды 
құрады. 

2014 жылы «Энергетикалық қызмет» 
секторында эмиссиялар 1990 жылғы 
деңгейден 80,7%, ӨҮӨП секторында – 79,8 %, 
ауыл шаруашылығында – 74% құрады.  

Алдыңғы 2013 жылмен салыстырғанда 
энергетикалық секторда өсім байқалмаған, 
керісінше, 0,4 % эмиссияның төмендегені 
орын алып отыр. Өнеркәсіпте шамалы (1,8%) 

өсім байқалады, ауыл шаруашылығында 
шығарындылар 7,5% ұлғайған, ал 
«Қалдықтар» секторында 2% өскен.    

Қазақстанда парниктік газдардың үлестік 

шығарындылары халықтың жан басына 

шаққанда 1990 жылы адам басына шаққанда 

СО2 баламасында 23,9 т (соның ішінде СО2 

баламасы/адам басына шаққанда 15,8 т) 

құрады. 2014 жылы бұл көрсеткіштер СО2 ба-

ламасы/адам басына шаққанда 18,1 т дейін 

және СО2 баламасы/адам басына шаққанда 

15,4 т төмендеді. 
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2.5.1-ші сурет. Қазақстан Республикасында 1990-2014 жылдарға парниктік газдардың жалпы 
ұлттық эмиссияларының динамикасы.  

 

СО2 жалпы эмиссияларға ең үлкен үлесті 1990 
жылы «Энергетика» санаты қосып отыр, оның 
үлесі базалық жылы ЖПОШӨ есебінсіз және 
есебімен 26,5 % және 25,4 % құрды, тиісінше. 
Осы санат 2014 жылы көздердің негізгі 

санаттары (КНС) арасында бірінші орында 
тұр, оның үлесі ЖПОШӨ-сіз және ЖПОШӨ-
бен деңгейі бойынша 27,9 % және 23,4 % 
құрайды, тиісінше. 
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2.5.2-ші сурет. «Энергетика» секторында парниктік газдардың, 1990-2014 жылдарға парниктік 
газдардың жалпы ұлттық эмиссияларының динамикасы, мың тонна СО2 баламасында  

Парниктік газдар шығарындыларының 
көлемін тұрақтандыру және шектеу 
бойынша Қазақстанның мемлекеттік 
саясаты 

2010 жылдың қараша айында Қазақстан 
Республикасының қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы кейбір заңнамалық актілеріне 
өзгертулер енгізу туралы заңы қабылданған 
болатын, ол нарық ұйымдары үшін 
шығарындылардың квоталарын сатуға 
мүмкіндік берді, шығарындылардың 
квоталарын сатудың жалпы ережелерін және 
белгіленген шектен тыс парниктік газдардың 
шығарындыларына (ұсынылған квоталарға 
сәйкес) кәсіпорындардың жауапкершіліктерін 
(СО2 20 мың т. асатын жылдық 
шығарындылар) анықтаған (дереккөзі: Ұлттық 
энергетикалық баяндама, Қазэнерджи, 2015 ж.). 

2011 жылдың 3 желтоқсанында қолданыстағы 
Қазақстанның Республикасының Экологиялық 
кодексіне түзетулер енгізілген, олар 
шығарындыларды қысқартудың нарыздың 
тетігін анықтаған (квоталарды сату жүйесі); 
ішкі нарықта шығарындылардың есебінің 
жүйесін әзірлеуге жәрдемдесті. 2012 жылдың 
ішінде квоталарды сатудың ішкі жүйесінің 
жұмыс істеу ережелері әзірленді. соның 
нәтижесінде парниктік газдардың 
шығарындыларын реттеу бойынша бөлім 
қосылған Экологиялық кодекс Азия мен ТМД 
елдерінде шығарындыларды сату және 
шектеудің бірінші мемлекеттік жүйесі болды. 
Осы жүйенің көптеген негіз болатын 
элементтері (соның ішінде, бөлу және есебі, 
есептілік және бақылау) Еуроодақта 
шығарындыларды сату жүйесінің жұмысын 
реттейтін ережелерге сәйкес модельденген 
(дереккөзі: Ұлттық энергетикалық баяндама, 
Қазэнерджи, 2015 ж.). 

  2012 жылдың 26 қарашасында Доха қ. (Катар) 
БҰҰ КӨНК Тараптарының 18-ші 
конференциясында Қазақстан В қосымшадағы 
ел ретінде КХ екінші мерзімінде қатысуға 
өзінің ниеті туралы өтініш білдірді және 
базалық 1990 ж. деңгейге қатысты ПГ 
шығарындыларын 5% көлемінде төмендету 
(немесе армандарды кеңейткен жағдай 7%) 
туралы міндеттерді өзіне алуға ұсыныс 
жасады. 2015 жылдың желтоқсан айында 
Париж қаласында өткен климаттық самитте 
Қазақстанның ұстанымы негізгі мәселелер 
бойынша өзгеріссіз қалды. Париж 
конференциясына дейін Қазақстан, басқа да 
көптеген елдер сияқты, өздерінің анықтаушы 
үлестерін ұлттық деңгейде ұсынды (Intended 
national determined contributions - INDC), және 

парниктік газдардың шығарындыларын 
жалпы экономика көлемінде 1990 жылмен 
салыстырғанда 2030 жылға 15-25% қысқарту 
(15% - сөзсіз мақсат, 25% - шартты мақсат) 
міндетін өзіне алды. 

Сондай-ақ елде Қазақстан Республикасының 
2013-2020 жылдарға «жасыл экономикаға» 
көшу тұжырымдамасы қабылданды, онда 
энергия тиімділігін жетілдіру бойынша, 
жаңартылған энергия көздерін дамыту 
бойынша, ауаның ластануын төмендеру 
бойынша шаралар және басқа да шаралар 
қарастырылған. 

Ұлттық деңгейде 2013 жылдан бастап 
қазақстандық көміртек нарығы іске қосылды.  

2013 жылдың ішінде пилоттық жобасы іске 
асырылған болатын (ұзақтығы бір жыл еліктеу 
тәртібінде), онда электр энергетикасы, мұнай-
газ, химия және тау-кен өндіру өнеркәсібінің 
(металлургия) 178 ірі кәсіпорындары қатысты. 
Сомада осы кәсіпорындардың үлесіне 2010 
жылы Қазақстандағы көмірқышқыл газының 
77% және парниктік газдар 
шығарындыларының 55% жатады. 
Мемлекеттік квоталарды бөлу 
бағдарламасына сәйкес барлық 178 кәсіпорын 
үшін 2010 жылы парниктік газдар 
шығарындыларынан 147 млн. т. көмірқышқыл 
газына байланысты шығарындыларын 
(квоталар) бойынша максималды шек 
белгіленген болатын. 20,6 млн. т. көлеміндегі 
квоталардың резерві 2013 жылға осындай 
кәсіпорындардың жаңа қуаттылығы үшін 
белгіленген. Жалпы алғанда әзірленген 
тәсілге сәйкес шығарынды азайта алмаған 
кәсіпорындар (2010 жылғы деңгейге дейін) 
басқа кәсіпорындардан пайдаланылмаған 
квоталарды алуға немесе коммерциялық 
қызметті жүргізуге рұқсаттардың күшін жоюға 
дейін үлкен айыппұлдар төлеуге (шамамен 
100 АҚШ долл. дейін/СО2 т.) мәжбүр болады. 
Мемлекеттік ПГ шығарындыларын реттеудің 
әрекеттік жүйесінің еліктеу тәртібінде 
кәсіпорындардан айыппұлдар алынған жоқ. 
Бірінші кезеңдегі техникалық және 
ұйымдастыру жөніндегі мәселелерге 
қарамастан ПГ шығарындыларын реттеу 
жүйесі   2014 жылы айыппұл санкцияларын 
және берілген лимиттен асқан жағдайда 
квоталарды сатып алуды қарастыратын жұмыс 
тәртібінде іске қосылды. Квоталар 2013 жылға 
шығарындылар көлемінің деректеріне 
байланысты 2014 жылы шығарындылардың 
осы деңгейін ұстап тұру және 2015 жылы 1,5% 
қысқарту бойынша міндеттемемен                          
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166 компанияға бөлінді (дереккөзі: Ұлттық 
энергетикалық баяндама, Қазэнерджи, 2015 ж.). 

 Нарықтық реттеудің сенімді жүйесінің 
жоқтығының салдары ретінде квоталардың 
бағасының төмендеуі Еуропа сауда 
схемасының құлауының басты себебі болды 
(дереккөзі: Ұлттық энергетикалық баяндама, 
Қазэнерджи, 2015 ж.). 

Шығарындылардың квоталарын шектеу және 
сатудың (capand-trade) қазақстандық жүйесі 
шамамен 153 млн. тонна СО2 баламасында 
эмиссиямен 166 компанияларды біріктіреді 
(дереккөзі: Ұлттық энергетикалық баяндама, 
Қазэнерджи, 2015 ж.).                   

 

2.5.3-ші кесте. Квоталарды ішкі сатудың көлемі  

наименование 2014 2015 

Сатылымдар көлемі, м. СO2 1 271 289 1 246 229 

Орташа баға, теңге / м. СO2 301 765 

 

Мұнай-газ компаниялары ұсынған 
квоталардан асып кетудің және бағасының 
көлемі жөніндегі деректердің талдауы, мұнай-
газ компаниялары үшін квоталардың бағасы 
2014 жылы 1 150 теңге/м СО2 екендігін 
көрсетті; бұл ретте жоғарыда көрсетілген 
мерзімде квоталардың орташа бағасы 301 
теңге/м СО2 болды (2.5.3-ші кесте).  (дереккөзі: 
Ұлттық энергетикалық баяндама, Қазэнерджи, 
2015 ж.) 

2016-2020 жылдарға арналған парниктік 
газдардың шығарындыларына квоталарды 
бөлудің ұлттық жоспарымен экономиканың 
мұнай-газ, энергетика, тау-кен-металлургия 
және химия салаларының қызметтерін іске 
асыратын табиғатты пайдаланушылар үшін 
746513884,25 бірлік санында квоталардың 
көлемі қарастырылған (2.5.4-ші кесте). 

 

2.5.4-ші кесте. Экономиканың салалары бойынша квоталардың көлемінің бірлігі.  

Экономиканың саласы Саладағы кәсіпорындардың саны  
2016-2020 жылдарға квоталар 

бірлігінің көлемі, тонна 
көмірқышқыл газы 

Энергетика 53 472627619,5 

Мұнай-газ 44 83355877,25 

Тау-кен-металлургия және химия 43 190530387,5 

Барлыгы 140 746513884,25 

 
Парниктік газдарды түгендеудің мониторингі 
мен бақылау мақсатында парниктік газдардың 
шығарындыларын қарастыратын 
құрылғылары бар табиғатты пайдаланушылар 
жыл сайын парниктік газдарды түгендеу 
туралы есепті және қоршаған ортаны 
қорғаудың өкілетті органына осы есеп 
бойынша тәуелсіз аккредителген ұйымның 
қорытындысын ұсынады. 

Бүгінгі таңда 18 ұйым парниктік газдар 
бойынша деректерді верификациялауды және 
валидациялауды өткізуге аккредитация алды. 

2016 жылдың 8 сәуірінде Қазақстан 
Республикасының Экологиялық кодексіне 
терминдер қатарын нақтылау, парниктік 
газдарға шығарындыларына квоталарды 
орнату, тапсыру және өзгертудің аспектілері 
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бойынша қайшылықтарды жою бөлігінде 
өзгертулер мен толықтырулар енгізілді.  

Бұған қоса, Қазақстан Республикасының 
«Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы» 
кодексінің 329 және 330-баптарына Қазақстан 
Республикасы Экологиялық кодексінің 
материалдық нормаларын туындайтын, 
өзгертулер мен толықтырулар енгізілген 
болатын.   

Квота сату жүйесін жандандыру, сондай-ақ 
кәсіпорындарға квоталарды бөлудің әділетті 
үрдісін қамтамасыз ететін түзетулерді 
қабылдау (квоталарды бөлудің тарихи әдісін 

қайта қарау) бойынша жұмыстарды 
жалғастыру қажет болғандықтан, 2018 
жылдың 1 қаңтарына дейін Экологиялық 
кодексінің 9-1 бөлімінің келесі баптары 
тоқтатылды: 94-2 (6-тармақта басқа), ), 94-3, 94-
4, 94-7, 94-9.  

Бұл түзетулер парниктік газдардың 
шығарындылары бойынша есептілік, 
мониторинг және верификация жүйесін 
жақсартуға, сондай-ақ квота беру жүйесінің 
жұмыс істеу және тиімді әдіспен парниктік 
газдардың шығарындыларына квоталардың 
ішкі саудасының соңғы мақсатын анықтауға 
мүмкіндік береді. 
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Оперативтідеректербойынша 2014 
жылыҚазақстанРеспубликасыныңаумағында 
17779 
төтеншежағдайментабиғижәнетехногендісипа
ттағыжағдайлар (2013 жылменсалыстырғанда 
7,5 %-ғаартық) тіркелді. 4251 адамзардапшекті 
(2013 жылменсалыстырғанда 0,3%-ға кем), 
олардыңішінде 1202 адамқазаболды (2013 
жылменсалыстырғанда 9,8 %-ға кем). 
Материалдықзардап 3749,8 
млн.теңгеніқұрады, бұлкөрсеткіш 2013 
жылменсалыстырғанда 61,7 % - ғатөмендеген 
(2013 жылы – 9787,2 млн.теңге).  

2015 
жылыҚазақстанРеспубликасыныңаумағында 
17678 
төтеншежағдайментабиғижәнетехногендісипа
ттағыжағдайлартіркелді (2014 
жылменсалыстырғанда 0,6%-ғатөмен). 4105 
адамзардапшеккен (2014 жылменсалы-
стырғанда 3,5%-ғатөмен), олардыңішінде 1237 
адамқазаболған (2014 жылменсалыстырғанда 
2,9 %-ғаартық). Материалдықзардап 4126,7 
млн.теңгеніқұрады, бұлкөрсеткіш 2014 жыл-
менсалыстырғанда 10% - ғажоғарылаған 
(2014жылы – 3749,8млн.теңге).  

Табиғитөтеншежағдайлар 

2014 жылытабиғисипаттағыТЖсаны 2789 
жағдайдықұрады (бұлбарлықТЖ 15,7%). 2013 
жылменсалыстырғандатабиғиТЖсаны 441 
жағдайғанемесе 18,8 %-ғажоғарлаған.  

Зардапшеккендердіңсаны 2446адамдықұрады 
(2013 жылдан 8,9 %-ғаартық), олардыңішінде 
494 адамқазаболған (2013 жылдан 11%-
ғаартық). 

2015 жылытабиғисипаттағыТЖсаны 
2665жағдайдықұрады (бұлбарлықТЖ 15%). 
2014жылменсалыстырғандатабиғиТЖсаны129
жағдайғанемесе4,6% -ғатөмендеген.  

Зардапшеккендердіңсаны 
2329адамдықұрады(2014жылдан5 %-ғакем), 
олардыңішінде553адамқазаболған 
(өткенжылдыңсолкезеңінен11,6%-ғаартық). 

Гидрометеорологиялықжәнегеологиялыққауіп
тіқұбылыстар 

2014 жылы 43 ТЖ болды, онда 19 
адамзардапшекті, олардыңішінде 9 
адамқазаболды. 2013 жылы 36 ТЖ болған, онда 
12 адамзардапшеккен, олардыңішінде 3-
еуіқазаболған.  

Шығыс-Қазақстаноблысындашауын-шашы-
ныңмолжаууының, 
жиіборанболудыңжәнеауарайыныңөзгеруінің
нәтижесінде, әрқайсысыныңкөлемі 10 – 6000 
мболатынқаркөшкінібайқалды.  

Температура фоныныңжоғарылаунәти-
жесіндеІлеАлатауындажаппайқаркөшкіні, 
ЖетісуАлатауындақардыңқозғалуытіркелді, 
сондай-ақШығыс-Қазақстаноблысыныңкей-
біраудандарындаауатемпературасыныңжоғар
лауыныңнәтижесіндетөменаудандардасутасқ
ыныбайқалды.  

2015 жылы 75 ТЖ болды, онда 8 
адамзардапшеккен, 
қазаболғанадамдартіркелгенжоқ.  

2015 жылы республика 
аумағындатаукөшкінініңөздігінентүсуіжәнебо
лмашымұзқұбылыстарыболды. 

Бө лім 2.7 

ТАБИҒИ ЖӘНЕ 
ТЕХНОГЕНДІК 
СИПАТТАҒЫ 

ТӨТЕНШЕ 
ЖАҒДАЙЛАР 
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Оларреспубликаныңшығысындамұзқұралупр
оцестерініңбелсенділенуі, жауын-
шашынныңболуы, 
күртжылынужәнежелсебептеріненболды.  

Солтүстік-Қазақстан, 
ҚостанайжәнеПавлодароблыстарындажаңбыр
түріндегіжауын-
шашынныңмолжәнеауатемпературасыныңтөм
енболуынанавтожолдардыңкейбірбөлім-
деріндемұзпайдаболды, Ақмола, Шығыс-
Қазақстаноблыстарындаірібұршақжауужағдай
ларытіркелді.  

Көшкіндерменселдер 

2014 жылыАлматы жәнеШығыс–
Қазақстаноблыстарындақаркөшкіндерініңкері
әсеріненхалықтыңқауіпсіздігінқамтамасызетуү
шін«Қазселденқорғау»ММмамандары 19 
профилактикалықтүсіруорындалды, 
алыныптасталғанқардыңжалпыкөлемі 94 
мыңм3 құрады. 
Қаркөшкінінеқауіптіалаңдардыңмо-
ниторингіүшін 40 бекетпен 24 
қарөлшеубағдарыіскеқосылдыжәне 2500 
қаркөшкініненқорғауқалқандарыорнатылды.  

2015 жылбойыБатыс Алтай 
өзендерініңтәртібіндемұзқұбылыстарынабайл
анысты, судеңгейініңтұрақсыздығыбайқалды. 
СудеңгейініңкөтерілуінебайланыстыАлматық
аласындағыморендікөлдердіңкөлемі 40 
мыңкубметрселдіқтасқындарболды, 
нәтижесіндемикроаудандардыішінера су 
шайыпкетті (Қарғалышатқалында5 
морендікөлдер, босшұңқыржәне 8 
мұздақтарбар). 

Борандар, 
бұрқасындаржәнеқаттықаржауулар 

2014 жылдыңқысайларыелаумағындаТЖсе-
бепкеріболыптабылатынкөпқармен, 
төментемпературамен, борандармен, 
бұрқасындарменсипатталды.  

Ауарайыжағдайыныңнашарлауынабайла-
ныстыкөптегенреспубликалықмаңыздыав-
тожолдаржабылды. 
Оперативтітоптарменқарбасқанжолдарыучаск
елеріндеқұтқаруіс-шараларынжүргізді, 
Ақмола, Ақтөбе, Алматы, Қарағанды, 
Қостанай, Қызылорда, 
ПавлодаржәнеСолтүстікҚазақстаноблыстарын
дажолаушыларжәнежекекөліктерсынғанкезде
көмеккөрсетілді. 
Кәсіпқойапаттанқұтқаруқызметіменбасқанқар
дан 6154 адамэвакуацияланды, 58 
рейстікавтобус, 203 микроавтобус, 1058 
жеңілжәне 802 
жүктасығышкөліктербосатылды. 

2015 
жылықарбасқанжолдарыучаскелеріндеқұтқар
уіс-шараларынжүргізілді, Ақмола, Ақтөбе, 
Алматы, Шығыс-Қазақстан, Жамбыл, 
Қарағанды, Қостанай, Қызылорда, 
ПавлодаржәнеСолтүстік–
Қазақстаноблыстарындажолаушыларжәнежек
екөліктерсынғанжағдайдакөмеккөрсетілді. 
Қарбасудан 10083 
адамқұтқарылдыжәнеэвакуацияланды, 108 
рейстік автобус, 2650 жеңілжәне 426 жүкта-
сығышкөліктербосатылды. 

Су тасқыны, субасу, көшкін, дауылдыжел 

2014 жылы Алматы, Атырау, Шығыс-
Қазақстан, Солтүстік-ҚазақстанжәнеОңтүстік-
Қазақстаноблыстарындақаттыжелдермендауы
лдардыңнәтижесіндетөтеншежағдайларпайда
болды.  

Ерігенсудыңкенеттентүсу, өзендердіңсуы-
ныңдеңгейініңжоғарылауыныңнәтижесіндеАқ
молажәнеҚарағандыоблыстарыныңелдімекен
дерінсушайды. 
Таулыаймақтажаңбырдыңқұйыпжаууыныңар
қасындаАл-
матыоблысындажаңбырсуыныңтасқыныөтті.  

2015 жылыөзендердің 
шайылуыныңнәтижесіндежерастысуларының
көтерілуінен, 
жаңбыртүріндегімолжауыннанкейінкелесіобл
ыстарды су басты: Ақмола, Атырау, Шығыс-
Қазақстан, Қарағанды, Павлодар.  

Табиғиөрттер:  

2014 жылы ҚазақстанРеспубликасында 649 
табиғиөрттіркелді. 2013 
жылменсалыстырғандаөрттіңсаны 2,1 
есеартқан, нәтижесіндематериалдықзалал 
112,7 млн.теңгеніқұрады (2013 жылы– 20,5 млн. 
теңге).  

Мемлекеттік орман қорыныңаумағында 578 
өрттіркелді. Орман өртіменоранғанаумақ 3003 
га-дықұрады, материалдықжоғалту-76,8 
млн.теңге. 2013 
жылменсалыстырғандаормандағыөрт 2,6 
есеартқан.  

Республиканыңдаламассивтерінде 71 
өртболған, олардыңжалпыкөлемі 129529 
гажәнематериалдықзалал 35,9 млн.теңге.  

2015 жылы республика аумағында613 
табиғиөрттіркелген, 2014 жылмен 
салыстырғандаөрттіңсаны 5,5% - ға, немесе 36 
жағдайғатөмендеген, онда 11 
адамзардапшегіп, олардыңішінде 4 
адамқазаболғанжәнематериалдықзардап 129,5 
млн. теңге.  
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Мемлекеттік орман қорыныңаумағында 466 
өрттіркелді, орманөртінеоранғанаумақ 9609 
га-дықұрады, материалдықшығын– 118,8 
млн.теңге. 2014 
жылменсалыстырғандаормандардағыөртаума
ғы 3,2 есеартқан.  

Ақтөбе, Алматы, Атырау, Жамбыл, Батыс-
Қазақстан, Қостанай, Қызылорда 
облыстарында орман 
өртініңжоғарлауыбайқалуда.  

Дала массивтерінен өрттіңормағаөтуі, 
адамдардыңотпенабайсызпайдалануы, 
сондайаққасақанаөртеуорманөрттерініңпайда
болуыныңнегізгісебептеріболыптабылады.  

Республиканыңдаламассивтеріндежалпыауда
ны 263814 гажәнематериалдықзалалы 10,7 млн. 
теңге 147 өртболды.  

Ақмола, Қарағанды, Шығыс-Қазақстан, 
Солтүстік-Қазақстан, Жамбыл, Қостанай, 
Алматыоблыстарындадалаөрттерініңжоғарыө
сімібайқалуда.  

Дала өртініңнегізгіпайдаболусбептері: 
адамдардыңотпенабайсызпайдалануы, ауыл 
шаруашылығындағыкепкеншөптерсондай-
ақ,қасақанаөртеу.  

Қазақстан 
Республикасыныңаумағындатабиғиөрттердің
алдыналубойыншабақылаудыкүшейтумақсат
ындаоблыс, АстанажәнеАлматы 
қалаларыныңәкімдіктері– 
өртқауіптімезгілбасталарданбұрын, 
мамырайындаорманжәнедалааумақтардақаже
ттіөрткеқарсықорғанысдеңгейінқамтамасызет
уүшін, сондай-
ақолардыжоюқызметтерініңдайындықдеңгейі
нжоғарлатубойыншаіс- 
шаралардыәзірлеубойыншатөтеншежағдайла
р бойынша оперативті 
комиссиялардыңотырысыөтеді, 
өртқауіптімезгілдеорманжәнедалаөрттерініңа
лдыналужәнежоюбойыншажұмыстоптарықұр
ылады.  
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АқмолаоблысыҚазақстанныңсолтүстікбөлігінд
еорналасқанжәнеҚостанай, Солтүстік-
Қазақстан, 
ПавлодаржәнеҚарағандыоблыстарыменшекте
седі. Аумақхалықтыңорташашоғырлануы - 5 
адамға 1 км 2, 146,2 мыңшаршыментеңеседі. 
Облыста облыстықмаңызыбар 2 қала–
КөкшетаужәнеСтепногорск, 17 селолықаудан, 
аудандықбағыныстағы 8 қала, 5 кентжәне 253 
селолықокругбар. Аумақтыңбасым 
бөлігіннашарбөлшектенгендалалар, 
ұсақшоқылықтар, жазықтықтар 
жәнеөзендіалқаптар, таулар, 
ормандарқамтыпжатыр.  

Топырағыауыртехникалыққұрамыменерекше
ленетін, топырағықұрамынатрийіментұзды, 
сусіңіргіштігітөменкәдімгіқаратопырақтыжән
ежирентопырақты. 

Климаты шұғылқұрлықтыжәнеасақұрғақ. 
Жазы- қысқа, жылы, қысы -ұзақ, аязды, 
қаттыжелдіжәнеборанды. 

Өсімдігі алуан шөпті, 
таубаурайларықарағайлы-
қайыңдыормандармен, 
алуаншөптіқылқанселеуліөсімдіктерменкөмке
рілген. Жануарлардүниесі 55 
сүтқоректітүрлерімен, 180 құсжәне 30 
балықтүріненқұралған. 

Облыстыңаумағыбойыншабірнешеөзенағыпөт
еді, оныңеңірілері: Есіл, Нұра, Қалқұтан, 
Сілеті, Жабай, ШалғындыжәнеҚылшықты. 
Тұщыжәнетұздыкөлдеркөп. Оныңішінде: 
Қорғалжын, Қожакөл, Итемген, Майбалық, 
Теңіз, Қыпшақ, Керей, Қияқты, Шортанды, 
Үлкен Шабақты, Бурабай, Зеренді, Сұлукөл, 
Қарасу, Сұлтанкелді, Қопажәнет.б. 

Облыста бар 13 су 
қоймасыныңішіненкепілдендірілгенісуменқам

тамасызетуүшінЕсіл, Селеті, 
Шағалалыөзендерініңағындарыүшсуқоймасы
менреттелген: Астаналық, Селетілікжәне 
Шағалалық. 

Облыстыңаумағында«Көкшетау»МҰТП, 
соныменқатар, барлықЕуро-
Азиаттықконтиненттіңеңбірегейорындарыны
ңбіріболыптабылатынхалықаралықмаңыздағы
Қорғалжынқорығыорналасқан. 

Аймақэкономикасыныңнегізгібағыттары–

ауылшаруашылығыменөнеркәсіптікөндірісі. 

Облыстыңаумағындаалтын, күміс, уран, 

молибден, техникалықалмаздар, 

каолинжәнемусковит, соныменқатар, 

теміррудасының, таскөмірінің, доломиттің, 

жалпытаралған пайдалы қазбалардың, 

минералдысулардыңжәнешипалыбалшықтың

қорышоғырланған. 

4.1.1. Атмосфералықауа 

Ақмолаоблысыныңатмосфералықауасыныңжа
лпыжағдайытұрақтыжәнеқалыптыдепбағалан
ып отыр, атмосфералықауағаластағыш 
заттардыңшамаменжіберілген 
концентраттарыныңасыптүсуіанықталғанжоқ. 

Ақмолаоблысыныңаумағындағыэкологиялықа
спектіоңтайлыболыпкөрсетілген. Щучье-
БурабайжәнеЗерендікурорттыаймақтарында, 
Қорғалжынқорығындажәнебасқадакөптегента
биғиқорықтарбар. 

Ақмолаоблысындағыауа бассейнін 
ластағыштардыңнегізгікөздеріжылуэнергетик
а, 
таукенөндірумекемелеріжәнеавтокөлікқұралд
арыболыпотыр.   

Облыс көлемінде 44 514 
бірлікатмосфералықауағаластағыш 
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заттардыңстационарлышығарындыкөздерібар
.  

Жүргізілгенталдаулардаатмосфералықауағаэ
миссиялимитініңартуыбайқалған, 
бірақнақтылышығарындыларытөмендеуде.  

2015 жылы лимиттелген көлем - 168,318 
мыңтоннаны құрайды;  

2014 жылы - 155,748 мыңтонна;  

2013 жылы -  150,557 мыңтонна. 

Өнеркәсіптіңжалпышығарындыларыныңнақт
ылы көлемі 2014 
жылменсалыстырғандабіршамағаазайған:  

2015 жылы - 94,3 мыңтонна; 

2014 жылы - 95,8 мыңтонна. 

Атмосфералықауағақаттықалдықтарбөлігінің
шығарындылары 2015 жылы 56,8 
мыңтоннаны, 2014 ж. - 57,86 мыңтоннаны 
құрады. 

Күкірт ангидриді: 2015 жылы - 16,54 
мыңтонна, 2014 ж. - 16,84 мыңтонна. 

Диоксид азоты: 2015 жылы - 3,76 мыңтонна, 
2014 ж. - 3,83 мыңтонна. 

Улы газ: 2015 жылы - 16,9 мыңтонна, 2014 ж. - 
17,24 мыңтонна. 

Статистикалықмәліметтерге 
сүйенетінболсақАқмолаоблысында 312 496 
бірлік автокөлікқұралдарысаналған. 

Елді мекендердегі 
атмосфералықауаныңсапасы. 

Аталғанбақылауларбойыншабарлықластағыш
заттардыңконцентрацияларышамаменжіберіл
генномаларшамасындаболды.  

Щучье-Бурабай курортты аймағындағы (ЩБКА) 
аумақтыңатмосфералықауаныңластануыжағдайы 

ЩБКА 
аумақтыңатмосфералықауажағдайынбақылау 
4 стационарлыбекеттебайқалады.  

«Бурабай» КАМСмемлекеттік 
ұлттықтабиғипаркіменЩучье-Бурабай 
курортты аймағындағы(ЩБКА) 
аумағындағыатмосферелықауаны 
бақылаудыңстационарлыжелілерідеректерібо
йыншаластанудыңтөмендеңгейіменсипаттала
ды.  

ЩБКА деректері бойынша 1 ЖШК м.р. 

артыққаттызаттар бойынша – 31, РМ-2,5 
өлшенгенбөлшектербойынша– 437,РМ -10 
өлшенгенбөлшектербойынша– 181, 
көміртегіоксидібойынша– 3, 
азотдиоксидібойынша– 28, озон бойынша – 
376, күкірттісутекбойынша– 10, азот оксиді 
бойынша -1 жағдайсоныменқатар, 5 ШЖКм.р. 

РМ-2,5 өлшенгенбөлшектербойынша - 5, РМ-
10 өлшенгенбөлшектербойынша - 3, 
күкірттісутекбойынша-2 жағдай, РМ-2,5 
өлшенгенбөлшектербойынша – 3 рет 10 
ШЖКм.р артуы байқалды.  

Ақмолаоблысыныңатмосфералықауасыныңла
стануытуралытолықақпаратты «Казгидромет» 
РМК 
(http://www.kazhydromet.kz/ru/monitor_belu
ten_archiv2015) сайтынан алуғаболады.  

4.1.2.Су ресурстары 

Ақмолаоблысыныңаумағындаөзендерменуақ
ытшасуағыстарының 2200, көлдердің 530, 40 су 
қоймасы, 6 қазаншұңқыр, 11 қазынды, 134 су 
тоғаны,  57 тоғансаналады.   

Экожүйеніңтабиғисуларыфаунаныңтұщысула
рынанфаунаныңтеңізсуларынадейінбиология
лықөнімділігібаралуан түрліболыпкеледі.  

Облыста биоценоз көлдерібасымболыпотыр, 
оныңішінде 140 көліріболыптабылады, 
алқалғандарыныңсуайнасы 100 га-даназ, 86% 
көлдертұщы, ихтиофаунасыбар (мөңкебалық, 
алабұға, шабақ, қарабалық, сазан, рипус, 
шортан, пеледа, табан, тұқы, көксерке, торта, 
лақа, аққайран), 10 %-ы тұзды. Көлдің 1/3 
бөлігісупайдаланушыларғабекітіліпберілген. 

БасқадаірікөлдерқатарынаТеңгізкөліжатады. 
Суайнасыныңкөлемі 92 400 гақұрайды 
бұданбасқа, ірі 
көлболыпҚорғалжынкөліжатады, 
ауайнасыныңкөлемі– 33 000 гақұрайды, 
көлдіңсуы–
тұздылаукөлдіңтереңдігіоншатереңемес. 
Оныңорташатереңдігі 1 – 1,5 м. аспайды. 

Ақмолаоблысыныңаумағындаіріөзендерқатар
ынаЕсілөз., Колутонөз., Жабайөз., Сілетіөз., 
Нұраөз., Шағалалыөз., Қылшықтыөз., 
Терісаққанөзеніжатады. 

Негізгі су көзіболыпЕсілөзені табылады, 
оныңжанынаніріағысКөкшетаудыңжоғарғыжа
ғынансолтүстіккеқарай, 
оңтүстігіндеҰлытаутауыныңетегіменағады. 
ІшкіағысыбарЕсілбассейніАқмолаоблысының 
көптегенбөлігіналыпжатыр. 
ОблыстыңсолтүстікбөлігіндеШағалалы 
өзенібар, олоблыс 

http://www.kazhydromet.kz/ru/monitor_beluten_archiv2015
http://www.kazhydromet.kz/ru/monitor_beluten_archiv2015
http://www.kazhydromet.kz/ru/monitor_beluten_archiv2015
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орталығыКөкшетауқаласынауыз сумен 
қамтамасызететіннегізгі су 
көзіболыптабылады.Өзенніңұзындығыоблысау
мағыбойынша 144 кмқұрайды, 
ағысыныңорташажылдықкөлемі 40770 мыңм3 
құрайды. 
Қалғанөзендердіңұзындығыүлкенемес, 
олардыңбіршамабөлігі 
ыстықжазмезгіліндеқұрғапқалады.   

Облыста кепілдендірілген ауыз суымен 
қамтамасыз ететін 40 су қоймасы бар, Есіл 
өзені, Сілеті, 
Шағалалыөзендерініңағыстарыүшсуқоймасым
ен реттелген: Астана су қоймасы 
(бұрынғыВячеславское): толықкөлемі 410 млн. 

м3, Астана қ. 
суменқамтамасызетугежәнеауылшаруашылық
жерлерінсуаруғаарналған, сондай-
ақЕсілөзенініңжағалауынсанитарлықсауықты
руғаарналған. Сілетісуқоймасы: 1966 жылдан 
бастап қызметжасапкеледі, 
суқоймасыныңтолықкөлемі 230 млн. м3, су 
алуы Степногорск қ. менЗаводскойк. 
тұрмыстықжәнебюджеттікмекемелерін, 
халықтысуменқамтамасызетуүшінқамтылған. 
Шағалалысуқоймасы: 
суқоймасыныңтолықкөлемі 28 млн. 
м3құрайды. Пайдаланумақсаты - Көкшетауқ. 
орталықтандырылғаншаруашылықсумен 
қамтамасыз ету, Қопакөлінсуландыру. 

 

4.1.1-ші кесте. Су объектілерініңжағдайларынаталдауларжасау 

№ Республикалық, 
астана, 

қалалықмаңызыбарсу 
объ-

ектілерініңатаулары 

Бақылаунүктелерібойыншафондыжағдайлары 
(4 жыл ішінде) 

Тазартқыш имараттар, 
табиғаттықорғауіс-

шараларынорындау 

1.  Бурабай к. 2012ж-2,04 (орташа ластанған) 3 класс 
2013ж-2,11 2011жылмен салыстырғанда су сапасы 
өзгермеген, 3 класс «орташа ластанған» 
2014ж- 2,65 2012 жылмен салыстырғандасу сапасы 
нашарлады, 4 класс «ластанған» 
2015ж -3,21 (жоғарыластанған) 

Аталғансуқоймағаағызула
ржоқ 

2.  Шортанды к. 2012ж.- 2,27 (орташа ластанған) 3 класс 
2013ж.- 1,82 (орташа ластанған) класс-3 
2014ж-1,83 2012 жылмен салыстырғандасу сапасы 
нашарлады, 3 класс «орташа ластанған». 
2015ж- (ластанған)-2,961 класс-4 
Су 
қоймасыныңжағдайынашарлауғақарайбералғаныба
йқалды. 

Аталғансуқоймағаағызула
ржоқ 

3.  ҮлкенШабақты к. 2012ж-3,24 (ластанған) 4класс  
2013ж-3,242011 жылмен салыстырғандасу сапасы 
өзгерген, 4 класс «ластанған». 
2014ж-4,212012 жылмен салыстырғанданашарлаған 
5 класс«лас» 
 2015ж-(жоғарыластанған) 

Аталғансуқоймағаағызула
ржоқ 

4.  Қатаркөл к. 2015ж-6,14жоғарыластанған 
 

Аталғансуқоймағаағызула
ржоқ 

5.  Кіші Шабақты к. 2015ж-6,75жоғарыластанған Аталғансуқоймағаағызула
ржоқ 

6.  Қарасу к. 2015ж-1,96(орташа ластанған Аталғансуқоймағаағызула
ржоқ 

7.  Қопа к., Көкшетауқ 2015ж-2,74орташа ластанған Аталғансуқоймағаағызула
ржоқ 

8.  АқмолаоблысыЗеренді 
к.  

2015ж-2,44орташа ластанған Аталғансуқоймағаағызула
ржоқ 

9.  АқмолаоблысыСұлтанк
елді к. 

2015ж-2,30 орташа ластанған Аталғансуқоймағаағызула
ржоқ 

10.  АқмолаоблысыНұраөз. 2015ж-3,14жоғарыластанған Аталғансуқоймағаағызула
ржоқ 

11.  АқмолаоблысыЕсілөз. 
 

2015ж-2,83орташа ластанған Аталғансуқой-
мағаағызуларжоқ 

12.  АқмолаоблысыКанал 
Нұра-Есіл 

2015ж-2,30 орташа ластанған Аталғансуқой-
мағаағызуларжоқ 

13.  АқмолаоблысыЖа-
байөз. 
 

2015ж-4,18 жоғары ластанған Аталғансуқой-
мағаағызуларжоқ 
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14.  АқмолаоблысыВя-
чеславское су қоймасы,  

2015ж-2,82 орташа ластанған Аталғансуқой-
мағаағызуларжоқ 

Ауыз су 
жәнеиригациялықмақсаттарүшінтұщысуыжет
іспеуіне байланысты тұщысулыжасанды су 
жүйелерісалынды (тоғандар, суқоймалары, 
қазаншұңқырлар, қазулар, сутоғандары).  

Өзектімәселеболыпотырғанолкөлдердіңтайыз
дануыжәнеластануы, 
«Бурабай»МҰТПрекреациялықжүктемелерінің
тозуыболыпотыр.  

Көлдерменөзендержағалауындаорналасқанел
дімекендерменсауықтыруорындарындағыкәрі
зжүйелеріменжауынсуағыстарыныңорталықта
ндырылғанжүйесініңболмауы, 
жиісуресурстарынқосаалғанда, 
сарқындысуларды (сызығынадейін) 
олардыңтолыпжәнеластану қаупін төндіреді, 
қоршағанортаның, 
соныңішіндесуресурстарыныңластануынажән
етозуынаәкепсоғады. 

Щучье-Бурабай курортты 
аймағындагидрохимиялықкөрсеткіштербойынша
жербетіндегісусапасы 

ЩБКА 
аумағындағысуобъектілерініңсусапасыбіржыл
ғамынадайболыпотыр:Бурабай,ҮлкенШабақт
ы, Щучье, Кіші Шабақты, Сұлукөл көлдері–  
суы «ластанудыңжоғарғыдеңгейінде»; Қарасу 
көлініңсуы«орташа деңгейделастанған»(4.1.2 – 
ші кесте.). 

2014 жылмен салыстырғандаБурабай, 
ҮлкенШабақты, КішіШабақты, 
Қарасукөлдерініңсусапасыжылсайынбірқалып
ты–өзгермеген, Сұлукөлкөлі–нашарлаған. 

Кіші Шабақтыкөлінде жоғарыластанулардың 
ЖЛ 24 жағдайыорыналды, 
ҮлкенШабақтыкөліндеЖЛ 9 жағдайыболды.  

 

4.1.2-ші кесте. Гидрохимиялықкөрсеткіштербойынша беткі сулардыңсапажағдайы 

Суобъектісініңата
уы 

 

Судыңластанудағыкешендіиндексі  
жәнесусапасыныңкласы (СЛКИ) 

2015 жылғыластағыш 
заттардыңқұрамы, 
ШЖК асып түсуі 

2014 ж. 
 

2015 ж. 
 

Ингредиент-
тер 

Орташако
нцентра-
циясы, 
мг/дм3 

ШЖК 
асып түсу 
көрсеткі

ші 

Бурабай көлі 
(Ақмола обл.) 

 
9,09 

(нормативті-таза) 
Ерітілгенотте
гі 

9,09 
 

 
1,48 

(нормативті-таза) 
ОБТ5 1,48 

 

2,65(4 кл) ла-
станған 

3,21 
(ластанудыңжоғарыдеңге

йі) 

Биогенді заттар 

Фторидтер 2,7 3,5 

ауыр металдар 

Мыс 0,0031 3,1 

Мырыш  0,0199 2,0 

Марганец  0,036 3,6 

 
Үлкен 

Шабақты 
(Ақмола обл.) 

 

9,55 
(нормативті-таза) 

Ерітілгенотте
гі 

9,55 
 

1,32 
(нормативті-таза) 

ОБТ5 1,32 
 

4,21(5 кл) 
лас 

6,53 
(ластанудыңжоғарыдеңге

йі) 

басты иондар 

Сульфаттар 294,4 2,9 

Магний  89,4 2,2 

Биогенді заттар 

Фторидтер 11,2 14,9 

ауыр металлдар 

Мыс 0,0028 2,8 

Мырыш 0,0195 1,9 

Марганец  0,016 1,6 

Щучье к. 
(Ақмола обл.) 

 
9,42 

(нормативті-таза) 
Ерітілгенотте
гі 

9,42 
 

 1,39 
(нормативті-таза) 

ОБТ5 1,39 
 

3,64(4 кл) 
ластанған 

4,75 
(ластанудыңжоғарыдеңге

йі) 

Биогенді заттар 

Фторидтер 5,2 6,9 

ауыр металлдар 

Мыс 0,0029 2,9 
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Мырыш  0,024 2,4 

Марганец  0,025 2,5 

 
Кіші 

Шабақты к. 
(Ақмола обл.) 

 

9,49 
(нормативті-таза) 

Ерітілгенотте
гі 

9,49 
 

1,68 
(нормативті-таза) 

ОБТ5 1,68 
 

6,76 (6 кл) 
Өтелас 

6,75 
(ластанудыңжоғарыдеңге

йі) 

басты иондар 

Сульфаттар 1144,6 11,4 

Хлоридтер 1736,6 5,8 

Магний  337,5 8,4 

Биогенді заттар 

Фторидтер 9,5 12,7 

Тұзды аммо-
ний  

1,08 2,2 

ауыр металдар 

Мыс 0,0027 2,7 

Мырыш   0,022 2,2 

Марганец  0,079 7,9 

Қарасук. 
(Ақмола обл.) 

 
8,15 

(нормативті- таза) 
Ерітілгенотте
гі 

8,15 
 

 
1,73 

(нормативті-таза) 
ОБТ5 1,73 

 

1,41(3 кл) 
бірыңғай-ла-

станған 

1,92 
(ластанудыңжоғарыдеңге

йі) 

Биогенді заттар 

Жалпы темір 0,22 2,1 

Фторидтер 1,4 1,9 

Тұздыаммони
й  

0,639 1,3 

ауыр металдар 

Мырыш  0,014 1,4 

Мыс 0,0027 2,7 

Сұлукөл к. 
(Ақмола обл.) 

 6,36 (нормативтітаза) 
Ерітілгенотте
гі 

6,36 
 

 
2,03 

(ластанудыңжоғарыдеңге
йі) 

ОТБ5 2,03 
 

2,05 (3 кл) 
бірыңғай-ла-

станған 

3,07 
(ластанудыңжоғарыдеңге

йі) 

Биогенді заттар  

Жалпы темір 0,25 2,5 

Фториды 3,4 4,5 

Тұздыаммони
й  

1,325 2,6 

ауыр металдар 

Мыс 0,0035 3,5 

Мырыш  0,023 2,3 

 

Өнеркәсіптік, шаруашылық-
тұрмыстықағызуларбылтырғыжылменсалысты
рғанда жер бетіндегі су 
қоймаларысолқалпындаөзгермеген.  

2015 
жылдыңекіншіжартыжылдығындасуқорғауай
мағындажәнеҚылшықтыөзенініңбелдеуіндеор
наласқан 14 
мекемеге«Есілбассейндікинспекция»РММбірг
ебірлескентексеружұмыстарыжүргізілді.  

2015 
жылдыңқазанайынанқарашаайынадейінгіара
лықтаАқмолаоблысыныңаумағындаорналасқа
н 62 гидротехникалықимаратқа (бұданәрі–
ГТИ) тексерулержүргізілді. 

Тексерілген 62 ГТИ: 2 - 2 - (Астрахан 
ауданныңлысаятоғаны; Атбасар 
ауданыныңСепе-1 тоғаны) апатты жағдайда, 
13-іқанағаттанарлықсызжағдайда, 47-
сіқанағаттанарлықжағдайда.

 

4.1.3-ші кесте. Ағызулардыңнақты көлемітуралыақпарат 

 2015ж. 2014 ж. 

Өнеркәсіпағызулары Су бұрукөлемімыңм3  
7 878,0 

 
7 924,0 

Ластағыш заттардыңкөлемі   
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мыңтонна 12 12,1 

Шаруашылық-
тұрмыстықағындысулар 

Су бұрукөлемімың.м3  
9 170,0 

 
9 206,3 

Ластағыш заттардыңкөлемі 
мыңтонна 

 
28,6 

 
28,8 

Апатты 
жәнерұқсатетілмегенағызулар 

Су бұрукөлемімыңм3  
- 

 
- 

Ластағыш заттардыңкөлемі 
мыңтонна 

 
- 

 
- 

Жер бетіндегі су 
қоймаларынаағызулар 

Су бұрукөлемімыңм3  
8299,4 

 
8478,25 

Ластағыш заттардыңкөлемі 
мыңтонна 

 
8,95 

 
9,024 

 

2015 жылғыЩучье-
Бурабайкурорттыаймағындағыкөлдердіңла
йлытұнбаларжағдайлары 

2015 жылы Щучье-Бурабай курортты 
аймағыаумағында 28 бақылаунүктесіндегі 10 
көлден көлтүбіндегілайлы 
тұнбалардансынамаларалынды. 

Лайлы 
тұнбалардағыауырметалдардыңмөлшерінетал
даулар жасалды (мыс, хром, кадмий, 
қорғасын, күшәла (мышьяк), никель 
жәнемарганец). Сынамасаны (1500 гр.), 
сынама алу 
әдістемесіМемСТсәйкесрегламенттелген. 
Талдаулардыңнәтижелерітөмендегікестедекөр
сетілген. 4.1.4-ші кесте 

 

4.1.4-ші кесте. Щучье-Бурабай курортты аймағындағы көлдерде лайлы тұнбаларды талдау 
нәтижелері 

№ Сынама алу орны 

Металдардыңқышқылдаеритин 
түрлерінің концентрациясы, мг/кг 

Cd Ni Pb Cu Cr Mn As 

1 Қатаркөлк.1/1 О 1,03 31,70 15,10 13,74 19,48 90,17 1,21 

2 Қатаркөл к. 1/2 ОБ 1,38 38,19 23,53 16,95 18,06 53,96 1,29 

3 Шортан к. 2/1 С 0,79 44,63 27,38 24,13 26,14 114,52 3,74 

4 Шортан к. 2/2 О 0,49 31,67 18,23 13,99 16,77 162,30 2,77 

5 Шортан к.2/3 О 0,62 50,51 20,07 31,55 33,77 84,79 2,39 

6 Шортан к.2/4 Ш 1,07 55,96 11,55 22,89 29,09 130,97 2,75 

7 Кіші Шабақты к. 3/1 СБ 0,49 60,53 18,76 31,93 43,72 50,50 2,16 

8 Кіші Шабақтык.3/2 Ш 0,47 74,94 44,37 68,21 32,52 68,88 2,29 

9 Кіші Шабақтык.3/3 Б 1,05 31,78 13,77 16,06 27,43 63,30 1,73 

10 Кіші Шабақтык.3/4 О 0,84 28,41 20,12 67,11 22,83 119,44 1,95 

11 Майбалық к.4/1 ОБ 1,23 43,44 14,33 81,85 34,39 49,79 3,12 

12 Майбалық к.4/2 ОШ 0,63 29,05 13,45 28,99 32,09 63,17 2,10 

13 Текекөл к.5/1 СБ 0,40 42,30 6,49 19,28 18,75 98,02 4,51 

14 Текекөл к.5/2 Б 1,35 32,80 20,75 35,52 28,96 50,44 1,93 
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15 ҮлкенШабақтык.6/1 Б 0,99 20,60 5,84 27,45 12,35 47,07 2,08 

16 Үлкен Шабақтык.6/2 ОШ 6,42 66,63 26,72 15,80 17,44 69,01 1,64 

17 ҮлкенШабақтык.6/3 СБ 0,56 33,22 12,39 20,67 15,88 128,06 2.19 

18 ҮлкенШабақтык.6/4 СШ 3,32 45,38 16,06 8,22 20,20 103,43 2,37 

19 Сұлукөл к.7/1 Сол.бөлігі 1,82 44,09 24,95 24,90 29,48 46,57 2,29 

20 Сұлукөл к.7/2 В 2,77 47,03 27,65 18,67 25,88 29,29 1,84 

21 Қарасук.8/1 СВ 2,44 28,01 19,10 23,74 21,76 26,38 1,05 

22 Қарасук.8/2 В 1,87 20,19 22,84 10,04 9,68 14,22 1,53 

23 Қарасук.8/3 ВЮВ 1,22 19,87 18,79 21,05 15,30 30,59 1,27 

24 Бурабай к.9/1 С 1,67 33,83 28,06 19,61 20,73 37,93 1,09 

25 Бурабай к.9/2 С 1,40 28,02 32,50 19,78 13,98 33,22 1,60 

26 Бурабай к.9/3 С 1,11 41,09 19,13 19,69 23,14 32,80 1,35 

27 Бурабай к.9/4 С 1,30 41,60 29,58 20,29 17,37 49,32 1,92 

28 Лебяжье к.10/1 З 1,34 20,33 15,81 10,87 12,04 21,61 2,16 

Жерасты сулары 

Облыстағыжер асты суларыннегізгі 
ластағышкөздер: Астана 
қ.ағындысуларжинауы (Талдыкөл 
к.), Макинскқ., Алексеевка қ. 
Жөндеумеханикалықзауыты (ЖМЗ) 
жәнеқұрылысматериалдарыменконктрукциял
ар комбинаты (ҚМКК), Вишневка а. темір 
бетон бұйымдарзауыты(ТББЗ), 
Новочеркасское а. (май-ірімшік зауыты); 
АстанаАтбасар, Макинск, Ерейментау, 
Алексеевка, қалаларындағыҚоргалжынк., Бал
кашинок., 
Мариновкаа.тұрмыстыққаттықалдықтарүйінді
лерісүзу алаңы (Атбасарақ. еткомбинаты, 
Пригородный к. әуежасағы, Ерейментауқ. 
ТББЗ, Астанает комбинаты, Қорғалжын); 
шошқакешені; Астанақ. ЖЭО-1,2 – 
күлүйінділеріменүйіндісақтағыштар, Ақсу, 
Бестөбе, Ақбейіт, Жолымбет кендігі; Нұра өз. 
транзитті суы. 

Осы ластағыш 
заттардыңеңірісіболыптабылатындар: ЖЭО-1 
(1300 мың. м3) күлүйіндісі, ЖЭО-2 
(4870 мың. м3); Шортанды 
ҚТК(450 мың. м3)тұрмыстыққалдықтарорны; А
тбасар қ. (160 мың. м3); Атбасарқ. ет 
комбинатының(600 мың. м3) 
сүзужүйесі; Пригородный к. 
(180 мың. м3); Талдыкөл көл. 
ағындысуларжинауы (Астанақ., 62.5 мың. м3). 
Төтеншежадайдақауіптіластануорыналғануча
ске(Астанақ.)ЖЭО-2 іргелес 

орналасқанаумақболыптабылады, 
бұлжердегіжерастысуларында 11 ШЖК 
кадмия анықталды.  

Елді мекен жерлерінде (Преображенка ауылы, 
Старый Колотун, Первомайка, Ұзынкөл, 
Гусарка, Новоселовка, Отрадное, Садовое, 
Мәншүк, Фарфоровый кенттерінде) ауыз 
суларыныңқұрамындағыШЖК 1.4- 10.6 есеге 
асып түсіп, табиғиластануларыбайқалды.  

Жерасты суларын ластағыш негізгі 
компоненттері Кадмий, барий, марганец, 
бром, фенол, бор, май  болып табылады. 

4.1.3. Жер ресурстары 

2015 жылдың 1-
қарашасындамынадайсанаттарбойыншажерлердіб
өлумың. га: 

ауыл шаруашылығында-10564,9 

өнеркәсіп, көлік, байланысжәнебасқадаа/ш 
еместері- 142,7  

ерекше қорғалатынтабиғиаумақтар - 472,2 

орман қоры - 573,4  

су қоры -199,4  

қор -1346,9 

барлықжерлер - 14620,7 
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2015 жылдың 1 
қарашасындаэрозияғаұшырағанауыл 
шаруашылықалқаптарыныңауданы 571,6 мың. га, 
соныңішінде: 

шайылғандар- 562,0  

дефлирленгені - 9,6 

су 
жәнежелэрозиясынаұшырағанбірлескенжерле
р-0 

эрозияғаұшырағанбарлықегістіктер352,2 мың. 
га,соныңішінде: 

шайылғандар- 351,3  

дефлирленгені- 0,9  

су 
жәнежелэрозиясынаұшырағанбірлескенжерле
р-0 

Егістіктердіңэрозияғаұшырудеңгейі: нашар - 
317,9, орташа жәнекүшті- 34,3. 

«Кәсіпкерлікжәнеөнеркәсіпбасқармасы»ММде
ректеріне сәйкесесеп беру кезінде «ДенаКЗ» 
ЖШС және«НПОЮНА»ЖШС 53,3 
габүліегенжерлердіжоюжәнеқалыпқакелтіруж
олыменжерқойнауынпайдалануучаскелерінеқ
ұнарандыружұмыстарыжүргізілді.  

Топырақтың ауыр металдармен ластану жағдайы 

Көктеммезгілінде, «Бурабай»КАМС алынған 
топырақ сынамаларыныңқұрамында кадмия, 
қорғасын, мырыш, мысжәне хром0,1-0,5 
ШЖКшамасында болды жәнеШЖК аспады. 

КүзмезгіліндеБурабай» КАМС алынған 
топырақ сынамаларыныңқұрамында кадмий, 
қорғасын, мырыш, мысжәне хром 0,1-0,7 
ШЖКшамасында болды жәнеШЖК аспады.  

КөктеммезгіліндеБурабай 
к.әртүрліаудандарындаалынғантопырақсына
маларыныңқұрамындакадмий 0,2-0,5 ШЖК, 
мыс - 0,07-0,1 ШЖК, қорғасын- 0,36-0,4 ШЖК, 
хром - 0,3-0,4 ШЖКжәнемырыш - 0,2-1,2 ШЖК 
шегінде болды. 

МҰТПкеңсесініңауданында(Кенесары 
көшесі,45) мырышконцентрациясы 1,2 
ШЖКқұрады. 

КүзмезгіліндеБурабай к. 
әртүрліаудандарындаалынғантопырақсынама
ларыныңқұрамында кадмий 0,1-0,9 ШЖК, мыс 
- 0,1-0,9 ШЖК, мырыш - 0,3-0,6 ШЖК 
қорғасын- 0,3-0,4 ШЖК, хром - 0,2-0,6 ШЖК 
шегінде болды және ШЖК аспады. 

КөктеммезігіліндеЩучье 
қ.әртүрліаудандарындаалынғантопырақсына
маларыныңқұрамында кадмий 0,1-1,3 ШЖК, 
мыс - 0,1-0,7 ШЖК, қорғасын- 0,2-0,7 ШЖК, 
мырыш - 0,2-0,5 ШЖК, хром - 0,3-0,6 ШЖК 
шегінде болды. 

КүзмезгіліндеЩучье 
қ.әртүрліаудандарындаалынғантопырақсына
маларыныңқұрамында кадмий 0,1-0,9 ШЖК, 
мыс - 0,1-0,9 ШЖК, қорғасын- 0,3-0,6 ШЖК, 
мырыш - 0,3-0,4 ШЖК, хром - 0,2-0,6 ШЖК 
шегінде болды және ШЖК аспады. 

Ауыр металдардыңконцентрациясы 
көбіндекүзмезгіліндеШЖКжоғарыболды: 
Шыны зауытыауданында 
кадмийконцентрациясы 1,3 ШЖКқұрады. 
Басқанүктелердегітопырақсынамаларындаан
ықаталатынауырметалдардыңмөлшерінорма
шегіндеболды.  

4.1.4. Жер қойнауы 

Ақмолаоблысында жер 
қойнауынпайдалануғажасалғанкелісімшартта
р:  

 Қатты(кен) пайдалы қазбаларға- 29  

 Кеңтаралғанпайдалықазбаларға– 179; 

Есеп беру кезінде 
Ақмолаоблысыныңөнеркәсіпжәнекәсіпкерлікб
асқармасымен 20 келісімшарттар бұзылған: 
оларішінде 12 келісімшарт бойынша 
мерзімдері өткен; 
қосымшакелісімдербойынша– 6; 
құзырлыоргандардыңшешімімен – 2 
(уақытынанбұрын). 

Кеңтаралғанпайдалықазбаларға 30 
келісімшартжасалды. 

4.1.5.Ерекше қорғалатынтабиғиаумақтар 

Ақмолаоблысыаумағындаерекшеқорғалатын 
табиғиаумақтар санатына жататын (бұданәрі - 
ЕҚТА) 16 нысан орналасқан, оныңішінде: 

«Бурабай» және«Көкшетау» 3 
мемлекеттікұлттықтабиғисаябағы (бұданәрі - 
МҰТС); 
Қорғалжынмемлекеттіктабиғатқорығы;  

заңдытұлғамәртебесіжоқ4 мемлекеттік 
табиғатқорықшасы(зоологиялық); 

8 мемлекеттік табиғатескерткіштері, 
оныңішінде:  

Еңбекшілдерауданында орналасқан- 
«Дулыға» Өткір төбешігі»аумағы2 га., «Реликті 
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екпелері бар тоған» аумағы 1га., 
«Шауқарғатөбешігі» аумағы 2га.;  

Зеренді ауданында орналасқан -«Жасыл 
мүйіс» аумағы 2га., «Смольныйтөбешігі» 
аумағы 1га., «Стрекач төбешігі» аумағы 1,3га., 
«Таңқураймүйісі» аумағы 0,5га., «Өрттөбешігі» 
аумағы 1га., мемлекеттік 
табиғатескерткіштердіқамтитынжалпыаумағы 
10 гектардықұрайды, осыаталғантабиғат 
аумақтарыҚазақстанРеспубликасыауылшаруа
шылығыминистрлігініңорманжәнеаңшаруаш
ылығыКомитетіқарамағынакіреді. 

Сондай-ақ, 
облысаумағындаорманжәнеаңшаруашылығы
натікелейбағынатын 3 
орманмемлекеттікмекемесіорналасқан–
«Көкшетауорманселекциялықорталығы»Респу
бликалықмемлекеттікқазыналықкәсіпорны 
(РМҚК), 
«Жасылаймақ»Республикалықмемлекеттіккәсі
порны (РМК), «Сандықтауөндірістік-
оқуорманшаруашылығы»мемлекеттікмекемесі 
(ММ). 

Ақмолаоблысыәкімшілігіқарамағына 13 
орманшаруашылығыныңмемлекеттікмекемесі
қарайды. 

Орман 
ресурстарыныңмемлекеттікорманқорыучаске
лерінде мәдени-сауықтырурекреациялық, 
туристікжәнеспорттықмақсаттарғаүшін 54 
орман пайдаланушы субъектілеріне жалпы 
ауданы 4296,1 га құрайтынжерлерұзақмерзімге 
берілді сонымен қатар, 16  
шаруашылықсубъектіге 176712  га ағаш 
дайындау үшінберілді.  

Орман  
шаруашылығымемлекеттікмекемелераумағын
дағы315,8 мыңгабекітілген ауданда 23 
аңшылықшаруашылықжұмысістейді. 

Орман шаруашылығымемлекеттік 
мекемесілерінде 10 тәлімбақбар, оныңжалпы 
ауданы 195 га құрайды.   

«Қорғалжынмемлекеттіктабиғиқорығы»мемлеке
ттікмекемесі 

«Қорғалжын мемлекеттік табиғиқорық»ММ 
табиғатты 
қорғаужәнеғылымимекемемәртебесі бар 
ерекше қорғалатынтабиғиаумақ. 
Қорғалжынмемлекеттік 
табиғиқорығыныңжалпыкөлемі– 281046  
гаалыпжатыр. 

Қорғалжынқорығындаштаттықкестегесәйкеск
үзетқызметінің35 мемлекеттік инспекторы бар, 

оныңішінде3 мемлекеттік инспектор 
қорықтықорғауғаберілгенАтбасар 
мемлекеттік зоологиялықтабиғиқорықшасы 
аумағындаққорңауменайналысады. 

Мемлекеттік 
қорықаумағындасуқоймаларыныңдеңгейініңт
өмендеуіорыналуда.  2005 
жылданбастапсуағыныКұлшымжәнеТабияқбө
геттерінбұзыпкетусалдарынанбұлбөгеткеқұят
ынНұра, ҚұланөтпесөзендеріТеңгізащы-
тұздысу көлінеқұйылуда.Осы жылдарда 
тұщысуқоймаларыныңдеңгейі 80-100см. 
төмендеді. 

Тіреулі 
бөгеттерҚРАШМсуресурстаржөніндегіКомите
тібөлімшесініңАқмолаоблысындағы«АстанаС
у»ҚазақстанРеспубликасыныңАШМсуресурст
арыбойыншаКомитетінде мемлекеттік 
кәсіпорныныңбалансындатіркелген. 

Осы 
уақытқадейінбұзылғанбөгеттержөнделгенжоқ, 
бұлосыаумақтатабиғаттыңтабиғипроцестеріні
ңжүру, 
әдеттегіжәнебірегейжүйесініңбарысынбұзды. 
Соныңсалдарыбалықтардыңіндетінежәнежан
уарлар, өсімдіктер 
әлемінысандарыныңбұзылуынаәкепсоқты. 

«БУРАБАЙ» мемлекеттік 
ұлттықтабиғипаркімемлекеттікмекемесі 

Мемлекеттік мекеменіңжалпы ауданы 129 532 
га., оныңішіндеормандыалқап 79047 га. 

Мемлекеттік орман қорынан, 
тендерлікнегізде, 
ұзақмерзімдіорманпайдалануғабелгіленгенмө
лшердежертелімітынығужәнетуристікмақсатт
а, мәдени-сауықтырушараларын, 
демалысүйлерінбалалардыңсауықтыруалаңда
рынжүзегеасыруүшін 314 
субъектігежалпыкөлемі2325,4108 гааударылды. 

«Көкшетау»мемлекеттікұлттықтабиғипаркі(М
ҰТП) мемлекеттікмекемесі. 

Ақмолаоблысыбойынша«Көкшетау»МҰТСМ
Мекі облыстыңарасындаорналасқан: 
АқмолажәнеСолтүстікҚазақстаноблыстары. 
Жалпыауданы101 136 га.құрайды.  

«Көкшетау»ұлттықпаркіне 3демалыс базасы, 
оныңішінде 2-еуі 
СолтүстікҚазақстаноблысынажәне 1-еуі 
Ақмолаоблысына тиесілі. 

«КөкшетауМҰТПММтабиғаттыпайдланушыла
р аумағында 30 туристік 
жәнерекреациялықшаруашылықсубъектілеріқ
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ызметжасайды (саяжайлар, 
профилакториялар, демалыс үйлері, туристік 
жәнеспорттықбазалар, 
балаларсауықтыруорталықтары, қонақүйлер), 
Солтүстік ҚазақстаноблысыныңАйыртау 
көлінде («Салтанат»балалар 
сауықтыруорталығы) 
бірмекемесіреспубликалықболыптабыладыжә
не 
спорттағыдарындыбалаларғаарналғанРеспуб
ликалықмектеп-интернатынажатады.   

Ақмолаоблысыаумағынды«Көкшетау»МҰТП
ММұзақмерзімге, 
олардытуристікжәнерекреациялықмақсаттарү
шінпайдалануғажалпы көлемі 5464, 855 
гатуристік 
жәнерекреациялықшаруашылықсубъектілеріқ
ызметжасайтын 7 жер телімін жалғаберді. 
Оның ішінде: 

Жалпы көлемі 1,1 га1 ғана 
уақытшатәлімбақбар, оныңөнімділікбөлігі 1,1 
гақұрайды. 

4.1.6.Радиациялықжағдай 

ҚазіргіуақыттаАқмолаоблысындаиесізқалғани
ондалғансәуле көздері 15 
метрологиялықстанцияда (Астана, Аршалы, 
Ақкөл, Атбасар, Балкашино, «Бурабай» 
КАМС, Егіндікөл, Ерейментау, Көкшетау, 
Қорғалжын, Степногорск, Жалтыр, Бурабай, 
Щучье, Шортанды) және 1 
автоматтандырылғанбекет 
Көкшетауқаласының (№2) 
атмосфералықауасыныңжағдайынбақылайды. 

Атмосфералықжерқабатыныңорташа 
радиациялықгамма-фоны 0,006-0,27 мкЗв/сағ. 
шегіндеболды. 
Облысбойыншаорташарадиациялықгамма-
фоны 0,13 мкЗв/сағ. 
құрайдыжәнежолберілетіншегіндеболды.   

Ақмола облысы 
аумағындағыатмосфералықжерқабатыныңрад
иоактивтіластануынбақылаукөлденеңпланшет
терменауасынамасыніріктеужолымен 5 
метеостанцияда (Атбасар, Көкшетау, 
Степногорск, Астана, «Бурабай»КАМС) 
жүргізілді. 
Барлықстанциялардабестәуліктікіріктеусынам
аларыменжүргізіледі.  

 Облыс 
аумағындағыатмосфералықжерқабатыныңрад
иоактивтітүсуорташатығыздығы 0,6-4,2 Бк / 
м2 шегінде ауытқыды. 
Облысбойыншатүсудіңорташатығыздығы1,2 
Бк/м2 құрайдыяғни, 
шектіжолберілетіндеңгейденаспайды.  

Ақмолаоблысыныңаумағындағы 
радиациялықжағдайтұрақтыдеңгейде. 
Кеңестіккезіндегіуранөндіретінкәсіпорындард
ыңбарлығықазіргіуақыттажұмысістемейдіжән
ежабылған.  

Ақмолаоблысында уран 
өндіретінжалғызғанамекеме«Семизбай-U» 
ЖШС болып табылады. «Семізбай-U» ЖШС 
Семізбай кен орнында уран кенін 
өндіруменайналысады. 2015 
жылырадиокативтіемесқалдықтарқалыптасты
рылдыжәнеорналастыруғаберілді. «Семізбай-
U» ЖШС радиокативті емес 
қалдықтарыкелісімшартбойынша«СТХК» 
ЖШС шығарылады. 

Уран 
өндірісікəсіпорындарынконсервациялаумемле
кеттікбағдарламағасәйкесжәне 2001-2010 
жылдарғаарналғануранкеніштерінигерузарда
птарынжою«Уранликвидрудник» РМК 
мекемесімен Ақмолаоблысының 11 
урандыкенорныжабылды. 

Таратылуын нысандардың кейін 
кәсіпорынныңфункциялары 
жәнеқоршағанортанықорғау, 
СЭСжәнесәулеленудеңгейінбағалайотырып, 
жергіліктіатқарушыоргансаласындағыуәкілет
тімемлекеттікорганныңөкілдеріменұйымдаст
ырылғанөзаумағындатехникалықжай-
күйінжүйелітүрдетоқсансайынтексеру 
енгізілген. 

2010 жылы 
ҚазақстанРеспубликасыҮкіметінің25.07.2001 
жылғы№1006 
қаулысыныңмерзімдікәрекетіаяқталдыжәне«У
ранликвидрудник» РМК таратылды.  

Объектілер қалпынакелтірілгенненкейін 
мониторинг 
жүргізугежауапкершілікжергіліктіатқарушы 
органдарғаберіледідепболжанғаналайда, 
бұлобъектілерәкімдіктердіңқарамағынаберілм
еді.  

Ақмолаоблысыныңаумағындажұмысістемейті
нқалпынакелтірілген уран кеніштері бар: 

- №1 РУ-4 кеніші: Есіл кен орны (Есіл ауданы); 
Кубасадырское кен орны жәнеПриречное кен орны 
(Жарқайыңауданы); 

- №8 РУ-3 кеніші: Заозерное кен орны (Еңбекшілдер 
ауданы); 

- №9 РУ-3 кеніші: Тастыкөлкен орны 
(Еңбекшілдерауданы); 
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- №14 РУ-3 кеніші және РУ-1 кені: Глубинное кен 
орны, Шатское кен орны, Көксор кен орны, Ағаш 
кен орны (Еңбекшілдерауданы); Балкашинск кен 
орны жәнеОльгинское кен орны (Сандықтау 
ауданы).  

«Степногортау кен-химиялық комбинаты» 
ЖШС 2013 жылдан 
бастапШаңтөбекентіндегі«Звездное» және 
«Восток»кен 
орындарындағықұрамындаураныбаркендерді
өндірумен айналыспайды. 

1.1.7. Қалдықтар 

2015 
жылғыөндірістіксалабойыншажинақталғанқа
лдықтаркөлемі 48 982,504 мыңтоннанықұрады. 
Салабойыншажинақталғантұрмыстыққалдықт
аржөніндеақпараттарын 4.1.5-ші кестеде 
ұсынамыз. 

 

4.1.5-ші кесте 

 
Өндірісті
ксала 

Қалдық түрлері Жинақталғанқалдықтардыңкөлемі 
(есепберукезеңінқосаесептегенде), мыңтонна 

барл
ығы 

оныңішінде: 

ТМҚ Радиоактивт
іқалдықтар 

Өндірістікқалдықтардыңбар
лығы 
(ТМҚжәнерадиациялыққалд
ықтарданбасқақалдықтар) 

1 2 3 4 5 6 

Тау кен 
өндіру 

Жердіңбеткіқабаты, 
баланстағыкен 

379 9
96,27 

379 9
96,27 

- - 

Байыту қалдықтар 120 2
15,62
5 

69 
845,4
77 

50370,148 - 

Радиоактивті 2,116  2,116 - 

цианидтер ыдыстар қалдықтары 0,71  - - 0,71 

Техникалықжабдықтардыпайдала
нудағықалдықтар 

0,496 - - 0,496 

Жылуэне
ргетика  

Күл 3 
849,4
03 

 
- 

- 3 849,403 

Тазатқышимараттарыныңтұнбасы - 
 

- - - 

Ауылшар
уашылық 
 

Улыхимикаттардыстары - - -  

Құсқалдықтары  - -  

Автокөлікжәнетеникалықжабдықт
ардыпайдаланудағықалдықтар 

- - - - 

Өңделетін 
 

Токарь 
жұмысынансоңпайдаболғанқалды
қтар, подшипникжұмысынан, 
тұрмыстықағындылардытазартуда
нпайдаболғанқалдықтар 

 
88,01
2 

 
 

 
 

 
88,012 

Өңірбойыншабарлығы 504 1
52,63
2 

449 8
41,74
7 

50 372,264 3 938,621 

 

4.1.6-ші кестеде көрсетілгенөндірістіксала 
бойынша 
ұсынылғанқалдықтардыорналастыружәнеқай

таөңделген, 
қалыптасқанкөлемдербойыншаақпарат: 

4.1.6-ші кесте  

Өндірістікса
ла 

Қалдықтүрлері қалыптас
қан, 
мың. 
тонна  

пайдаланы
лды 

Қайтаөңд
елді, 

жойылды 

Полигондарғаорналаст
ырылды 

…   мың. 
тонна 

мың. 
тонна 

мың. тонна 

Тау кен 
өндіру 

Жердіңбеткіқабаты, 
баланстағыкен 

39 012,466  9 394,516 29 617,949 
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 Байыту қалдықтар 9 414,84 - - 9 414,84 

Радиоактивті 2,116 - - 2,116 

цианидтер 
ыдыстарыныңқалдықтары 

0,309 - 0,309 - 

Техникалық 
жабдықтардыпайдаланудағ
ықалдықтар 

0,404 - 0,404 
 

- 

Жылу энер-
гетикасы 
 

күл 550,38 - 42,524 507,856 

Тазатқышимараттарыныңтұ
нбасы 

0,03 - - 0,03 

Ауылшаруаш
ылық 
 

Улыхимикаттар ыдыстары - - - - 

Құсқалдықтары - - - - 

 Автокөлікжәнетехникалық 
жабдықтардыпайдаланудағ
ықалдықтар 

1,9593 - - 1,9593 

Өңірбойыншабарлығы 48 982,504 - 9 437,753 39 544,75 

Өнеркәсіпқалдықтары.  

Жүргізілгенталдаулар 2014 
жылменсалыстырғанда2015 жылы пайда 
болғанөндірістікқалдықтардыңжалпыкөлеміні
ң 6575, 733 мыңтоннаға (15,5 %) 
ұлғайғандығынкөрсетті. 
Облыстағыірітаукенөндірукәсіпорындарында
қазыпалынатынаршылғантаужыныстарыныңө

суінесебепболуда.   

Өндірістікқалдықтаркөлемікөбінеөндірістікме
кемелердіңжұмысауыртпалығынабайланысты
боладыжәнеөздерініңөндірістікжүктемелеріне
дебайланысты. Осығанорай 
өндірістікқалдықтардыңқалыптасукөлемініңө
сунемесеазаюыжағынақарайауысыптұрады. 

Ақмолаоблысыныңкәсіпорындарыбойыншаж
инақталғанөндірістікқалдықтардыңжалпыкәд
егежаратылукөлемі 9437,753 
мыңтоннанынемесе 19,3 %-дықұрайды. 

Көкшетауқаласындағы «Эко Арша» ЖШС улы 
химикаттар 

ыдыстарынкәдегежаратуменайналысатын 
арнайы мамандандырылғанкәсіпорын. 2015 
жылы аталғанқалдықтардың 9,804 
тоннасыкәдегежаратылды. 

Облыс көлеміндеқауіпті 
қалдықтардыкәдегежаратуменайналысатын 
арнайы мамандандырылғанкәсіпорынбар: 
«Жасыл Жер СТ» ЖШС, «Абсолют М» ЖШС, 
«Металлостройбаза» ЖШС, «Эко-Гарант» 
ЖШС. 

ТҚҚполигоны 

ҚазіргітаңдаҚРЭкологиялықзаңнаматалаптар
ынасәйкесқұжаттарыбар34 
ТҚҚполигоныжұмысістейді(4.1.7-ші кесте). 
Қалдықтардыорналастырудыңқолданылаты

нәдісіүйіндіқалдықтарынжылжытужәнебортт
ау. 2015 
жылкезеңібойыншаполигондырәсімдеген 1 
кәсіпорыноңмемлекеттікэкологиялықсарапта
маалды: Астрахан ауданыныңЖалтырауылы, 
К.С.Салов ЖК. 

 

4.1.7-ші кесте 

№ Иесі Қайуақыттан
бастапалыпт
асқан 

Поли
гон 
қуатт
ылығ

ы 

Қалыптасқануақытаралығында
ғыжинақталғаналдықтардыңж

алпыкөлемі 

2015 
жылдағықалыптас
қанқалдықтардың

көлемі 

1.  «Тазалық»  ШЖҚМКК 
Көкшетауқ. 

1960 1 200 
000 
тонна 

1 111 800 тонна 67 500 тонна 

2.  «Тазалық»  ШЖҚМКК 
Красный Яр а. 

2014 ж. 500 
000 
тонна 

17 000 тонна 9 000 тонна 

3.  «Степногорск-Тазалық» 
ЖШС Степногорскқ. 

1998 275 
470 

 

251 126 16 793 тонна 

4.  «Орехова С.Ю.» ЖК  
Валиханово а. 
Жарқайыңауданы 

2011 15 060 
тонна
/жыл

32 840,4 тонна 6 761,4 тонна 
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ына 

5.  «ТКШ, ЖК 
жәнеАЖбөлімі»ММ 
«Коммунсервис» Держа-
винскқ.Жарқайыңаудан
ы. 
 

2005 520 00
0 
тонна 

250 800 тонна 3 688 тонна 

6.  «Астық 
Коймалары»өкілдігі«№5
ЖШСөкілеттігіЖарқайы
ңауданы 

2013 22 736  11 700 тонна 3 200 тонна  

7.  «Интернационал-
Астана» ЖШС 
Жарқайыңауданы 

2013 450 
тонна 
/ 
жылы
на 

1113,777  тонна 332,37 тонна 

8.  Атбасар 
аудандықәкімдіктіңжан
ындағы«Атбасар – су» 
ШЖҚМКК 
Атбасарқ 

2005 472 
666  

351 053,96 19 308,4 

 

9.   «АқанҚұрманов» ЖШС 
Атбасар ауданы  

2012 182 28
6 
тонна 

3 980,1 тонна 361 тонна 

10.   «Аграрное» ЖШС 
Атбасар ауданы  

1970 27 954 
тонна 

22 522 тонна 560  тонна 

11.   «Жақсы Су Арнасы» 
ШЖҚМКК Жақсық. 

2014 5336 
тонна
/ 
жылы
на 

3 470,76 2 257,76 

12.  «Шұңқыркөл» ЖШС, 
Чапаев а., Чапаев а/о, 
Жақсы ауданы  

2010 114 
006,5 
тонна 

4 815,31 тонна 647,28 тонна 

13.  «Белағаш» ЖШС, 
Белағаш а., Белағаша/о, 
Жақсы ауданы  

2010 72 636,
5 м3 

69 364,99 тонна 16 735,925 тонна 

14.   «Труд» ЖШС, 
Киевское а., 
Киевскийа/о,  
Жақсы ауданы  

2010 56 816 
м3 

13 484,12 тонна 1 620,8 тонна 

15.  «Новокиенка» ЖШС, 
Новокиенка а., 
Новокиенска/о, Жақсы 
ауданы  

2010 116 96
9  м3 

40 196 тонна 7 432 тонна 

16.  «Жаңа-Жол» ЖШС, 
Қима а., Жаңа-қимаа/о, 
Жақсы ауданы  

2010 3 753 
тонна
/жыл
ына 

4 845,931 452 тонна 

17.  «Қаражон» ЖШС, 
 Кировское а., 
Қызылсаяа/о, Жақсы 
ауданы  

2010 2121 
тонна
/ 
жылы
на 

4 702,63 тонна 158 тонна 

18.  «Подгорное-1» ЖШС, 
Подгорное а., 
Подгорновскийа/о, 
Жақсы ауданы 

2010 93 589,
4 м3 

70 713,902 тонна 16 928,023тонна 

19.  «Запорожье» ЖШС 
Жақсы ауданы 

2012 - - - 

20.  «Жасыбай ХХI» ЖШС, 
Жасыбай а., Есіл ауданы  

2007 16 427 
м3 

12 084  тонна 1 551 тонна 

21.  «Заречный» ЖШС Есіл 
ауданы  
 

2012 79256 
м3 

20 920 тонна 4 130 тонна 

22.  «Алтын Дән» АҚ 
Есіл ауданы 

2012 81 425 18 604  тонна 4 444 тонна 

23.   2008 101 75 559 1 506 
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«Есилқалалықкоммунал
дықшаруашылығы»ШЖ
Қ МКК 
Есіл ауданы 

659 

24.  ШЖҚ«Жылусервис» 
КМК, Ерейментауқ., 
Ерейментау ауданы  

2011 254 
373  

38 102 тонна 7 283 тонна 

25.  «Семізбай U» ЖШС, 
Еңбекшілдер ауданы  

2011 3 289,6
3 
тонна 

325,9 тонна 56,54 тонна 

26.  «Бауманское-07»ЖШС  
Егіндікөл ауданы 

2008 101 
659 

75 559 1 506 

27.  КСК «Горняк», 
Сандықтау ауданы  

2014 28 660 2 866 1433 

28.  «Сандықтау Су» 
ШЖҚМКК 
Сандықтау ауданы  

2006 38 934.
535 

6 627,875 тонна 494,974 тонна 

29.  «Свободное»  ЖШС 
Сандыктау ауданы 

2011 9 850 26 700 тонна 4 650 тонна 

30.  «Мәдениет» ЖШС 
Сандықтау ауданы 

2014 18 880 1 416 472 

31.  «Заречный» ЖШС Есіл 
ауданы  

2013 454 
тонна 
жылы
на 

1 022 тонна 454 тонна 

32.  «Байдалы» ЖШС 
Сандықтау ауданы 

2014 21 820 86 48 

33.  «Шортанды су»  
ШЖҚМККШортанды 
ауданы 

2013 20 000 11 450,58 6 154,62 

34.  «Қосшы 
коммуналдыққызметі» 
ШЖҚМККЦелиноград 
ауданы 

2012 92 000 20 770 7 800 

 

Жалпы жиналғанқалдықтаржиынтығыТҚҚ 
2015 жылы 283,931 мыңтоннанықұрады, 
оның214,213 
мыңтоннасызаңдастырылғанТҚҚполигонына 
орналастырылды. 2014 жылмен 
салыстырғанда 2015 
жылдыңесепберікезеңіндеТҚҚпайдаболукөле
мінсалыстыракелемұндапайдаболукөлемі 
289,553 мыңтоннаболса, көлемнің 5,622 
мыңтоннағанемесе 1,9 %-ғаазайғанын 
байқауға болады.  

Көкшетауқаласындаорналасқан«Жинау-
Тазалық-Сервис»ЖШС 2009 
жылданбастапжұмысістепкеледі. Осы 
мекеменіңнегізгіқызметтүрі: ТҚҚ 
бөліпжинаужәнешығару, евроконтейнерлерді 
сату жәнеолардыжалғаберу. 

2015 жылы Көкшетау 
қаласыбойыншамекемелермен,ұйымдармен 
жәнежекекәсіпкерлерімен4193470 
жәнетұрғындармен 3470 шарт жасалды. 

Қоқысжинауүшін 480 контейнерлер қойылған. 
Есепберукезіндеосы 
кәсіпорынмен32457м3тонна 
тұрмыстыққаттықалдықтаржиналдыжәнежібе
рілді, осыданекіншіқайталамашикізат пайда 
болды:98 тонна 
картонқалғанқалдықтарқалалықТҚҚ 
полигонына орналыстырылды.  

ҰқсаскәсіпорынБурабай 
ауданыныңБурабайкентінде бар.- «Эко-
Сервис Бурабай» ЖШС. Кәсіпорын2015 жылы 
130 шарт жасады. Қоқыстаржинауүшін 280 
контейнерқойылды, осыдан 
қайталамашикізатпайдаболды: 
ЖиналғанТҚҚкөлемініңбарлығы 10 302 м3 

тонна оныңішінде 86,44 
тоннақайталамашикізатпайдаболды: картон 
74 тонна, пластик 5,72 тонна, целофан 5,7 
тонна, қақпақ 1,02 тонна. 
Қайталамашикізаттыңыздалыпмүдделітұлғала
рғажіберілді. (4.1.8-ші кесте). 

 

 4.1.8-ші кесте 

№ 
р

Мекеме 
атауы 

Қызметтүрі Қайтаөңдел
генқалдықт

Шығарылған өнім Кәсіпорынтуралықысқа
шамәлімет 
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/
с 

ар 
(қалдықтүр

лері) 

1 «Жинау-
Тазалық-
Сервис» 
ЖШС 

ТҚҚшығаружә
небөлекжинаул

ар, 
евроконтейнер

лер сату, 
евроконтейнер

лерді 
жалғаберудітап

сыру 
 

Көкшетауқалас
ы, 

Әуезовкөшесі 
270/15  

Тел/факс: 
8(7162) 323150 

Қаттытұрмы
стыққалдықт

ар 

Қайталамашикізат: макулатура, 
петшөлмек, метал. шөлмек, 

полиэтилен 

«Жинау-Тазалық-Сервис» 
ЖШС 2009 жылдан 

бастап 
ТҚҚшығаружәнебөліпжи

наудыжүзегеасырады. 
Араласқайталама шикізат 

(орама) пен 
қалдықбиологиялықшіри
тінқоқысүшінбөліпжинау

дың екі контейнерлік 
жүйесібойыншажұмысіст

ейді және «SSI Schafer» 
неміс фирмасының 

евроконтейнерлерін 
орнатады 

2 «ЭкоСерв
исБураба
й» ЖШС 

ТҚҚшығаружә
небөліпжинау, 
евроконтейнер

лер сату, 
евроконтейнер

лерді 
жалғаберудітап

сыру 
Щучье қаласы, 
Морозовкөшесі

, 2 Тел/факс: 
(871636) 33064 

Тұрмыстыққ
атты 

қалдықтар 

Бес фракция бойынша 
қайталамашикізат:жұмсақпла-

стик, қаттыпластик, картон-қағаз, 
целлофан, темір бұйымдар. 

Сұрыпталғаншикізатәріқарайқол
дануүшінфракцияланыптығызда

лады 

«ЭкоСервисБурабай» 
ЖШС2009 жылдан бастап 

жұмысжасайды. 
ТҚҚбөліпжинаужәнешығ

арубойынша 
қызметкөрсетеді, орама 
қалдықтарменқалдыққоқ

ысүшін 
контейнердіңекітүрінорн

атады 
 

Ақмолаоблысындақұрамындасынабы бар 
қалдықтарменмынадайкәсіпорындарайналыс
ады:   

Көкшетауқаласындаорналасқан«Металострой
база» ЖШС құрамындасынабы бар шамдарды 
жинаумен жәнесақтауменайналысады 
жәнеәріқарайдемеркуризациялауүшінқосалқ
ымердігерлікшартбойыншамамандандырылға
нұйымғатапсырады. 2015 жылы кәсіпорын 35 
шарт жасады, 1680 данақұрамында сынабы 
бар бар шамдар қабылданды. 

«Абсолют М» ЖШС Степногорск 
қаласындаорналасқан, құрамында сынабы бар 
шамдарды жинаумен 
жәнесақтауменайналысады 
жәнеәріқарайдемеркуризациялауүшінқосалқ
ымердігерлікшартбойыншамамандандырылға

нұйымғатапсырады. 2015 жылыкәсіпорын 2 
шарт жасады, 16200 дана құрамында сынабы 
бар бар шамдар қабылданды. 

«Жасыл Жер СТ» ЖШС Степногорск 
қаласындаорналасқан, шарт  бойынша 
құрамында сынабы бар шамдарды жинаумен 
және кәдегежаратумен айналысады. 2015 
жылы 5 шарт жасалды. құрамында сынабы бар 
3503 істен 
шыққаншамдарқабылдандыжәнедемеркуриза
цияланды.  

ҚалғанқалдықтарҚостанайоблысыныңкәсіпор
ындарынаберіледі. 

АқмолаоблысыбойыншаСЭҚМДдеректерібой
ынша 6 кәсіпорынныңаумағында 108 
данаиондалғансәулекөзі бар. (4.1.9-ші кесте). 

 

4.1.9-ші кесте  

№ 
р/с 

Кәсіпорынның атауы, орналасқанжері Иондалған сәулекөздерінің саны 

1 КөкшетауқаласыАқмола облысыныңонкологиялық дис-
пансері, 

3 

2 РГКП АО ЦСЭЭ, Көкшетауқ 2 

3  «Степногорский горно-хим.комбинат» ЖШС 87 

4  «Бұландытас карьері» ЖШС, Бұландыауданы Макинск қ 12 

5 «Семізбай U» ЖШС 3 

6 Бараев атындағыастықшаруашылығыҮЕҰ», ЖШС Шортанды 
к, Шортанды ауданы 

1 

барлығы 6 кәсіпорын 108 дана 
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Медициналыққалдықтардың жинаумен, 
сақтаужәнекәдегежаратуменкелесікәсіпорынд
арайналысады: 

«Металостройбаза» ЖШС  
Көкшетауқаласындаорналасқан, 
медициналыққалдықтардыжинаумен, сақтау 
және оларды әріқарайпештеөртеу 
арқылыкәдегежаратуменайналысады. 2015 
жылы кәсіпорынмен37шарт жасалды, 18,64 
тонна 
медициналыққалдықтарқабылданғанжәне 
кәдегежаратылған.  

«ЖасылЖер СТ» ЖШС Степногорск 
қаласындаорналасқан, 
медициналыққалдықтарды жинаумен, 
сақтаужәне оларды әріқарайпеште өртеу 
арқылыкәдегежаратуменайналысады. 2015 
жылы кәсіпорынмен2 шарт жасалды, 0,995 
тонна 
медициналыққалдықтарқабылданғанжәне 
кәдегежаратылған.  

«Облыстыққанорталығы» КММ 
Көкшетауқаласындаорналасқан, 
өздерініңмедициналыққалдықтарынарнайы 
қондырғыдаөртеу 
арқылыкәдегежаратуменайналысады. 2015 
жылы кәсіпорынмен6,5 тонна 
медициналыққалдық кәдегежаратылады.  

«Эко Арша» ЖШС 
Көкшетауқаласындаорналасқан, 
медициналыққалдықтарды жинаумен, 
сақтаужәне оларды әріқарайпештерінде өртеу 
арқылыкәдегежаратуменайналысады. 2015 
жылы кәсіпорынмен 11 шартжасалды, 7,96 
тоннамедициналыққалдықтарқабылданғанжә
не кәдегежаратылған.  

Ақмолаоблысының 2 ауданындаиесіз 
қауіптіқалдықтарқалыпқойған, 
оларАтбасарқаласындағыбұрынғы«Сельхозхи
мия» кәсіпорыныныңаумағында 2 жартылай 
қирағанқоймабар, 
ондатопырақпенараласқанминералданғанқос
паменқалдықтардың 5000 тоннасыорыналды 
(қарапайымсуперфосфат, аммофос, 
фосфогипс жәнет.б.). 
ЖарқайыңауданыныңДержавинск 
қаласындағыәскерибөлімініңбұрынғымазутқо
ймасындамазутқалдықтарықалған. 2015 
жылдыңқарашаайындаҚазақстанРеспубликас
ы Экологиялықкодексінің 284-бабына 
сәйкесАқмолаоблысыныңәкімдігіменаталғанқ
алдықтүрлеріниесіз 
жәнеқалдықтардыәріқарайкәдегежаратумақса
тындареспубликалықменшіккеөткізутуралысо
тқаарызберілді. 

Химияландыру құралдары. 

Ақмолаоблысыныңнегізгі 
экономикалықжағдайытүрліөсімдіктерденсақт
айтын химиялыққұрамдарқолданылатынауыл 
шаруашылықсаласыболыптабылады.  

Ақмолаоблысыныңаумағында 2015 жылдың 1-
қаңтарындағыжағдайбойыншаулыхимикатта
рдың 224, оныңішінде 8 типтік (624,346 
тоннасиымдылығы) және 216 
жабдықталғанқоймасы бар. 

2015 жылы 
«Өсімдіктердіқорғаумақсатындаауыл 
шаруашылықөнімдерінөңдеугеарналғанбиоп
репараттарменбиоагенттер (этномофаговтар) 
гербицидтердіңқұныауылшаруашылықтауарл
арынөндірушілермен (бұданәрі–АШТӨ) 
арзандауы»субсидиялаубағдарламасыбойынш
аоблыстыңАШТӨ 4,7 млн. 
литротандықжәнешетелдікөнімдісубсидиялан
ғангербицидтер сатып алынды. 

Пестицидтерді сатумен айналысатын 
фирмалардың–тасымалдаушылардыңтізімі: 
«Астана-Нан» ЖШС, «Агрохимия» ЖШС, 
«Бай Жер» ЖШС, «Сингента Казахстан» 
ЖШС, «Корпорация Рамут» ЖШС, 
«Агриматко» ЖШС, «Кокше-Диал» ЖШС, 
«Август-Казахстан» ЖШС, «ДГ Технолоджи» 
ЖШС, «Шеково-Агрохим» ЖШС. 

«Тыңайтқыштыңқұнынсубсидиялау 
(органикалықтысанамағанда)»субсидиялаубағ
дарламасыбойыншаоблыстыңАШТӨ 43,5 
мыңтоннасубсидияланғантыңайтқыштарсаты
палынды.  

Минералды 
тыңайтқыштардысатуменайналысатын 
тасымалдаушылардың–
фирмалардыңтізімдерінемыналаренеді: 
«Казфосфат» ЖШС, «Казазот» ЖШС. 

Ақмолаоблысыныңаумағында 2015 
жылыөсімдікқорғаузаттарының 4,7 млн. л 
және 37,9 
мыңтоннаминералдытыңайтқыштарпайдалан
ылды. 

2015 
жылдыңнаурызайындаАқмолаоблысыныңауы
лшаруашылықбасқармасыменөсімдіктердіқор
ғаузаттарыныңбосыдыстарынкәдегежаратуға 
Мемлекеттік сатып алу ережесі мен 
заңғасәйкестендерлержүргізілді. 
Оныңбарысындажоғарыдакөрсетілгенбосыды
стардыкәдеге жаратумен айналысатын 
кәсіпорын анықталды: 
ол«Экомедлаборатория»ЖШС. 
Улыхимикаттардыңбосыдыстарының 21313 
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данасы кәдегежаратылды. 
Жинақталғанбосыдыстардыкәдегежаратуға 
жергілікті бюджеттен 4,4 млн. 
теңгеқаражатбөлінді, оның 2,1 
теңгесіпестецидтердің(улыхимикаттардың) 
босыдыстарын залалсыздандыруға, 2,3 млн. 
теңгесіпестецидтердің (улыхимикаттардың) 
босыдыстарынорналастырылғанжерденкәдеге
жарататын жерге тасымалдауғажұмсалды. 

Ақмолаоблысыаумағындапестецидтердің 
(улыхимикаттардың) бос ыдыстарын 
кәдегежаратумен айналысатын «Эко Арша» 
ЖШС кәсіпорны бар, 2015 жылы 
аталғанқалдықтардың 9,804 
тоннасыкәдегежаратылды. Пестецидтердің 
(улыхимикаттардың) 
босыдыстарынмамандандырылғанполигонғак
өмумен«Эко-Гарант» ЖШС айналысады. 2015 
жылы 80,512 мыңтоннасыкөмілді. 

Ақмолаоблысының аумағында 2015 
жылыбарлығы 21 
мыңтоннасыйымдылығыбарпестецидтердің 
(улыхимикаттардың) 224 
қоймасыорналастырылды. 

4.1.8. Жаңартылатын энергия көздері 

Ақмолаоблысыәкімдігініңдеректері бойынша 
2015 жылдың 3-
тоқсанындаАқмолаоблысыныңаумағындаЕре
йментауқ. жанындақуаттылығы 
45МВтжелэлектростанциясы (бұданәрі–ЖЭС) 
қолданысқаенгізілген. Өндіргенэнергия 
көздерініңсаны 2015 жылы 78,9 
млн.кВтсағ.құраған.  

«Шеврон Мұнай Газ 
инк.»Корпорациясының50 МВт ЖЭС жобасы 
Ерейментау 
ауданыныңаумағындабүгінгікүнірезервкеқой
ылған.
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4.1.9. Экологиялық проблемалар реестрі 

№ 
р
/
с 

Экологиялықпроблемалар Ағымдағыжағдайы, қабылданатыншаралар 
 

1
. 

Щучье-Бурабай курортты 
аймағындағыкөлдердіңластануы 
(Щучье, Бурабай, Қарасу, Қатаркөл, 
Жөкейкөлдері)  
 

1-2016 дарғаарналғанАқмолаоблысыныңЩБКАдамытудыңжоспарын
а сәйкес: 
1) Щучье-Бурабай курортты аймағындағы (Щучье, Бурабай, 
Қарасукөлдер) суқоймаларынтазалаужәнежақсартуға»жобалық-
сметалыққұжаттама (бұданәрі–ЖСҚ) әзірлеу».Орындалумерзімі 2014 
жыл–РБ 33,6 млн. теңге. ЭМақпаратынасәйкес  Щучье-Бурабай 
курортты аймағындағы (Щучье, Бурабай, Қарасукөлдер) 
суқоймаларынтазалаужәнежақсартуға»жобалық-
сметалыққұжаттамаәзірлеуаяқталды, мемлекеттік 
экологиялықсараптаманың2014 жылғы 17 наурыздағы№01-0118/14 
оңқорытындысыналды. 2014 жылы  58,2 млн. теңге 
көлеміндегіқаражаттолықкөлемдеигерілді. 
2) Су қоймаларынтазарту (Щучье, Бурабай, Қарасукөлдері) 
орындалумерзімі - 2014-2016 жылдары - 5966,4 млн.теңге РБ бөлінді, 2014 
жылы-1966,4 млн.теңге; 2015 жылы -2000,0 млн.теңге;  
Щучье-Бурабай курортты аймағының су 
қоймаларынтазалаужәнежақсартуға» 
жұмысжобасынәзірлеудіңтехникалықтапсырмасынасәйкесжобаныңнегіз
гімақсатылайланужылдамдығынтөмендетуменластануқаупіналдыналуү
шінсутоғандарынтазалауболыптабылады.  
Жобамен орташа қалыңдығы 1,94 
метркөлтүбіндегішөгінділердіжынысжабындыларынадейінтазалау. 
Қарасукөлітүбініңбарлықауданынасанитарлықтазалаужүргізілуітиіс 
Ихтиологтардыңұсыныстарыбойыншақалыңдығы 10 
смдейінлайлытұнбалардыңбіршамақабатынсоныменқатаржағалауалқаб
ындағысуқоймасыакваториясының5%-
ғажуығыналатынқаттыөсімдіктералаңынуылдырыққашашуғақалдыруқа
жет.  
Мынадай жұмыстаратқарылды:  
2016 жылдың  05 мамырынан 1 маусымыаралығында  18000 тонна + 
лайлытұнбалардыңқалдықтарышығарылды. 
ОғанКАМАЗавтокөліктерінің 8 данасыжұмылдырылды.  
2015 жылы су ресурстарын қорғаусаласында 19 тексеружүргізілді. 
Жоспарлытүрде 6 тексеружүзегеасырылды.  
Зерханалықбақылаунәтижелерібойынша 18 бұзушылықанықталды. 
Жалпысомасы 178 380 теңгесомасына 5 айыппұлсалынды, 
ШЖАнормативтерініңартуына 1 451 336 
теңгежалпысомасындаэкономикалықшығынныңорнынтолтырубойынш
а 5 талапұсынылды.  
273 сынаманыңхимиялықталдауларыіріктелдіжәне 6 159 
анықтамаорындалды.  
Кіші Шабақты, Қопакөлдері - 2016 
жылдыңбіріншіжартыжылдығындаМЛСИжүргізудіңәзірленген 
кестесіне сәйкес«АқмолаоблысыбойыншаҚазгидромет» РМК 
филиалымен бірлесіп 
Қопакөліненсусынамаларыалындыжәнемынадайкомпоненттеріненанық
талымдаржүргізілді:  кальций, магний, жалпыкермектілік, хлоридтер, 
өлшенгензаттаржәнехром (VI). 
Зертханааралықсалыстырунәтижелеріқанағатанарлық. 
Жанасу-Қопа, Қосдаулеткөлдері - «Бурабай-
Тазалық»ШЖҚМККтексерулерінеқосымшаретінде 2015 
жылдыңсәуірайындаБурабайауданының«Бурабай»МҰТПаумағындаорн
аласқан, Жаңасу-ҚопажәнеҚосдәулет көлдерініңсуларынан су 
сынамалары алынды. Саяжай кенті аумағындағы Жаңасу-
Қопакөлініңсусынамасынада ШЖК біршама артқанабайқалады, 
әріқарайсағабойыншаөзенніңхимииялыққұрамыныңнашарлауыбайқал
майды, Қостаулеткөлініңсуыөтетұзды, өтекермек, темір, азот, аммоний, 
марганецтіңжоғарыекенібайқалады.  
Балықтысу жинағышы - «БурабайСуАрнасы»ШЖҚМККжоспарлы 
тексеріс 
жүргізубарысындабиологиялықтазартқышстанциясынансуданжәнетаза
ртылуданөткенсудансынамаларалынды, жәнеБалықтыкөлінен, 
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бөгеттіңтазартылғанжеріндегісужинауларынансусынамаларыалынды. 
Жүргізілгентексерунәтижелерібойыншамыналаранықталды: 
СБОғимараты механикалықтазарту режимінде жұмысістейді, 
биологиялықтазартуларШЖАнормативтеріне сәйкес келмейді. 
Балықтысужинағышыныңқұрамыныңсапасынаағызуларықпалетеді, 
аммонилыазотбойыншажоғарыкөрсеткіштеранықталды, 
құрғаққалдықтарбойыншатұздықұрамШЖАартқан. Нитриттер, 
нитраттар, фосфатпенаммонийліазот, 
ОХТбойыншаШЖАнормативтерінің артылғаныбайқалады. 
Тексерунәтижелерібойынша 19 820 
теңгесомасынакәсіпорынныңлауазымдытұлғасынаайыппұлсалынды.  
Министрліктіңжоспарынөзуақытындажәнетиімдітүрдеорындаумақсаты
нда 2014 
жылдыңүшіншітоқсанындамемлекетттіксатыпалупроцедурасына 
сәйкес«Аймак и К» ЖШС 5 009 809 мыңтеңгесомасында«Щучье-Бурабай 
курортты аймақтағыҚарасукөлініңтазарту жәнесу қоймасынтазалау» 
бойынша мемлекеттік сатып алу туралы шарт (6.08.2014ж. № 83) 
жасалды. Жобаныңаяқталумерзімі 2016 жыл. 
Бүгінгікүні Мердігермен құрылыс-жөндеужұмыстарыаяқталдыяғни, 
автокөлік жолдары мен технологиялықалаңдарға 12,5 млн. 
теңгеигерілді. 
Сәйкесінше2015 және 2016 жылдары 1,6 млрд. және 1,1 млрд. 
теңгеқарастырылды. Жетпеген 2,3 млрд. теңгесомасға бюджеттік 
өтінімберілді. 
Бурабай 
жәнеЩучьекөлдерінтазартубойыншажұмыстардыбюджетбекітілгеннен
кейінжәнемемлекеттіксатыпалуүрдістеріжүргізілгенненкейінжоспарлан
атынболады. 

2
. 

КөкшетауқаласындағыҚопакөлініңл
айлытұнбаларменластануыжәнеарам
шөптердіңбасыпкетуі.  
ҚалатабиғисуқоймасыҚопакөлініңжаға
лауындаорналасқан, ол 
көпжылдарбойықалатұрғындарыныңд
емалысорнынажәнесуғашомылатынже
рінеайналған. 
Бірақоныңтайыздануына 
жәнеластануынабайланыстыөзініңрекр
еациялыққасиетінжоғалтты. 

Қопа көлінтазартужөніндегііс-шараларғабюджеттенқаражатбөлінді. 
1). Қопа көлі –2015 жылдыңмаусымайындаКөкшетауқ. 
тұрғындарыныңөтінішібойыншаҚопакөлініңсуқоймасыныңбойынансус
ынамасыалынды. ҚопакөлініңсусынамаларындаОХТ -1,5 – 2,6 ШЖК,  
Береговаякөшесініңбойыншажәнеескіәуежайжалпыауданындатемірбой
ынша 1,2-1,3 ШЖК, ОБТ5 – 1,75 
ШЖКбайқаладықалғанкөрсеткіштернормашегінде. 
Тұрғындардыңарызыбойыншасуқоймалаыныңластануфактісіанықталм
ады. Ақпаратарызданушығаберілді.  
2) Көкшетауқ. Қылшықтыөз. –
өзенніңластануытуралыБАҚтелеарнажарияланымыбойынша 2015 
жылдыңшілдеайындаКөкшетауқ. маңынан 6 сусынамасыалынды. 
Қылшықтөзенініңсусынамаларына талдау жүргізунәтижесіндеОБТ5, 
ОХТ, жалпы темір, аммонийазоты, марганец бойынша ШЖК мәд.тұр.артуы 
байқалды. Әсіресе, 
көпірмаңындағыПривокзальныйаялдамасыаумағындағынашаркөрсеткіште
р–оттегініңтөменмөлшері, 3 балды құрайтыниістікөрсеткіші, 
өлшенгензаттар. 
Привокзальныйаялдамасымаңындағыөзенарнасыбойынанбалдырларменар
амшөптербайқалады. Олардыңиістенукөрсеткіші 3 балдықұрайды.  
Өзенарнасынтазартуқажет. 
Облыстықбюджетқаражатыесебінен 2011 жылыЖСҚәзірлеуге 90,6 млн. 
теңгебөлінді. 05.10.2012 жылыЖСҚжұмысы 90 пайызғаорындалды. 2014 
жылыкөлтүбіндегі лайлы тұнбалардың 6,0-ден 7,5 –
кедейінкөлемініңартуынабайланыстыЖСҚ-ға түзетулеренгізілді. 2014 
жылдыңсәуірайындаДепартаменткеҚопакөлін лайлы тұнбалардан тазарту 
бойынша ТЭН ҚОӘБ алды түзетілердіңжобасыкеліптүсті. 
Қазіргікездеқаражаттапшылығынабайланыстыжобатоқтатылды.  

3
. 

Ақмолаоблысында бекітілген 
заңнаматәртібімен 
рәсімделмегенқалдықполигондарын
ыңболуы (рұқсат берілмеген 
үйінділер). 
кіші зауыттардыңжәне оларды 
қайтаөңдейтінтехнологиялардыңболма
уы 
олардыңкөлемініңүнеміөсуінеалыпкеле
ді.Бүгінгікүнгедейіноблыстыңаумағын
да 400 
тұрмыстыққаттықалдықтарқалғанорын

Бүгінгікүнгедейіноблыстыңаумағында 400 
тұрмыстыққаттықалдықтарқалғанорындарыесептелді,  оныңішіндетек 
34 полигонныңғанарұқсатетуқұжатыбар. 
Полигондарды рәсімдеубойыншаүздіккөрсеткіштер 
көрсеткенаудандарЖақсы– 9, Сандықтау– 5, ЕсілменЖарқайың– 4, 
Атбасарда– 3 полигонзаңдастырылды. 
Аумақтарындазаңдастырылғанполигондарыжоқаудандардағыкәсіпкерл
іксубъектілері, соныменқатарәртүрлібюджеттікұйымдаронесекөлемде 
(қалдықтардыорналастыру) эмиссияғасалықтөлемжүргізугемәжбүрлі.  
ҚазақстанРеспубликасыПрезидентінің 30.05.2013 
жылғы«ҚазақстанРеспубликасының«Жасылэкономикаға»көшуТұжыры
мдамасынбекітутуралы»№ 577 
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дарыесептелді,  оныңішіндетек 34 
полигонныңғанарұқсатетуқұжаты бар. 
Облыста 7 аудан бар, 
олардыңбіреуінде де 
заңдастырылғанполигон жоқ:Ақкөл, 
Аршалы, Бұланды, Зеренді, 
Қорғалжын, Бурабай. 
Полигондарды 
рәсімдеубойыншаүздіккөрсеткіштеркө
рсеткенаудандарЖақсы– 9, 
Сандықтау– 5, Есіл мен Жарқайың– 4, 
Атбасарда– 3 полигонзаңдастырылды. 
 

Жарлығынорындаубарысындакоммуналдыққалдықтарды тиімді 
басқарудыарттыруғаерекшекөңілбөлінуде, нақтырақайтарболсақ, 
халықтыңТҚҚ тасымалдау қызметтерінқамтудыарттыруболды. 
ҚазақстанРеспубликасыҮкіметінің 2013 жылғы 31 шілдедегі№ 750 
қаулысыменбекітілген 2013-2020 
жылдарғаарналғанҚазақстанРеспубликасының«жасылэкономикаға»ауы
суыжөніндегіТұжырымдаманыіскеасырубойыншаІс-шаражоспарының 
72 т. жүзегеасырумақсатындақалдықтардыбасқарудыңжүйесінжетілдіру 
бойынша шаралар қолданылуда. 
Дегенмен де, ҚазақстанРеспубликасыҚауіпсіздік кеңесінің 04.08.2015 
жылғышешімініскеасырушеңберіндеиесізқалғанқалдықтардыанықтауж
өніндегіжұмыстаржанданды. 2015 жылдыңөткен кезеңластанған 567 
учаскелертазартылды, 195,5 мыңм/кубқалдықтаршығарылды.  
2015 жылдыңөткенуақыт аралығындаТҚҚ 1 полигоны 
ғаназаңдастырылды («ЕсілГоркомхоз»ШЖҚМКК). 
ШешімінтаппайотырғанмәселеолКөкшетауқаласыныңжаңаполигонына
баттандырумәселесі.  
Ерекше 
алаңдатутудыратынжағдайАстанақаласыныңмаңындағыиесізқалғанқоқ
ысорындары. 
Қосшы ауылдықокругында23.09.2015 
жылғысотшешіміменТҚҚполигоныныңқызметіэкологиялықталаптарғас
әйкесболмауына байланысты тоқтатылды, сотпен 24 млн. 
теңгесомасышығынсалынды (төлеужүргізілмеді). 
Жаңаучаскегеэкологиялыққұжаттарыжоқ. 
Қараөткела/оқандайдабірТҚҚполигоны жоқ, 
елтұрғындарықоқыстардыретсізжерлергеорналастыруда, 
олаумақтыластапқанақоймай, 
тұрғындарғаэпидемиялогиялықаурудыңтуындатуынақауіптөндіруде. 
Ақмола. ауданорталығыныңөзіндеТҚҚ полигоны заңдастырылмаған 
(экологиялықрұқсаттарыменсараптамаларыжоқ). 
ОсындайжағдайАршалыжәнеШортандыаудандарындадаорыналуда. 
«Астана EXPO 2017» 
халықаралықмамандандырылғанкөрмеқарсаңындаҚазақстанРеспублик
асыҮкіметінің 2012 жылғы 16 қаңтардағы№ 71 Қаулысымененгізілген 
Астана 
қаласыныңмаңындағыорналасқанаудардардыңаумақтарыныңэкологиял
ықжәнесанитарлықжағдайларынаерекшекөңілбөлінуде.     
Сонымен 
қатар,қоқысорындарынабаттандыружәнерәсімдеудітиістітүрдеоблысым
ыздыңБурабайжәнеЗерендікурорттыаудандарындажүргізуқажет, 
олардаешбірзаңдастырылғанполигонжоқ.  
Көкшетауқ. ТҚҚ полигоны 1960 жылы ашылған, 
табиғаттықорғаузаңнамасыныңталаптарына сәйкескелмейді, 
оныңқоршалуы, маңынажасылжелектеротырғызылуы, кіреберіс 
жолдарына жөндеужүргізукерек. 2009 жылдан бастап полигонды 
ауыстыру, жабу жәнеескісінқалпынакелтіру туралы 
мәселелеркөтерілуде. 
Қаланыңжаңаполигонынабаттандыруүшінжер телімі Зеренді 
ауданыныңҚонысбайауылдықокругымаңынанбөлінген. 
Біраққажеттіинженерлікинфрақұрылымныңболмауынабайланыстыәлік
үнгедейінТҚҚқалдықтарыКөкшетауқаласыныңбұрынғыәуежаймаңында
ғыескіполигонғашығарылуда.   
Прокуратураныңұсыныстары бойынша Экология департаменті 
ауылдықокругәкімдерінеқатыстыәкімшілікшараларқолдануғамәжбүрбо
лыпотыр.  
Сондай-ақ, 2015 жылыполигондарбойынша 34 
а/оәкімдеріәкімшілікжауапкершіліккетартылды. 
Экологиялықрұқсаттырәсімдеужәнемемлекеттікэкологиялықсараптамад
анөтумәселелерініңнегізгіпроблемаларыжобалық-
сметалыққұжаттаманыңқымбатболуыпроблемаболыпотыр (ТЭН, 
жұмысжобасыжәнет.б.), еңтөменгіқұны5 000 000 – 8 000 000 
теңгеніқұрайды. 
Коммуналдыққалдықтардыңқазіргіпроблемаларын шешу 
үшінЭкологиядепартаментікелесідейіс-шаралардыұсыныпотыр: 
ТҚҚполигондарыүшінжобалыққұжаттамалардыңқұнынарзандатумақсат
ындаауылдыққоқысорындарыүшінтиптікжобаәзірлеу.  
ҚолданыстағыТҚҚ полигондары үшінміндеттітүрдегіведомстводан тыс 
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міндетті мемлекеттік 
құрылыссараптамаданөтудітоқтатутуралыұсыныстаренгізуқажеттілігі.  
Аудан әкімдерінеаппатты үйінділерді жою бойынша 
жұмыстардыжалғастыру.  
ҚазақстанРеспубликасыҮкіметінің 2013 жылғы 31 шілдедегі№ 750 
қаулысыменбекітілген 2013 - 2020 
жылдарғаарналғанҚазақстанРеспубликасының«Жасылэкономикаға»кө
шугеқатысты Тұжырымдаманыіскеасырубойынша мемлекеттік жеке 
әріптестікмеханизміарқылыТҚҚрәсімдеужәнеабаттандырубойыншамүм
кіндіктердімеңгеру. Жергілікті бюджеттен 2013 жылы Ерейментау қ. 
ТҚҚ полигондарыныңқұрылысынажәнекүлүйінділеріне87160,3 
мыңтеңгебөлінді, сонымен қатар жергілікті бюджет қаржаты есебінен 
сол жылы Степногорск 
қаласындаТҚҚқоқыстарынжинауғаарналғанконтейнерлерсатыпалуға 
5250,0 мыңтеңгебөлінді. 

4
. 

Ақмолаоблысыныңелдімекендерінде
субұруобъекті жүйелерініңтозуы.  
Біршама 
уақытаралығындаауданорталықтарын
дағыкәріздікколлекторларғажөндеужұ
мыстарыжүргізілгенжоқ.  Кәріздік 
коллекторлардың тозуына байланысты 
жиі жарылады 
жәнеолелдімекенжерлерінластайды. 
 

БүгінгікүнгедейінАқмолаоблысыныңауданорталықтарындакәріздік 
коллекторлары мен тазартқышғимараттарына 
күрделіжөндеулержүргізілді. Әкімшісі–Табиғиресурстаржәнетабиғат 
пайдалануды реттеу басқармасы. 
ШЖА, ШЖК нормативтерінесәйкескелуінесу сынамаларына мына 
кәсіпорындардаталдаужүргізілді.  

1)«Бурабай Су Арнасы» ЖШҚМКК - 2015 

жылдыңқаңтарайындакәсіпорынның 

сұрауыбойыншажоспардантыстексерістержүргізілді. КТҒ кірер 

жәнешығаржеріненсынамаларалынды.  
Биологиялықтазалауғаарналғанғимараттар СБО ғимараты механикалық 
тазарту режимінде жұмысістейтіндігі анықталған, 
биологиялықтазартулар ШЖА нормативтеріне сәйкескелмейді. Тазалау 
нәтижесіндеөлшенгензаттар бойынша 90 %, ОБТ бойынша 85 %, 
аммоний азоты, фосфат, ОХТ бойынша - 50 %, төмендегеніанықталған. 
Хлорид, құрғаққалдықбойыншатұзқұрамыШЖА-данжоғары. 
НитриттербойыншаШЖАнормаларынанжоғары. 
ШЖАнормативтерінқайтақаружәнежаңаКТҒжөндеужұмыстарын 
аяқтауұсынылды.   
2) 2015 жылдыңшілдеайындакәсіпорынға жоспарлы тексеріс жүргізілді. 
Тазалаусапасынжоғарлатутуралыұйғарымшығарылды. 
«БурабайСуАрнасы»ЖШҚМККбалансындажаңаКТҒжоқ, 
себебіобъектінімемлекеттікқабылдаужәнетапсыруболғанжоқ.  
3) 2015 жылдыңқаңтарайындағыапаттыағызулартуралыЩучьеқаласы, 
Родниковая көшесі, 1 
үй«Бурабай»МҰТПауданыныңтұрғындарыныңарызыбойыншасусынама
ларыалынды.  
Шаруашылықфекалдысипаттыиісібаршаруашылықфекалдытиптісу, 
ағындылардакөптегенкөрсеткіштерШЖКнормативтеріненасады. 
ОсыдеректерАуданәкімдігіменпрокуратурағаәріқарайшараларқолдану
үшінжіберілді.  
4) «Целиноград Су Арнасы» ШЖҚМКК - кәсіпорынға жоспарлы 
тексеріс жүргізілді, 2015 жылдыңнаурыз айында ТҒ кіріс 
жәнешығысбөлігіндегісуданжәнесужинаудыңағысынансынамаалынды. 
Биологиялықтазалауға 
арналғанғимараттарСБОғимаратымеханикалықтазартурежиміндежұмы
сістейтіндігіанықталған, 
биологиялықтазартуларШЖАнормативтерінесәйкескелмейді.Тұздықұр
амыхлоридтер, сульфаттар, құрғаққалдықтарбойыншаШЖА-данартық. 
Нитриттер мен фосфаттар бойынша ШЖА нормаларынан артық.  
Төгінділердіңнормалардан жоғарыболу нәтижесібойынша 19820 
теңгекөлеміндеҚРӘҚКо 328 бабыбойыншаайыппұлсалынды. 231 589 
теңгекөлемдеталапберілді, барлығытолығыментөленді. 
5) «Бурабай-Тазалық» ШЖҚМКК-ға2015 жылы 
сәуірайыныңбасындасужинаутөгінділерінен 
(мониторингтәртібіндежоспардантысшығукезінде) тексерісжүргізілді. 
Талдаунәтижесібойыншакөптегенкөрсеткіштердіңасыптүсулеріорыналд
ы.  
6) «Бурабай-Тазалық»ШЖҚМКК-ға 2015 жылы сәуірайының 
соңында«Бурабай-Тазалық»ШЖҚМКК–қызметіне тексеріс 
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жүргізілдіжәне№4 сужинауда су жинаудыңтөгуорнынан су сынамасы 
алынды. 
Жүргізілгентексерунәтижелерібойыншакөпкөрсеткіштердіңазығудыңар
тылғаныбайқалады. Есепберунәтижелерібойыншашығынмөлшері 
465 350 теңгеніқұрайды. МатериалдарберліленгентәртіптіАІІБберілді.  
7) «Атбасар Су» ЖШҚМКК–2015 жылдыңмаусымайындакәсіпорынға 
жоспарлы тексеріс жүргізу барысында Шабақтысужинауынан, 
суларынансусынамаларыалынды. Талдаунәтижесіазотаммонийі мен  
нитраттар бойынша ағызындылардаартуы байқалады. Есепберу 
нәтижесі бойынша келтірілген зиян 262030 теңгеніқұрады, 99100 
теңгекөлеміндеайыппұлсалынды. Материалдар АІІБ жіберілді.   
8) Харсиев ЖК (майзауыты), Шортанды ауданыныңШортанды к. –  2015 
жылдыңмаусымайындатұрғындардыңшағымыбойыншакәсіпорынныңқ
ызметінежәнеЮжныйжәнеПушкинкөшелерініңмаңындағыапатты 
ағыстарғатекесерулержүргізілді. Алынғансусынамаларынан 
көптегенкөрсеткіштербойыншаШЖК нормативтерініңартуы байқалды. 
Ерекше қышқылсүттіиісболды, ол 5 балды құрады. ШЖК 
нормативтерініңартуы бойынша 19820 
теңгесомасындаайыппұлсалындыжәне 40347 теңгесомасындаталап 
берілді.  
9) «Шортанды Су» ШЖҚМКК-ғажоспарлы тексеру жүргізукезінде 
«Шортанды Су» ШЖҚМКК 2015 ж. департаментпенДамса кентіндегі су 
жинау төгінділерінетексерісжүргізілді, сондай-ақДамсаөз. 
сужағдайыталданды, су ағыстарыныңжоғарғыжәнетөменгіжақтарынан, 
Научный к. ағызуларжинақтағыштан сынамалар алынды. Шортанды к. 
су жинауда ауыр заттар, жалпы темір, мұнай 
өнімдерібойыншакөптегенШЖК 
нормативтерініңасыптүсулерібайқалды. Тексеру нәтижелерібойынша 
19820 теңгекөлемінде айыппұлсалынды, 452020 теңгеталап берілді, олар 
АІІБ жіберілді.  
10) «Бурабай Су Арнасы» ШЖҚМКК- 2015 
жылдыңмаусымайындамекемегежоспарлытексерісжүргізілді, кіріс, 
шығысжәнеБалықтысужинағышынансынама алынды. 
Көптегенкөрсеткіштербойыншаасыптүсулерорыналды. 
БиологиялықтазалауғаарналғанғимараттарСБОғимаратымеханикалықт
азартурежиміндежұмысістейтіндігіанықталған, 
биологиялықтазартуларШЖАнормативтерінесәйкескелмейді.Қазіргітаң
дакәсіпорынбалансынажаңатазалауғимараттарынберуаяқталуғажақын. 
ШЖА нормативтерініңартуфактісібойынша 19820 
теңгесомасынаайыппұлсалынды.  
11)  «Европейская подшипниковая компания» АҚ- 2015 жылдыңшілде 
айында кәсіпорынғажоспарлытексеру жүргізілді. 
Қоқысжинауорнынажақынжердегіқазаншұңқыр суынан сынама 
алынды. Талдау нәтижесіШЖК 
салыстырғандамұнайөнімдерініңартуыбайқалды.  
12) «Ақмола-Феникс» АҚ- 2015 
жылдыңтамызайындакәсіпорынғажоспарлытексеру жүргізілді. Тексеру 
барысында 
кәсіпорынныңжалпыкәрізағызуларыныңнормативтергесәйкестігіне 
талдау жүргізілді. АлынғанағындысулардыңсынамаларынанШЖА 
нормативтері байқалмады, олҚРҮкіметінің28.05.2009 жылғы№788 
қаулысыменбекітілген.  
2013 жылғыоблыстықбюджеттенбөлінгенқаржы: Атбасар ауданы-
36млн.теңге, Степнякқ. -30млн.теңге, Ерейментау ауданы -58млн.теңге, 
Зеренді а. ЖСҚәзірлеуге-8млн.теңге. 2014 жылы: Ақкөлқ.-111млн.теңге, 
Макинскқ. -78млн.теңге, Есілқ. -24,5млн.теңге, Атбасарқ. -64,8 млн.теңге.  
2014 жылы: Ақкөлқ. – 105616,05 мың.теңге,  Макинскқ. – 74046,35 
мың.теңге, Есілқ. – 22947,7 мың.теңге, Атбасар қ. – 60704,0 мыңтеңге. 
ШортандыауданыныңДамсажәнеНаучныйк. КСҒменкәріздік 
жүйелерініңқұрылысынаЖСҚәзірлеуге 16205,7 
мың.теңгесомасындақаржыбөлінді, сондай-ақАтбасар қ. 
жауынсуларкәріздік күрделіжөндеуінеЖСҚәзірлеуге3693,7 мыңтеңге 
сомасында қаржыбөлінді. Дамса а. жүйелерменКСҒ 
тұрақтықалыптасуынажәнеүздіксізжұмысістеуібойыншамәселенішешуү
шінқазіргіуақытта 1-ші кезектегі 
АқмолаоблысыныңШортандыауданыДамсажәне Научный к. КСҒ пен 
кәріздікжүйелерініңқұрылысы»жобасыәзірлендіжәнеқаржыбөлінді. 
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АқтөбеоблысыҚазақстанныңсолтүстік-

батысбөлігіндеорналасқан. 

Республиканыңалтыоблысымен (Қостанай, 

Қарағанды, Қызылорда, Атырау, 

МаңғыстаужәнеБатысҚазақстаноблыстары) 

соныменқатар, 

солтүстігіндеРесейФедерациясыныңОрынбор

облысыменжәнеоңтүстігіндеӨзбекстанРеспубл

икасыныңҚарақалпақавтономдыоблысыменш

екараласады. Жергілікті жердіңбедері – 

жазықты, аумақтыңкөпбөлігі–адырлы-

бөктерліжазықтар. 

СолтүстігіндеОралтауларыныңоңтүстіктаусіле

мдерібар. ОрталықбөлігіндеМұғалжарта-

уларыменсозылыпжатыр (657 м). 

БатысбөлігіКаспиймаңышоқысынаұласқанОра

ластыбөлігібар. Оңтүстік-шығысында–

дөңдіқұммассивтері: Аралмаңықұмы, 

ҮлкенҚарақұмжәнеКішіБорсық. Солтүстік-

батысындаТорғайшоқысы. 

Аумақбойыншаеңіріаудан–Шалқар– 61,9 

мың2км. 

Облыста 5 ауылдықаудан, 8 қала, 142 

ауылдықәкімшілікжәне 410 

ауылдықелдімекенбар.  

Облыс 

Қазақстанныңиндустриалдыдамығанаймағыб

олыптабылады. 

Аймақэкономикасыныңнегізгібағыты–

өнеркәсіптікжәнеауылшаруашылықөндірісі. 

Климаты континенталды, қуаң. 

Ақтөбеоблысыныңжерқойнауындаалтын, 

күміс, кобальт, калийтұзы, ізбес, каолин, 

шыныжәнетүсті-түстітас шикізаты, 

табиғиқаптауышзаттар, 

мұнайтаушайырлытүрлеріжәнежәнетағыдабас

қа пайдалы қазбалардыңүлкенқорларыбар. 

Ақтөбеоблысыныңқазіргі 

заманғыфаунасысүтқоректілердің 62 түрі 

(оныңішінде– 35 аңшылық-кәсіпшілік), 

құстардың 214 түрі (оныңішінде– 80 аңшылық-

кәсіпшілік). 

ҚазақстанныңҚызылКітабынажануарлардың 

10 түріжәнеқұстардың 35 түріенген. 

Облыстыңаумағындареспубликада негізгі екі 

ареал 

үстіртжәнебетпақдалакиіктеріпопуляциясытір

шілікетеді. 

4.2.1. Атмосфералықауа 

Ауа 
бассейнініңластануыныңдеңгейіоблыстакөбін
е 7 ірікәсіпорынменанықталады–«СНПС-
Ақтөбемұнайгаз»АҚ, «ҚазақойлАқтөбе»ЖШС, 
«Каспий Мұнай ТМЕ» ЖШС, 
АқтөбеферроқорытпазауытыжәнеДонтау-
кенөңдеукомбинаты - «ҚазхромТҰК»АҚ 
филиалдары, «Ақтөбе», «АқтөбеЖЭО» АҚ, 
«ИнтергазОрталықАзия»АҚ, «Ақтөбе»ГҚМБ.  

Ластағышзаттардыңжалпышығарындыларын
ың 168,05 мыңтоннажалпыкөлемінен 7 
табиғатпайдаланушыларүлесінеатмосферашы
ғарындыларыныңжалпыкөлемінен 59,1 
мыңтоннанемесе49%-ды құрайды.  

Стационарлықкөздерденшығарындыларкөле
мі 2014 жылғақарағанда (169,5 тыс.тонн) 2015 
жылы 0,8 %-ға кем (4.2.1-ші кесте). 
Аталғанатмосферағашығарындылардың азаю 
көрсеткішіқұрылысматериалдарыншығарусал
асындағыжәнемұнайкәсіпорындарынасервист
ікқызметтеркөрсететін (бұрғылау, 
ұңғымалардыағымдықжәнекүрделіжөңдеу) 
кәсіпорындардың 
шығарылатынөніммөлшерініңазаюымен 
байланысты. 
Шығарындылардыңстационарлық көздерсаны 
6235 бірліктіқұрайды, 
оныңішіндетазалауғимараттарымен 
жабдықталғаны– 895.               
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4.2.1-ші кесте. Жылдар бойынша стационарлы көздершығарындылары 

Ластағыш туралы ақпарат 2012 ж.  2013 ж.  2014 ж. 2015 ж. 

Атмосфералықауағажалпыөнеркәсіпшығарындыларыныңкөлемі, 
мыңтонна 

182,5 178,3 169,5 168,05 

Күкіртангидридішығарындыларыныңкөлемі, мыңтонна 38,2 35,4 31,2 28,35 

Атмосфералықауағаазотдиоксидішығарындыларыныңкөлемі, 
мыңтонна 

14,6 13,5 12,98 14,24 

Атмосфералықауағақаттыбөлшектер шығарындыларыныңкөлемі, 
мыңтонна 

13,5 12,2 11,96 9,964 

Атмосфералықауағатұншықтырғышгазшығарындыларыныңкөлемі, 
мыңтонна. 

68,1 64,4 60,45 61,67 

Басқадазаттаршығарындыларыныңкөлемі 51,1 52,8 52,91 53,826 

 

Мұнайгазөндірушікәсіпорындарменілеспеліга
зкөлеміназайтуменкәдегежаратукөлемінартты
руесебінен, 
облысбойыншақоршағанортағаластағыш 
заттардыңшығарындыларыныңжалпыкөлемін
іңазаюыбайқалуда, сондай-
ақкейбіршығарындылардыңазаюытау-
кенқазужәнеқұрылысөнеркәсібікәсіпорындар
ыменжүргізілді. 

2012 жылдан 2014 жыл 
аралығындаалаулықондырғылардаілеспемұна
йгазынжағукөлемініңмұнай газын 
кәдегежаратуесебіненжылсайыназаюыбайқал
уда.  

 2013 жылы ілеспе мұнайгазынкәдегежарату 
көлемі 3623,38 млн. м3құрады, бұл 2012 
жылмен (3191,098 млн. м3) салыстырғанда 
432,282 млн.м3 көп. Жағылғангазкөлемі 2013 
жылы 474,137 млн. м3 құрайды, бұл 505,826 
мыңм3 жағылған 2012 
жылдыңұқсасмерзіміменсалыстырғанда 31,691 
млн. м3 аз.        

2014 жылы ілеспе мұнайгазынөндірукөлемі 
4020,335 млн. м3 құрады, бұл 2013 жылға 
(4126,292 млн. м3) қарағанда 105,957 млн. м3 аз, 
есептік мерзімдегі жағылғангазкөлемі 319,138 
млн. м3 құрайды, бұл 2013 
жылдыңұқсасмерзіміменсалыстырғанда 
156,843 млн.м3 аз.         

2015 жылғаілеспемұнайгазынөндірукөлемі 
5961,548 млн. м3 құрады, бұл 2014 жылмен 
(4378,829 млн. куб.м) салыстырғанда 1582,719 
млн. м3 көп, бұлретте 2014 жылы 4033,714 млн. 
м3. салыстырғандакәдегежаратылғаны 
5572,588 млн. м3, есептік мерзімдегі 
жағылғангазкөлемі 388,504 млн. м3құрайды, 
бұл 2014 жылменсалыстырғанда 43,39 млн.м3 
көп.     

Стационарлықкөздерденатмосферағаластағы
ш заттардыңшығарындыларының (168,05 
мыңтонна) жалпы көлеміненалауларда ілеспе 
газды жағуүлесіне35,12 мыңтоннанемесе 20,8 
% келеді.   

Алаулықондырғыларданластағышзаттаршыға
рындыларыныңбарлық 99,1%-ы 4 
мұнайгазөндірушіжәнеөңдеушікәсіпорындар
ына - «СНПС-Ақтөбемұнайгаз»АҚ, 
«ҚазақойлАқтөбе»ЖШС, «Аман 
Мұнай»ЖШСжәне«Каспий Мұнай ТМЕ» 
ЖШС келеді.  

ЛЗ жалпы 
көлемненавтокөлікшығарындыларыныңүлесі
ніңкөбін (орта есеппен 37-42%) (4.2.2-ші кесте) 
құрайды. Автокөліктен 
шығарылатынластағышзаттарданнегізгі 
жүктемені 
Ақтөбеқаласыныңоблысорталығыкөруде.    

 

4.2.2-ші кесте. Автокөліктенластағышзаттардыңшығарындылары 

Атауы  2012 2013 2014 2015 

Автокөліксаны(бірлік)  166524 173383 174296 175 369 

Ластағышзаттардыңшығарындылары (мыңтонна) 98,04 92,5 91,4 92,3 

2012 жылдан бастап 2014 жыл 
аралығындаұйымдастырушылық-
техникалықіс-
шаралардыөткізуесебіненластағыш заттар 
шығарындыларыныңазаюыбайқалады: 
шығарындыларды,әкелінетін ЖЖМ сапасына 

бақылаудыкүшейту, 
автокөліктігазотынынаауыстыру, аяқталған 
«Солтүстікайналым» 
автожолдарыныңқұрылысысонымен 
қатар,қарбаласуақытта 11 
шағынауданындағы–
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Бөгембайкөшесіндеаспалыкөпірқұрылысықал
аныңнегізгідаңғылдарында көлікағынын 
азайтумүмкіндікбереотырып, Еуро-4 
жоғарыэкологиялықталаптарға 
сәйкесжаңаавтокөлік 
құралдарыныңүлесінарттыру.  

 «Қазгидромет»РМКдеректерінің 
Ақтөбеқаласы бойынша 
атмосфералықауажағдайынбақылау 6 
стационарлықбекетте жүргізіледі.  

2015 
жылғабақылаустационарлықжелісініңмәліметі
бойыншаАқтөбеқаласыныңатмосфералықауас
ытөмендеңгейдегіластану болып 
сипатталады.   

Бақылауавтоматтыбекеттерініңдеректеріне 
сәйкесАқтөбеқаласыбойыншажоғары 
ластанудың (ЖЛ) 64 
жағдайыжәнеэкстремалдыжоғарыластанудың 
(ЭЖЛ) 24 жағдайытіркелгенболатын. 
Ақтөбеоблысыныңатмосфералықауаластануы
ныңсипаттамасыбойыншатолығырақақпарат«
Қазгидромет»РМКсайтында(http://www.kazh
ydromet.kz/ru/monitor_beluten_archiv2015) 
орналасқан. 

Қаланыңатмосфералықауасыныңкүкірттісутег
іменжоғарыжәнеэкстремалдыжоғарыластануы
ның негізгі себебі, 
аналитикалықбақылауменсонымен қатар, 
АқтөбеоблысыбойыншаТұтынушылардыңқұқ
ықтарынқорғаудепартаментіменбірлескентекс
еру кезінде анықталғандай 
«Ақбұлақ»АҚкәрізқұбырқұдықтарышығарынд
ыларыболыптабылады,  . 

Қоршаған орта 
жағдайынжақсартумақсатында, 
жасалғанжұмыснәтижесінде 2015-2017 
жылдары 
Ақтөбеоблысыныңэкологиялықжағдайынжақс
артуғабағытталғаніс-
шараларжоспарыәзірленіп, 
Ақтөбеоблысыәкіміменбекітілді. 
Аталғанжоспардакелесііс-
шаралардыорындаужәнеіскеасыруқарастыры
лған:   

- Ақтөбеқ. 
кәрізжелісінқайтақұрунемесежаңақұрылысыү
шінТЭНәзірлеу; 

- Ақтөбеқ. 
кәсіпорындарыменөндірістікағындысулардыж
екедаратазартужүйесінорнатубойыншашарал
арқолдану; 

- ілеспе мұнай газын кәдегежаратуды 97-98%-
ғадейінжеткізубойыншашараларқолдану; 

- 
облыстағыавтокөліктердіңжалпысанынаноты
нретіндесұйылтылғангаздыпайдаланатынавто
көліктердіңжалпысанын 20 %-ғадейінжеткізу; 

- 
автокөлікқұралдарынанпайдаланылғангаздар
дыңтүтіндігіменгаздылылығынбақылаубойын
шатұрақтынегіздеІІДоргандарыменбірлесе 
отырып, Ақтөбеқ. 
меноблысаумағындарейдтіктексерулерұйымд
астыру;  

- Ақтөбеқ. 
менелдімекендераумақтарындакөгалдандыру
жұмыстаркөлемінкөбейту. Ақтөбеқ. 
аумағында«Жасылөңір»жобасыніскеасыру. 

- қалдық жинағыштарынжою; 

- көлікағысынбасқаружүйесін жетілдіру. 4.2.2. Су ресустары 

Су ресурстары 
өзендержәнекөлдерменберілген, 
олардыңбірбөлігіжазмерзіміндеқұрғапкетеді. 
Облысаумағынанжалпыұзындығы 6976 
кмболатын 65 үлкенжәнекішіөзенағыпөтеді, 
жалпыауданы 49,6 мыңгаболатын 45 ірі 
көлбар. 
Ұсақтоғандарментартылыпқалатынкөлдербар. 
Суқоймаларыныңтолуынегізіненкөктемгімерз
імдеқардыңеруіесебіненжәнеболмашыкөлемд
ежазғы-күзгімезгілдерде жауын-шашын 
түсуіесебіненжүзегеасырылады. 

Экология департаментімен 
құмдыалқапшегінде 
мұнайөндірудіжүзегеасыратын 
кәсіпорындардыңсанитарлыққорғауаймақтар
ышегіндеЕмбі, 
Темірөзендерініңжерүстісуларыныңжағдайын
ааналитикалықбақылаужүргізіледі. 130 
сусынамасыалынып, 1494 анықтауорындалды. 
Оныңішінде 596 анықтама Темір өзені, 714 
анықтама Ембі өзенібойыншажәне 184 
анықтамаАтжақсыөзенібойыншанәтижесінде, 
ластағыш заттардыңжоғарыболуының 210 
фактісі анықталды. 

«Қазгидромет»РМКАқтөбеоблысыаумағындағ
ыжерүстісуларының ластануын бақылауды 12 
су объектісінде жүргізді: Елекөз., Орөз., 
Ембіөз., Темірөз., Қарғалыөз., Қосестекөз., 
Ырғызөз., ҚараҚобдаөз., ҮлкенҚобдаөз., 
Ойылөз., АқтастыөзеніжәнеШалқаркөлі.          

Елек жәнеОрьөзендері–
Жайықөзенініңкөпсулысолжақсалалары. 
ЕмбіөзеніМұғалжар тауынан бастау алады 
жәнетеңізжағасындағытұздышалшықтардатоқ
тапқаладыал, су мол жылдары Каспий 
теңізінедейінағады. 
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Су сапасы келесідей бағаланады: суы«орташа 
ластанған»- Қосестек, Ақтастыөзендері; 
суы«ластанудыңжоғарыдеңгейі»- Елек, Ойыл, 
ҮлкенҚобда, ҚараҚобда, Қарғалы, Ор, Темір, 
Ембі, Ырғыз, Шалқаркөлі.    

2014 жылмен салыстырғандаЕлек, Қарғалы, 
Ойыл, ҚараҚобда, Ырғыз, Ақтасты, Ембі, Ор, 
Темірөзендеріндегі, 
Шалқаркөліндегісусапасыайтарлықтайөзгерм
еген, Қосестекөзеніндесужағдайыжақсарды, 
ҮлкенҚобдаөзенінде–нашарлады.    

Облыс 
аумағындаЕлекөзенібойыншажоғарыластануд
ың 45 жағдайыанықталды. 

Гидрохимиялықкөрсеткіштербойыншажерүсті
суларыныңсапасынбақылаунәтижелерібойын

ша 
толығырақақпарат«Қазгидромет»РМКсайтын
да(http://www.kazhydromet.kz/ru/monitor_be
luten_archiv2015) орналастырылған.   

Су ресурстарыныңластануы 

жәнеағындысуларменластағыш 

заттардыңағызулары 

Ластағыш заттар мен 
тазартылмағанағындысуларды, 
мұнайжәнемұнайөнімдерінАқтөбеоблысыаум
ағындағыашықсуқоймаларынарұқсатсызтураа
ғызуфактілерісоңғыүшжылдаанықталмады. 
Су ағызудыңнақтыкөлемдерітуралыақпарат 
4.2.3-ші кестеде ұсынылған.  

 

4.2.3-ші кесте. Су ағызудыңнақтыкөлемдерітуралыақпарат 

Су ағызудыңнақтыкөлемдерітуралыақпарат 2015ж. 2014ж. 

Өнеркәсіптікағындылар Су тарту көлемі, мыңм3 64 105,0 66 701,2 

Ластағыш заттардыңкөлемі, мыңтонна 14,97 15,9 

Шаруашылық-тұрмыстықағындысулар Су тарту көлемі, мыңм3 19  
937,0 

22  
937,0 

Ластағыш заттардыңкөлемі, мыңтонна 6,78 7,12 

Апатты жәнерұқсатетілмегенағындылар Су тарту көлемі, мыңм3 - - 

Ластағыш заттардыңкөлемі, мыңтонна - - 

Барлығы 
(барлықжоғарыдатізбектелгенағындылар) 

Су тарту көлемі, мыңм3 84 042,0 89 638,2 

Ластағыш заттардыңкөлемі, мыңтонна 21,75 23,02 

 

Жүргізілгензерттеулергесәйкесоблыстағыкәріз
дік тазарту ғимараттарының (КТҒ) 
бөлекобъектілерініңтехникалықжағдайыэколо
гиялықталаптарғасәйкескелмейді. 
Тазартуғимараттарындағыжабдықтардыңтаби
ғитозуына 
сәйкесқазіргітаңдаағындысулардықабылдаубо
йыншаобъектілеріжоқАқтөбеоблысыныңіріел
дімекендерінде (Алғақ., Қандыағашқ., Жемқ., 
Хромтауқ., Бадамшаа., Шұбарқұдыққтк, 
Қарауылкелді а., Кеңқияқа., Шалқарқ., 
Мәртөка., Ембіқ.) КТҒқалпына келтіру 
жәнеауданорталықтарында (Қобдаа., 
Комсолмольска., Мәртөка., Ырғыза., Темірқ.) 
жаңатазартуғимараттарыныңқұрылысыбойын
шабағдарламаныәзірлеуқажет. 

Сонымен қатар, 
Ақтөбеқаласыныңкәрізжелісіндетазаланбаған
өнеркәсіпағындарынқабылдаумәселесібар, 
оныңнәтижесіндежелілертозадыжәнеАқтөбеқа
ласыныңэкологиялықжағдайынакеріәсерінтиг
ізеді. Бұданбасқа, Ақтөбеқ. 
КТҒөнеркәсіптікемес, шаруашылық-
тұрмыстықағындысулардықабылдауғаарналға
н. Сондай-ақ, реттеуіш 
сыйымдылықтыңтүйінінен (РСТ) өндірістік-
тұрмыстыққажеттіліктергетазартылғанағынды

сулардықайтапайдаланумәселесішешілмей 
отыр.      

Облыстағысуқоймаларыныңэкологиялықжағд
айынжақсартумақсатында 2015 
жылыжергіліктібюджеттенкелесітабиғаттықор
ғауіс-шараларықаржыландырылды: 

- Д-1 500мм 
өздігіненағатынколлекторын«Алатау»ОСК 
бастап АқтөбеқаласыныңКСС-11-ға дейін 
бұрынғықалпына келтіру, сомасы – 176,118 
млн.теңге; 

 - 
«АқтөбеқаласыныңаумағындаЕлекөзенініңлас
тануынтоқтатуүшінселағыныныңбағытынөзге
рту»объектісібойыншажертелімінесәйкестенді
руқұжатынәзірлеу, сомасы -  651,0 мыңтеңге; 

- 
«АқтөбеқаласыныңаумағындаЕлекөзенініңлас
тануынтоқтатуүшінселағыныныңбағытынөзге
рту»жобасыбойыншажобалық-
сметалыққұжаттамадайындау, сомасы - 14,902 
млн. теңге. 
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Сондай-ақ, Экология департаменті 
сүзуалаңдарыбартабиғатпайдаланушыларды 
бақылапотырады: бақылау, 
кәсіпорындардыңсүзуалаңдарыкарталарынате
хнологиялыққызметкөрсету(тазалау 
жәнежырту) сызбаларын әзірлегенін, 
ағынсулардықабылдауобъектілерініңорналасу
ықанағаттанарлықтехникалықжағдайдаекенін
, жасандысуқоймаларының (биотоғандар, 
сүзуалаңдары, жинақтапбулатқышжәнет.б.) 
ағынсуларыментолудеңгейіжобалықбелгілеул
ердентөменекенін бақылайды. 

Жер асты сулары 

Жер асты 
суларыныңластануыныңбастыошақтарыкелесі
өнеркәсіптікобъектілерменбайланысты: 
Ақтөбеферроқорытпазауыты (АФЗ), 
Ақтөбехромқосындыларызауыты (бұданәрі - 
АХҚЗ), «АқтөбеЖЭО» АҚ, С.М. 
КироватындағыбұрынғыАлғахимиялықзауыт
ыныңөнеркәсіптікалаң, Дон ТКБК, Мұғалжар, 
ТеміржәнеБайғанинаудандарындағымұнай-
газкенорындары.        

АқтөбеқаласындағыЕлекөзенініңоңжәнесолжа
ғалауларындаалтываленттіхромменластанған
жер асты 
суларыныңтарихиластануаймағыбар, бұл 1957 
жылыАқтөбехромқосындыларызауытын 
(АХҚЗ) іскеқосуменбайланысты. 2012-2013 
жылдардағымерзімдеҚРҚоршағанортажәнесу
ресурстары 
министрлігініңтарапынанреспубликалықбюд
жетқаражатыесебінен«Елек 
өзеніндежалғасатынаймақтахромменалтывале
нттіластанудан№3 тәжірибелік-
өндірістікучаскесініңжерастысуларынтазалау»
жобасыніскеасыружүргізілді. 
Жобаныңмердігері«Геотермөндірістіккомпан
иясы»ЖШСқысқамерзімішінде№3 
сынақучаскесінделастануды жойды. 2014-2015 
жылдары жеткен 
нәтижелердібақылауүшінжерастысуларынамо
ниторинг жүргізілді. 

Елек өзенініңборменластануы 1941 
жылыАлғақ. Ақтөбехромқоспалары 
зауытынан басталды. 
Борқышқылөндірісініңағындылары 1980 ж. 
дейінтазартусызЕлек 

өзенініңалқабынаағызылды. 
Бұлжерастысуларыныңборменластанукөзіне, 
кейінжерүстісуларыныңдаластануыныңкөзібо
лды. 

Облыс 
әкімдігініңтапсырысыбойыншабұрынғыАлғах
имиялықзауытыныңөнеркәсіптікалаңында 
зерттеу жұмыстарыжүргізілді. 
Жұмысбарысындазауытауданындағықалдықт
ардыңкөлеміменқұрамыанықталды. 
Сотшешіміменанықталғанқалдықтариесізжән
ереспубликалықменшіккекеліптүскендептабы
лды. ҚазіргітаңдаЭнергетика 
министрлігіменқалдықтардыңоператоры 
ретінде«Жасыл даму» АҚ-ныанықтады.  

4.2.3. Топырақтыңластанужағдайы 

КөктемгіжәнекүзгімерзімдердеАқтөбеқ. 
түрліаудандарынан«Қазгидромет»РМК-мен 
алынғантопырақсынамаларының 
бәріндеанықталатынауырметалдаршекті жол 
беру шегінде.    

Жер 
үстісуларысапасынбақылаунәтижелерібойын
шатолығырақақпарат«Қазгидромет»РМКсайт
ында 
(http://www.kazhydromet.kz/ru/monitor_belu
ten_archiv2015) орналастырылған.    

4.2.4. Жер қойнауы 

Облыста 121 жер 
қойнауынпайдаланушыларесептелуде (4.2.4-
кесте), оныңішінде: 

27 кәсіпорынныңкөмірсутекшикізатын (КСШ) 
барлауменөндірудіжүзегеасыруғақұқықтарыб
ар; 

21 кәсіпорынның–қаттыпайдалықазбаларды 
(ҚПҚ) өндіруге; 

62 кәсіпорынның– 
кеңтаралғанпайдалықазбаларды (КПҚ) 
игеруге;  

9 кәсіпорынның–жерастысуларынөндіруге;  

2 - барлаумен байланысты емес операция 
(ББО).  

 

4.2.4-ші кесте. Жер қойнауынпайдаланудыңнегізгікөрсеткіштері 

Атауы 2015 жыл 2014 жыл 

Жер қойнауынпайдаланушылардыңсаны 119 106 

өндірілгенминералдықшикізат, мыңтонна 3332,233 62506,5 

Аршылған жыныстар көлемі, мыңтекшеметр 373,91 29322,7 
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Минералдықшикізаттықайтаөңдеу, мыңтоннанемесемың текше 
метр 

- - 

Өндірілгенжерастысулары, мыңтонна - - 

Жер қойнауынаорналастырылғанқалдықтар, мыңтонна 11,507 - 

Жер қойнауынажүктелгенкөлем, мыңтекшеметр   

Қабаттықсулар 2832,66 1689,6 

Газдар 43567,32 38082,1 

Ірі кәсіпорындарменгаздыөндіру, кәдегежаратужәнежағукөлемі 4.2.5-ші кестеде келтірілген.    

4.2.5-ші кесте. Газды өндіру, кәдегежаратужәнежағукөлемдері 

Кәсіпорында
р 

2014 жыл 2015 жыл 

Газды 
өндірукөле
мдері, млн. 
текше метр 

Кәдегежарат
ылған, млн. 
текше метр 

Жағылғангазкөл
емдері, млн. 
текше метр 

Газды 
өндірукөле
мдері, млн. 
текше метр 

Кәдеге 
жаратылға
н,млн 
текше метр 

Жағылғангазкөл
емдері, млн 
текше метр 

«СНПС-
Ақтөбемұнай
газ»АҚ 

2  538,93 2  438,325 9  9,942 5274,462 5139,642 134,82 

«ҚазақойлАқ
төбе» ЖШС 

3  51,999 2  94,498 5  7,6 615,639 402,787 212,849 

«Каспий 
мұнай ТМЕ» 
АҚ 

0 ,25 0,25 - 21,358 0,92,356 19,002 

«Қазақтүрікм
ұнай» ЖШС 

7,7709 6,64791 1,1229 8,863 7,379 1,484 

«Сайғақ» 
ЖШС 
(бұрынғы«М
аерск Ойл 
Қазақстан 
ГмбХ» 
компаниясы) 

1,108 1,064 0,042 2,424 2,304 0,12 

«Алтиес 
Петролеум 
Интернешнл 
Б.В.» 
компаниясы 

0,866 0,83 
 

0,034 2,241 2,241 
 

- 

«КМКМұнай
» 
(«Lancaster 
Petroleym») 
АҚ 

0,434 0,434 - 0,734 0,604 - 

«Аман 
Мұнайгаз» 
(«Қазақмыс 
Петролеум») 
ЖШС 

20,628 
 

1,404 19,224 19,773 
 

1,314 18,459 

« СП FIAL» 
ЖШС 

- - - - - - 

«Арал 
Петролеум 
Капитал» 
ЖШС  

1,09 0,014 1,076 - - - 

«ӨзтүрікМұн
ай» ЖШС 

- - - - - - 

«Тетис Арал 
Газ» ЖШС 

6,47115 0,996 5,472 1,604 0,003 1,601 

«Фирма Ада 
Ойл» ЖШС 

3,06 2,998 0,062 8,126 8,09 0,036 

«Сағыз 
Петролеум 
Компаниясы
» ЖШС 

2,308 2,308 - 5,868 5,868 - 
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Барлығы, 
млн текше 
метр 

2937,25 2752,0 185,25 5961,092 55572,588 388,504 

 

4.2.5.Биоәртүрлілік 

Облыс аумағындасүтқоректілердің 62 түрі 
жәнеқұстардың 214 түрікездеседі 
оныңішінде,сүтқоректілердің35 
түріжәнеқұстардың 80 түріаңшылық-
кәсіпшілік болып табылады. 
ҚазақстанныңҚызылКітабынажануарлардың 
10 түріжәнеқұстардың 35 түріенген. Жабайы 
жануарлардыңкөптегентүрініңқазіргіжағдайы
тұрақты жәнеқауіптудырмайды. 
Қазіргітаңдааңшылық-
кәсіпшілікжүргізілмейді.  

2015 жылы АқтөбеоблысыныңЫрғыз, 
Әйтекебиаудандарындаақбөкендердіңжаппай
қырылуыорыналды (10 мыңбастанартық).   

Аталғанфактібойыншажоспардан тыс 
экологиялықтексерубелгіленіп, аталғанаудан 
учаскелері бойынша департамент 
зертханасымен ауа сынамасы іріктелді. 
Алынғанмәліметтербойыншаатмосфералықау
адағыШЖКнормасыныңқұралдыөлшеудіңарт
унәтижелері бойынша 25 сынама іріктелді 
және 25анықтамаорындалды. 

Өткенжылдардағыкәсіпшіліктіңнегізгітүріақбө
кендербасыныңшұғылазаюынабайланыстыола
рды аулауғатыйымсалынғанал, 
экономикалықсипаттағыәртүрлісебептергебай
ланыстысаны жағынанкөпкездесетін түлкі, 
қарсақ, ақбөкен, суыр, тараққұйрық, 
ондатрсияқты 
аңдарсоңғыонбесжылішіндеауланбайды.  

Бүгінгітаңдааңшаруашылығынжүргізудіңбаст
ыбағытысуда жүретін жабайы құстарға, 
қояндарменеліктерге 
жәнеқабандарғаазкөлемдеәуесқойлықаулауұй
ымдастырылады. 

Балықшаруашылығыбойыншаақпарат 

Ақтөбеоблысыәкімінің 2008 жылғы 12 
мамырдағы«Жергілікті жерлерде 
балықшаруашылығысуқоймаларыныңтізбесін
бекітутуралы»№167 қаулысынасәйкесоблыста 
100 балықшаруашылыққоймасыоныңішінде, 
13 ағысөзендері, 48 көл, 8 сусақтағышыжәне 31 
тоған есептелген.   

Балықшаруашылығықорыныңекіірісубассейн
деріне Тобыл-ТорғайжәнеОрал-
Каспийсубассейндеріжатады.  

Негізгі 
балықкәсіпшілігініңаймақтарыболыптабылад

ы: Ырғыз-Торғайөзен-
көлдіжүйесініңсуқоймасысоныменқатар, 
іріАқтөбе, 
ҚарғалыМұғалжарсусақтағыштарыжатады.  

«Қазақбалықшаруашылығығылыми-
зерттеуинституты»ЖШС Батыс-
ҚазақстандықфилиалыменАуылшаруашылық
министрініңбұйрығыменжүргізілгенғылымиб
иологиялықзерттеулернегізіндеАқтөбеоблысы
ныңсуқоймаларына 2015 жылға 114,4 
тоннакөлеміндегібалықаулаудыңлимитібекіті
лді.    

Пайдаланушыларғабалықаулауғарұқсатберуб
екітілгенлимиткесәйкесоблыстыңтабиғиресур
старыментабиғаттыпайдаланудыреттеубасқар
масыменжүргізіледі.  

Қазіргітаңда, 
балықшаруашылығынжүргізуүшіноблыстың 
19 объектісінеөзенучаскелерімен 38 
суқоймасыбекітілген.    

Балықшаруашылығынжүргізудепайдаланушы
лардыңнегізгіміндеттері жыл 
сайынғыбалықаулау, ғылыми-зерттеулер, 
материалды-техникалықжабдықтаумен су 
қоймаларынабекітілгенкүзетүшінқорықшықы
зметінұстау болып табылады.  

Даму жоспарын дамыту 
мақсатындаөзқаражатыесебінен 
балықшаруашылығықоймаларының 
пайдаланушылары 2015 жылы облыс су 
қоймаларына5563 
мыңтеңгесомасыменбекітілген 237 
мыңданадағыбекіре балықтарды (тұқы, 
дөңмаңдай, ақ амур)өсіріп, 
тоғандарғажібереді. 

2015 жылдыңқұрғақжазынанбастап - 
күзгікезеңдеШалқарауданындағы 
«Шалқар»суқоймасының су 
деңгейініңтөмендеуісуқоймасындақұрғақтыққ
аалыпкелді. Нәтижесінде, көлсуыныңқатып, 
көлтүбінде балдырлар жиналуынан 
балықтарғасужетіспей, 
олардыңқырылуынасебепболуда.  

Орман қорыныңжағдайытуралыақпарат 

АқтөбеоблысыҚазақстанРеспубликасыныңеңо
рманыазоблыстарыныңбіріболыптабылады. 
ОблыстыңорманресурстарыЕлек, Қарғалы, 
Қобда, 
Темірсияқтыбіршамаіріөзендеріменолардыңса
лаларыменбойыменалқапты ормандар мен 
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қайыңды-көктеректоғайларбар. 
Соныменқатар, 
теміржолжәнеавтокөлікжолдарында 
көшеттержайғасқан.  

Ақтөбеоблысыныңмемлекеттікорманқоры 
982,3 мыңга. оныңішінде, ормандыжерлер – 
95,4 мың га, орманды аудандар 51,6 
мыңгақұралғаняғни, 
аңшылықалқаптардыңжалпыауданы 1%-
даназ.  

Ақтөбеқаласыныңайналасындағы санитарлы-
қорғаужасылаймағынжаңартужоспарыжүзегеа
сырылуда. Ағымдағыжылыжалпыауданы 193,9 
га. құрайтынөліменмәніжоқағаштарды 
реконструктивті кесу жұмыстарыжүргізілді.  

Ерекше 
қорғалатынтабиғиаумақтаржағдайытурал
ыақпарат 

Облыста ерекше 
қорғалатынтабиғиаумақтардан 2007 жылы 
763,5 мың га салынғанЫрғыз-
Торғаймемлекеттіктабиғирезерватымен 296,0 
мыңгаТорғаймемлекеттікқорықшасыбар.  

Қорықшааумағыесебіменкүзетілетінаумақауда
ны 1060 мыңгектардықұрайды.  

Резерват 
табиғаттықорғаужәнеғылымимекемемәртебесі
менэкологиялықжүйеніңжерүстін 
жәнежерастынқорғауға, сақтауға, 
қалпынакелтіругеенетін 
жәнетабиғикешендердіңбиологиялықәртүрліл
ігін қолдайтын 
жәнеоларғабайланыстытабиғижәнетарихи-
мәдениет объектілерді белгілеген ерекше 
қорғалатынтабиғиаумақболыптабылады. 

Флора мен фауна түрлерініңболуы: 
өсімдікәлемі– 390, сүтқоректілер– 42 
(оныңішіндеҚРҚызылкітабынаенгізілгені- 2), 
құстар– 250 (ҚРҚызылкітабынаенгізілгені- 32), 
қосмекенділер – 4 
жәнебауырменжорғалаушылардың– 14 түрі.  

Ақтөбеоблысыәкімдігінің 19.02.2010 ж. №51 
қаулысыменАқтөбеоблысыныңҚарғалыаудан
ыаумағында 83 770 
гаауданыменжергіліктімаңыздағы«Эбита»таб
иғиқорықшасықұрылды. 

Ақтөбеоблысыныңәкімдігінің 12.12.2012 ж. 
№451 
қаулысыменАқтөбеоблысыаумағында33 395 га 
ауданымен жергілікті 
маңыздағы«Өркеш»табиғиқорықшасықұрылд
ы.  

Көкжидеқұмы. 

Ақтөбеоблысыәкімдігінің23.01.2013 ж. №7 
қаулысыменАқтөбеоблысыныңМұғалжарауда
ныаумағында13 977 га ауданымен жергілікті 
маңыздағы«Көкжиде - Құмжарған» 
мемлекеттік 
табиғикешендіқорықшасықұрылды. 
ОсықаулыменКөкжиде - Құмжарған» кешенді 
қорықшасы«Теміртасорманшаруашылығы»ме
млекеттікмекемесінежүргізуүшінберілді.  

2008 жылдан бастап бүгінгікүнге дейін 
Ақтөбеоблысыәкімдігініңтапсырысыбойынша
Көкжидеқұмдымассивіндемұнайөнімдеріменж
ерастысуларыныңқұрамындаШЖКартуынрас
тайтын деректерді 
қолданбалыэкологиялықзерттеулержүргізілуд
е.  

Жүргізілгензерттеулернәтижелеріжердіпайда
ланушылармен құмныңнашар игерілуіне 
қатыстызерттеулерәзіргеэкожүйелердіңқайты
мсызбұзылуынаалыпкелмейтінінкуәландырад
ы. Алайда, апатты 
жағдайларданемесеқарқындыигерукезіндеауы
зсуғапайдаланылатынтұщысуларқорынан 
айырылатын болады.  

4.2.6. Радиациялықжағдай 

Жердіңсәулеленугаммасыдеңгейінкүнделіктіб
ақылау 7 метеорологиялықстанцияда 
(Ақтөбеқаласы, Қарауылкелді, 
Новоалексеевка, Родниковка, Ойылауылдары, 
Шарқарқаласы, Жағабұлақауылдары) 
жәнеАқтөбеқаласыныңатмосфералықауаны 
ластануының  2 автоматтыбекетіндежүргізілді.  

Атмосфералық жер 
қабатыныңорташарадиациялықгамма-фоны 
0,004-0,28 мкЗв/сағ. шегінде болды. Облыс 
бойынша орташа радиациялықгамма-фоны 
0,12 мкЗв/сағ. 
құрайдыжәнежолберілетіншегіндеболды.  

Ақтөбе облысы 
аумағындағыатмосфералықжерқабатыныңрад
иоактивті ластануын 
бақылаукөлденеңпланшеттерменауасынамасы
ніріктеужолымен 3 метеостанцияда (Ақтөбе, 
Қарауылкелді, Шалқар) жүргізілді. 
Барлықстанциялардабестәуліктікіріктеусынам
аларымен жүргізіледі.  

Облыс 
аумағындағыатмосфералықжерқабатыныңрад
иоактивті түсуорташатығыздығы 0,6-3,4 Бк / 
м2 шегінде ауытқыды. Облыс бойынша 
түсудіңорташатығыздығы1,3 Бк/м2 

құрайдыяғни, 
шектіжолберілетіндеңгейденаспайды.  

Экологиялықбақылаумениондаушы 
сәулешығарукөздерінпайдаланатын 196 
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объекті қамтылғаноныңішінде, 
сәулелітерапияның(диагностика) 169 
кабинетіжәнеөнеркәсіптің 25 объектісі.  

Облыста иондаушы сәулешығарудың 557 
бірлік көзі оныңішінде, ампулалы 
радионуклидті көздердің 215 бірлігі, 22 
нейтронды сәулелерменрентген 
сәулелерінкелтіретін325аппарат есептеледі. 
Облыста техногенді радионуклидті 
көздерашықтүрдепайдаланылмайды, 
көмугежататынрадиоактивтіқалдықтаржоқ.  
  

Облыстыңкенорындарырадиацияғақатыстықо
лайлыболыпсипатталады. Есеп беру 

кезеңіндесәулелену гаммасы мен 
радонныңағутығыздығыныңэквивалентті 
мөлшеріқуаттылығының (бұданәрі–ЭМҚ) 
белгіленген деңгейденартуыанықталмады.  

Есеп беру кезеңіндеауыз суға - 616, 
тамақөнімдеріне - 75, тозғангрунтқа - 5, су 
қоймасына - 603, құрылыс материалдарына – 
28 сынама іріктелді. Радиация 
деңгейініңартуыанықталмады.  

4.2.7. Қалдықтар 

Пайда 
болғанөнеркәсіпқалдықтарыныңжалпысаны - 
2015 жылы105476,8 мыңтоннаны,2014 жылы40 

280,874 мыңтоннаны құрайды (4.2.6-шы кесте).  
 

4.2.6-шы кесте. Пайда болғанқалдықтардыңжалпысаны 

Өнеркәсіпсалалар
ыбойынша 
 

2015 жыл 2014 жыл салысты
рмалы Пайд

а 
болғ
аны 

Қайтаөңд
елгені 

% Пайдала
нғаны 

% Пайд
а 

болғ
аны 

Қайтаө
ңдел-
гені 

% Пай-
да-

ланғ
аны 

% 

барлығы 10547
6,8 

11599,75 10,
99 

222,502 0,2
1 

40280
,874 

12069,91 30
,0 

559,7 1,
4 

 

Олардыңішінде:               

Тау-кен өндіру 10497
0,2 11499,92 

10,
99 

- - 39 
716,3

7 

11 
953,41 

30
,1 

264,5
4 

0,
7 

+65253,83 

Химиялық 375,7
56 

  222,502 59,
21 

421,4    295,2 70
,1 

-45,64 

Мұнайлы 130,8
8 

99,83 76,
26 

  143,1 116,5 81
,4 

 0,
0 

-12,22 

 

Тәжірибебойыншабарлықтау-
кенөндірукәсіпорындарындаөндірісқалдықта
рынескертужәнеқалдықтардыңпайдаболуына
зайту, есепжәнебақылау, 
жинақтаусоныменқатар, жинау, қайтаөңдеу, 
кәдегежарату, тасымалдау, 
сақтаужәнежоюсияқтықалдықтардыңтехнолог
иялықбарлықциклдарыенетінқалдықтардыбас
қаружүйесіәрекететеді.   

Тау-кен өндірусалаларындапайда 
болғанқалдықтардыңкөбеюіөндіріскөлемініңұ

лғаюынатікелей байланысты.Алайда, 
қалдықтаркөлемініңмаксималды(кендерді 
аршу) ұлғаюы«Газгеоруд»ЖШСтау-
кенөндірусалаларындағыжаңакәсіпорынныңп
айдаболуынабайланыстытуындады. 
Аталғанкәсіпорында пайда 
болғанқалдықтардыңкөлемі 51 
мыңтоннанықұрайды (4.2.7-шікесте). 
Кәсіпорын деректері бойынша қалдықтаржоқ.  

 

4.2.7-ші кесте.Өнеркәсіп салалары бойынша 
Ақтөбеоблысыныңжинақталғанөнеркәсіпқалдықтарыныңкөлемі 

Өнеркәсіп саласы Қалдық түрі Жинақталғанқалдықтаркөлемі 
(2015 жылды қосаалғанда), мың 
тонна 

 
барлығ
ы 

Оныңішінде: 
техногенді, 
минералдыпайдаболу
лар (бұданәрі - ТМП) 

1 2 3 4 
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Тау-кен өндірушісала  

 
«Қазхром»ТҰК»АҚДон 
ТКБК ... 

Аршылғанжәнеқорғалғанжыныстар 839 
322,265 

839 322,265 

Байытудыңшламқалдықтары (шламдар)  
11171,648 11171,648 

Байытудыңкесекқалдықтары 
19264,7  19264,7 

«ТНК Қазхром» 
АҚАФЗфилиалы 

шлактар 1418,802   

газдан тазалау шаңы 346,069   

ШАҚ 15,668   

«Коппер текнолоджи»  
ЖШС «октябрдің 50 
жылдығы»кенорыны 
 
 

аршылғанжыныстар 
15668,6 15668,6 

қиыршықтастыжыныстарөндіруүшінжарамд
ыемес 30415,7 30415,7 

қиыршықтастыжыныстарөндіруүшінжарамд
ыемес 

144214,97
3 

144214,973 

Жанас жыныстар 
93,0 93,0 

«Приорское» кен орыны  
 
 

улы емесқиыршықтастыжыныстар 
51840,541 51840,541 

кен маңықиыршықтастыжыныстар 
1215,6 1215,6 

борпылдықжыныстар 
19054,4 19054,4 

«АМК» ЖШС байыту қалдықтары 29827,09 
 

29827,09 
 

«КазКупер» ЖШС аршылғанжыныстар 7 697,3 7 697,3 

«ТМО «Батыс» ЖШС аршылғанжыныстар 
1 596,00 1 596,00 

«Казгеоруд» ЖШС аршылғанжыныстар 
51368,951 51368,951 

«Восход Хром» ЖШС байыту қалдықтары 
1371 1371 

«Восход Ориел» ЖШС аршылғанжыныстар 
862,284 862,284 

Химиялықөнеркәсіп  

 «АЗХС» АҚ монохромды шлам 8543,7   

күкірттінатрийшламы 1161,9   

натрий сульфаты шламы  680,6   

Энергетикалықөнеркәсіп 

«АқтөбеЖЭО» АҚ күлүйінділері 2 257,74   

Мұнайгазөндірушісала 

«СНПС АМГ» АҚ кесек күкірт   

«ҚазақОйлАқтөбе» ЖШС ҚТҚ   

«Реал Ракурс» ЖШС Бұрғыланғаншлам, ӨҚҚ 138,2  - 

 «ТазаДалаКом» ЖШС Бұрғыланғаншлам, ӨҚҚ, ҚТҚ 3,6   

«АктобеЭкоЦентр» ЖШС Бұрғыланғаншлам, ӨҚҚСӨҚ* 21,631   

«Баймар Групп» ЖШС Бұрғыланғаншлам, ӨҚҚ -   

«Экологиялықтехнологиял
ар» ЖШС 

Бұрғыланғаншлам, ӨҚҚ, ҚТҚ  
10,359 

  

«ХимПромСервис-Актобе» 
ЖШС 

Бұрғыланғаншлам, ӨҚҚ 153,08   

«АкжарОйлАС» ЖШС Бұрғыланғаншлам, ӨҚҚ -   

«НК Сервис» ЖШС Бұрғыланғаншлам, ӨҚҚ 289   

«ЖанЭко 
Сервис» ЖШС 

Бұрғыланғаншлам, ӨҚҚ  
77,893 

  

«Kyzylоy Eco Profile» ЖШС Бұрғыланғаншлам, ӨҚҚ  
14,155 
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«Кучум» ЖШС Бұрғыланғаншлам, ӨҚҚ 2   

«Актобе НГС» ЖШС Бұрғыланғаншлам, ӨҚҚ -  

«Экотехникс» ЖШС Бұрғыланғаншлам, ӨҚҚ   

«Таза Табиғат АН» ЖШС СӨҚ 11,8  

Облыс бойынша барлығы 1 232 
432,95 

1 217 286,75 

 

ӨҚҚ*- өнеркәсіптікқаттықалдықтар; СӨҚ- 
сұйық-өнеркәсіптікқалдықтар. 

2.8.4-ші кестеде көрсетілгенәрекет етуші 
тұрмыстыққаттықалдықтар(бұданәрі - ТҚҚ) 
полигондары туралы 
ақпараттыңморфологиялыққұрамы (шыны, 

пластик, қағаз, металл, тамаққалдықтары, 
қағаз, құрылысқалдықтарыжәнет.б.) 
менорналастыруәдісі 
(картадағыүймеліашықтәсілі) 
барлықполигондарүшінбірдейекендігін 
ескеру қажет. 

 

4.2.8-ші кесте. Әрекет етуші ТҚҚ полигондар туралы ақпарат 

№ Полигон иесі қайкезеңненбаста
п 

Полигоннныңқуаттылығ
ы 

Жинақталғанқалдықтардыңкөле
мі, мыңтеңге 

1 «АқтөбеТазаҚала
» ЖШС 

2007г 60,2 га 1760,9 

2 «Алға Тазалық» 
ЖШС 

2010г 2,0 га 80,3 

3 «Экологиялық 
технологиялар» 
ЖШС 

2009г 1,115м2 17,48 

4 «ЖЕС» ЖШС 2006г 1 га 45,54 

5 «Реал Ракурс» 
ЖШС 

2003г 21,1 га 55 

6 «СНПС АМГ» АҚ 2004г 3,0 га 105,3 

7 «ҚазақОйлАқтөбе
» ЖШС 

2005г 2,0 3,9 

8 «Ақтобе НГС» 
ЖШС 

2010г 1,0 0,9 

9 «Кеңқияқ» СК 
КМК 

2003г 2,0 га 151,1 

10 «ТазаДалаКом» 
ЖШС 

2009г 1,8 3,6 

11 «ШалқарТКШ» 
ММ 

2010г 2,0 га 86,1 

12 «Темір-Тазалық» 
ЖШС 

2014 2,25 га 0,2 

 

2015 жылғыАқтөбеоблысыбойыншаТҚҚ-
ныңкөлемі 641,5 мыңтоннанықұрайды.  
Облыста ТҚҚ  орналастыру бойынша 12 
полигон: Ақтөбеқ., Қандыағашқ., Ембіқ.,  

Кеңқияқкенті, Жаңажолкенті, Алғақ., 
Шалқаркенті, Байғанинкенті, 
Шұбарқұдықкенті, т. б. 2014 жылы  641 
мыңтоннаТҚҚқұрылды. 

Өңірде бірқатарТҚҚөңдеушікәсіпорындары 
жұмысістеуде («Тенуса» ЖШС, 

«АқтөбеНГС»ЖШС, 
«Экологиялықтехнологиялар»ЖШС, 
«Импортмастер»ЖШС, «Поливест» ЖШС 
жәнет. б.). Есепті кезеңде 641,5 
мыңтоннаТҚҚпайда болды,  0,26% құрайтын, 
1695 тоннакәдегежаратылды. 

Қалдықтардың пайда болу көлемі, 
қайтаөңделуіжәне орналастырылуы бойынша 
ақпарат 4.2.9-ші кестеде келтірілген. 

 

4.2.9-ші кесте. Өнеркәсіпсалаларыбойыншапайда болған, пайдаланылған, 
қайтаөңделгенжәнеорналастырылғанқалдықтардыңкөлемі   

Өнеркәсіп саласы Қалдықтүрі 
Пайда 
болд

Пайдаланыл
ды 

Қайтаөңделіп
, 

Полигондарға 
орналастыры

Ұйымғабер
ілді 
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ы кәдегежарат
ылды 

лды  

  
мың 
тонна 

мын 
тонн
а 

(%) 
мың 
тонна 

(%) 
мың 
тонна 

(%) 
мың 
тонн
а 

(%) 

Тау-кенөндіруөнеркәсібі 

 «ТҰК«Казхром»АҚ 

Аршылғанжын
ыстар 

9855   9855 100     

Жанасжыны-
стар 

503,5 
 

  503,5 100     

Кесекқал-
дықтар 

879,20
4 
 

  803,076 92 70,986 8   

Шлам 
632,72

4 
 

    
632,72

4 
 

100   

Аспираци-
ялықшаң 

5,317 
 

  
5,317 

 
100     

ТҰК«Казхром»АҚ Шлактар 
571,32

2 
  333,025 

58,2
9 

193,69
2 

33,90 
44,00

4 
7,7 

"Коппер Тех-
нолоджи" ЖШС 

Аршылғанжын
ыстар 

36186,
81 

    
36186,

81 
100   

«Каз Купер» ЖШС 
Аршылғанжын
ыстар 

         

 «АМК» ЖШС Кен сақтағыш 
4789,4

9 
    

4789,4
9 

100   

«Восход Хром» 
ЖШС 

Кен сақтағыш 
177,85

3 
    

177,85
3 

100   

 «Казгеоруд» 
ЖШС 

Аршылғанжын
ыстар 

51368,
951 

    
51368,

951 
100   

Тау-кенөндіруөнеркәсібі бойынша 
барлығы 

104970
,2 

  
11499,9

2 
10,9

6 
93420,

51 
89 

44,00
4 

0,04 

Химия өнеркәсібі 

«АХҚЗ» АҚ Шлам 
375,75

6 
222,5

02 
59,21   153,254 40,78   

Мұнайгазөндірушіөнеркәсібі 

барлығы 
мұнайөндірусаласыб
ойынша 

Өндірістікқал-
дықтар 

130,88         

«Реал Ракурс» 
ЖШС 

Өндірістікқалд
ықтар 

   -      

 «Таза Дала Ком» 
ЖШС 

Өндірістікқалд

ықтар 
   5,5 100     

«АқтөбеНГС» 
ЖШС» 

Өндірістікқалд

ықтар 
   12,78 100     

«Ақтөбе 
Эко Центр» ЖШС 

Өндірістікқалд

ықтар 
   6,141 100     

«Ақжар Ойл АС» 
ЖШС 

Өндірістікқалд

ықтар 
   2,348 100     

«Экотехникс» 
ЖШС 

Өндірістікқалд

ықтар 
   13,52      

 «ХимПромСервис 
Актобе» ЖШС 

Өндірістікқалд

ықтар 
   - 

 
 

    

«БаймарГрупп» 
ЖШС 

Өндірістікқалд

ықтар 
   50,136  0,98    

«L.Scarti» ЖШС 
Өндірістікқалд

ықтар 
   8,0885  0,0304    

«Экологиялықтехн
ологиялар» ЖШС 

Өндірістікқалд

ықтар 
   1,318 99,6     

 «ЖанЭко 
Сервис-С» ЖШС 

Өндірістікқалд

ықтар 
     11,945 100   

«Kyzylоy Eco 
Profile» ЖШС 

Өндірістікқалд

ықтар 
     5,21 100   

 «НК 
Сервис»ЖШС 

қалдықтар      9 100   
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«Таза Табиғат-
АН»ЖШС 

Өндірістікқалд
ықтар 

     3,872 100   

Барлығымұнайөндірусаласыбойынша    99,83  31,037    

Барлығыоблыс бойынша  
105476

,8 
222,5

02 
0,21 

11599,7
5 

10,9
9 

93604,8 88,74 
44,00

4 
0,04 

 

Облыс бойынша 888,1 га ауданда 1090 иесіз 
қоқысанықталды, оның 4 830,8 мың. 
тоннақалдығы орналастырылды. 
Оныңішінде,347 мыңт. ТҚҚапаттықалдықтар 
бар, 381,4 га ауданға,  688763,5 м3 
қалдықорналастырылды. 
Ақтөбеоблысыныңаумағындақоқыстықайтаөң
дейтінзауыттарболмаған, 

көңдіорналастыруғаарналғантиптікполигонда
ржоқ.Өлгенжануарлардыңөлексесін 
көмупроблемалары бар. 
Ауылдықокругтерменосыбағыттағыатқарылға
нжұмыстары 
жеткіліксіз.Ауылдықокругтердежануарларды
ңөлекселерін орналастыруға арналған39 мал 
қорымыбар ( 4.2.10-ші кесте). 

 

4.2.10-ші кесте. Ақтөбеоблысындағымал қорымдарытуралыақпарат 

№ Атауы  
Мал қорымдарыныңсаны 

Барлығы 
Типтік Қарапайым 

1 Ақтөбеқаласы 1 1 2 

2 Әйтеке-би ауданы 3 14 17 

3 Алғаауданы 3 8 11 

4 Байғанинауданы 2 9 11 

5 Ырғызауданы 2 12 14 

6 Қарғалыауданы 0 5 5 

7 Қобдаауданы 2 16 18 

8 Мәртөкауданы 3 12 15 

9 Мұғалжарауданы 7 9 16 

10 Темірауданы 3 7 10 

11 Ойылауданы 6 8 14 

12 Хромтау ауданы 3 14 17 

13 Шалқарауданы 4 10 14 

 ЖИЫНЫ 39 125 164 

 

«БКК и К»ЖШС, «Экосфера+»ЖШС люми-
несценттікшамдар мен құрамындасынабы бар 
құралдардыжинауменайналысады 

2015жылықұрамындасынабы бар шамдардың 
(бұданәрі-ҚСШ) – 21120 данасы, 2014 жылы 
20850 данасықабылданды.Арнайы 
орынжайларына 
жинақтаушараларыбойыншаҚостанай 
облысыныңЛисаковскқаласынаҚСШ–
ғадемеркуризациялауғажіберіледі.  

Ақтөбеқаласындатозғанавтошиналардыжинау
«АқтөбеЗащита»ЖШС, «Машат» ЖШС және 
«Бережная Ж.И» ЖК жүзегеасырады. 

2011ж. «Тенуса» ЖШС  полимерлі-
композиттік материалдар негізінде құрылыс 
заттарын өндіреді. 
ӨндірутехнологиясыАқтөбеқаласының 
кәсіпорындары мен ұйымдарынан  
жиналғанпластикалыққалдықтардықайтаөңде
уге негізделеді(канистрлер, бөшкелер, 
сыйымдылықтар, үлбірлер, а/к бамперлері 
жәнет. б.). 

2014 жылы Ембі қаласының 
Мұғалжарауданыаумағында«Болат»ЖШС 
сұрыптауцехыжұмысістейді. Аталған ЖШС-
менТҚҚ-ны қолменсұрыптау жүргізіледіжәне 
пластикалықсыпырғыштарменщеткалар, 
қағазбұйымдарынанжылытқыштарменэкомақ
талар, 
соныменқатаршынықалдықтарданшыныұнтағ
ыжасалады.   

2010 жылдан бастап 
АқтөбеқаласыаумағыныңМ. Оспанов 
атындағыБатыс Қазақстануниверситетінің 
Медициналықорталықаумағында«МюллерСР-
50» маркалы 
«Медициналыққалдықтардыкәдегежаратуғаа
рналғанинсинераторы» іске қосылды.  

Қоршағанортаэмиссиясына рұқсатыбар 
АЕАМ-мен (МКҚК) мамандандырылған 
кәсіпорынқондырғыларғақызметкөрсетудіжүз
егеасырады. Бұданбасқа, Ақтөбеқаласы «Нұр-
Стом» ЖШС 
медициналыққалдықтардыкәдегежаратубойы
ншақызметкөрсетеді. 
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Қазіргіуақыттажергіліктіатқарушыоргандарос
ықалдықтардың "иесіз" мәртебесін беру 
туралы жұмысжүргізуде. 

15.10.2009 жылғы Алғааудандықсотының№ 2-
711/2009жшешіміменАлғақаласындағыкөлем 
бұрынғыКироватындағызауытының 413 га 
шөгіндіжинақтағыш «иесіз» қалдықтар деп 
танылып, Республикалықменшіккеберіледі. 

26.07.2012 
жылғыҚРҮкіметініңқаулысынасәйкес«иесіз»қа
лдықтардымемлекетменшікке алу 
жәнеқабылданғанқалдықтардыбасқару«Жасы
л Даму» АҚ-мен жүзегеасырылады.  

ҚРЭК 154-бабы,1-тармағы, 4-
тармақшасыныңталаптарынасәйкес, 
табиғатпайдаланушылар 
Бірыңғайкадастрларжүйесінқұруүшінқалдықт
ардыорналастыруобъектісібойынша кадастр 
ісін ұсынады.  

 Бүгінгітаңдабұлнормажұмыс істемейді, себебі 
кадастр істерін жүргізу механизмі 
жүзегеаспаған. 

Сонымен қатар, 
таратуқорыныңполигонменшікиелеріүшінтоп
ыраққұнарлығынқалпынакелтіружәнеполиго
нжабылғаннанкейінқоршағанортағамонитор
ингәсеріжөніндегііс-
шараларөткізушешілмеген 
мәселеболыпқалады. 
Қазіргіуақыттаполигонныңменшікиелеріболы
пнегізінен, жергіліктіатқарушыоргандар 
табылады, 
қалаөмірініңстратегиялықобъектілерін -
қалдықтардықабылдаужәнекөмубойыншапол
игондарды тарату 
қорынсызпайдаланужалғасуда. ҚРЭК 300 
бабының 11-
тармағыныңталаптарынасайтарату 
қорыжоқполигондыпайдалануғатыйымсалын
ады. 

Қазіргіуақыттамұнай-газ 
өндірусаласындақауіптіқалдықтарды 
кәдегежарату, қайтаөңдеу, залалсыздандыру 
полигондарын салуғажер телімдерін 
бөлуеңөзектімәселелердіңбіріболып 
табылады. Облыс бойынша қалада 15 
полигонбар, 2004-жылдыңбастап 30-дан астам 
жер учаскелері полигондар бөлінді. 

Химияландыру құралдары 

24.02.2012 жылғыҚРҚоршағанортаминінің 
«Жойылуы 
қиынорганикалықластағыштарменжәнеолар 
құрамындабарқалдықтарменжұмысістеуқағид
аларынбекіту»№ 40-т 
бұйрығынасәйкесқұрамындаПХД 

(полихлордифенил) 
жабдықтарменқалдықтарменшік иесі нысан 
бойынша жабдықтаПХДбарболуына 
түгендеужүргізу бойынша жоспарын 
әзірлейді. 
Бүгінгікүніоблыстамынакәсіпорындарғажоспа
рларәзірленді жәнебекітілді: 
ДТКБК«КазхромТҰК» АҚ филиалы, 
«КазхромТҰК» АЗФ филиалы, 
«Энергосистема» ЖШС, 
«Қазақтүрікмұнай»ЖШС, «KEGOC» 
«Ақтөбелік 
жүйеаралықэлектртораптары»АҚфилиалы, 
«УМГ Актобе» АҚфилиалы, 
«ИнтергазЦентральнаяАзия»АҚ, «Sinooil» 
ЖШС, «КМК Мұнай» АҚжәнет.б. 
АталғанкәсіпорындаржабдықтыңқұрамындаП
ХДбартізілімдітіркеледі 
жәнеөзкезегіндеқоршағанортанықорғаусалас
ындағыуәкілеттіорганғажеткізіледі. 

Облыс 
аумағындатыйымсалынғаннемесежарамсызбо
лыпқалғанпестицидтердікөмугеарналғанарна
йықоймалар (қорымдар) жоқ. 

Облыста  пестицидтер мен улы химикаттарды 
уақытшасақтауүшін, көлемі 0,8 тонна аса 
қауіптізиянкестерменкүресуүшінбейімделгенү
лгідегі  37 қоймабар. 

Облыс 
аумағындаескіқорымдардардаулыхимикаттар
жоқ. Облыс 
аумағындаулыхимикаттардысақтау,тек жерді 
өңдеукезеңіндемаусымдықсипатты атқарады.       
2015 жылы ауыл 
шаруашылығысаласындағыкәсіпорындар127,1 
мыңга ауданда жерді гербицидтермен 
химиялықөңдеубойыншажұмыстаржүргізді , 
оныңішінде: 

-Әйтекебиауданында 5 кәсіпорынмен 43,1 
мыңга ауданда жерді өңдеужүргізілді; 

- Қобдаауданында 1 кәсіпорынмен 4,6 мыңга 
ауданда жерді химиялықөңдеу жүргізілді; 

- Қарғалыауданында15 кәсіпорынмен 28,2 
мыңга ауданда ауыл шаруашылығы 
химияландыру  жүргізілді; 

- Мәртөкауданында 5 ауыл 
шаруашылықкәсіпорынымен 22,2 мыңга 
ауданда жердіөңдеужүргізілді; 

- Хромтау ауданыныңауыл 
шаруашылығыкәсіпорындарымен29,0 мыңга 
ауданда жерлерді химиялықөңдеу 
жұмыстаржүргізілді. 

Барлық жерлерді химиялықөңдеуүшін 104,4 
мыңлитргербицидпайдаланылған. 
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Сондай-ақ, 2015 жылы 15 
кәсіпорынменауылшаруашылығыаумағында 5 
облысауданыбойыншажалпы8,89 мыңга 
ауданда тыңайтқыштарды енгізу 
жұмыстарыжүргізілді. Барлығы 734,6 тонна 
тыңайтқышпайдаланылған. 

Минералдықтыңайтқыштарды және 
гербицидтерді жеткізу 
Ақтөбеоблысыныңауылшаруашылығыбасқар
масыкәсіпорындарыныңөтінімдерібойынша 
орталықтандырылыпжүзегеасырылады 

Химиялықпрепараттан ыдысты 
кәдегежаратуорталықтандырылып 
өткізілдіжәнеАқтауқаласындаорналасқан«Add
JumpCompany» ЖШС-ға 
кәдегежаратуғатапсырылды. 

Осығанбайланысты, 
облысаумағындакөмугеарналғанарнайықойм
алар (қорымдар) жоқ, 
көмугеарналғаннемесежарамсызболыпқалған
химиялықреагенттерді, жарамсыз дәрі-
дәрмектержәнехимиялықзатыдыстары,басқао
блыстардағы 
мамандандырылғанкәсіпорындарға 
таратылады.
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Ақтөбеоблысыныңэкологиялықпроблемалары 

Атаула
ры  

Проблемалық мәселе Бұрынқабылданғаншаралар, шешім Шешу жолдары 

Трансш
екарал
ықЕлек 
өзеніні
ң 
бассейн
нің 
алты 
валентт
і 
хромме
н 
ластану
ы 
 

АқтөбеқаласындаЕлек
өзенініңоңжәнесолжа
қжағалауында, 
жерастысуларының 
алты валентті 
хроммен тарихи 
ластануы 1957 жылы 
Ақтөбехромқоспалар
ызауытының (АХҚЗ) 
қосылуынабайланыст
ы. 
Хроммен ластану  жер 
асты 
суларыныңтөменгіағы
сыарқылытарайотыр
ып, 
ЕлекөзенінеәріқарайО
ралөзеніне 
түсеотырып 
трансшекаралықауқы
мдағыэкологиялықсал
дарынәкепсоғады. 
 

2012-2013 
жылдардағымерзімдеҚРҚоршағанортажәнесуресур
старыминистрлігініңтарапынанреспубликалықбюд
жетқаражатыесебінен«Елекөзеніндежалғасатынайм
ақтахромменалтываленттіластанудан№3 
тәжірибелік-өндірістік 
учаскесініңжерастысуларынтазалау»жобасыніскеас
ыружүргізілді. 
Жобаныңмердігері«Геотермөндірістіккомпаниясы»
ЖШСқысқамерзімішінде№3 
сынақучаскесінделастанудыжойды. 2014-2015 
жылдарыжеткеннәтижелердібақылауүшінжерастыс
уларынамониторинг жүргізілді. 

ТрансшекаралықЕлекөзені
нің  
бассейнініңхимиялықласта
нуын 
жоюдыңмағыздылығынеске
реотырыпҚазақстанРеспуб
ликасыЭнергетикаминистр
лігі желісі бойынша су 
қоймасыныңжерастысулар
ыныңалтываленттіхроммен
ластануданболашақтаәріқа
райтазартуғакөмеккөрсетуқ
ажет.  
 
 
 

Шекара
аралық
Елек 
өзеніба
ссейнін
іңборме
нластан
уы 

Елек 
өзенініңборменластануы 
1941 жылыАлғақ. 
Ақтөбехромқоспаларыза
уытынан басталды. 
Борқышқылөндірісініңағ
ындылары 1980 ж. 
дейінтазартусызЕлекөзе
нініңалқабынаағызылды
. 
Бұлжерастысуларыныңб
орменластанукөзіне, 
кейінжерүстісуларының
даластануыныңкөзіболд
ы. 
Бор қосындыларыныңсу-
миграциялыққасиетіжоғ
арыболғандықтанұзаққа
шықтыққатараған, 
бағалауларғасәйкесласта
нуареалы 13,5 км2 

құрайды.  
Ластану 40 ШЖК-ге 
дейін жетеді. 

Облыс әкімдігініңтапсырысы бойынша 
бұрынғыАлғахимиялық 
зауытыныңөнеркәсіптікалаңындазерттеужұм
ыстарыжүргізілді. 
Жұмысбарысындазауытауданындағықалдықт
ардыңкөлеміменқұрамыанықталды. 
Сотшешіміменанықталғанқалдықтариесізжән
ереспубликалықменшіккекеліптүскендептабы
лды. ҚазіргітаңдаЭнергетика министрлігімен 
қалдықтардыңоператорыретінде«Жасылдаму
»АҚ-ныанықтады.  
«Жасыл даму» 
АҚАқтөбеоблысындағықауіптіқалдықтардыте
гін негізде өткізубойыншабірнеше рет тендер 
жариялағанболатыналайда, тендер 
өтпегендептанылды. Үстіміздегіжылыосы 
қалдықтарды «Жасыл даму» 
АҚбағытыбойынша 
кәдегежаратужобасынәзірлеугеконкурсжария
ланды.  

1.Химия зауыты 
өнеркәсіптікалаңдарыныңқал
дықтарынжоюбойыншашарал
арқабылдауқажет 
2.Бормен  ластанғанЕлек 
өзенініңжерастысуларынатаза
лау 
жұмыстарынбарлықалаңбойы
ншажүргізу. 
3. 
Республикалықбюджеттенжоб
аныоданәріқаржыландыруға 
ықпалету. 
 

Ақтөбе
облысы 
Шалқа
раудан
ыШалқ
аркөлі 
түбінің
лайлан
уы 

Арал 
теңізініңэкологиялық
дағдарысының 
нәтижесінде зардап 
шеккен 
Шалқаркөліаймаққақ
олайлыклиматтықәсе
рберетінбірегейтабиғ
исуболыптабылады. 
Көлдің су 
қоймасыретіндетолық
айрылудыңшынайықа
упі бар.  
Көлдің 
түбіндеқалыңдығы 1,2 
м. лай қабаты 
жиналған. Көлдің30%-

2007жылы облыс әкімдігі 
«АқтөбеоблысыШалқарауданындағы 
Шалқаркөлініңтүбінтазалау» жобасына ТЭН  
дайындады.Жобағареспубликалықбюджеттенқарж
ыландыруғакөмеккөрсетуүшінсалалықминистрлікк
е (ҚРҚРҚоршағанортамині, ҚРҚОМСР, ЭМ) 
бірнеше рет енгізілген болатын.  Алайда, жобаны 
қаржыландырумәселесішешілгенжоқ. 

 
«АқтөбеоблысыШалқарауд
анындағы Шалқар 
көлініңтүбінтазарту»жобас
ыныңТЭН-ін түзетуқажет. 
Осығанорай, 
құжаттамалардыәзірлеуден
бастапіске 
асырылғанғадейінгі 
барлықсатылардаҚРЭМТЭ
Н жобасын қолдауы тиіс. 
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дан астам ауданын су 
өсімдіктері алып 
жатыр. 
Өткен жылдары 20 
шаруа қожалығы 
көлдіңсуын суару 
үшінпайдаланған, 
қазіргітаңда тек 6 су 
пайдалану 
қалды.Көлдегісу қоры 
25 млн. м3құрады, 2006 
жылы су 19 млн м3  
дейін қысқарды, 
қазіргіуақыттасуқойм
асында 6-7 млн. м3 
артықемес. 
Көлдіңтереңдігі 13-15 
метрге жетті, 
қазіргітаңда 5 
метргедейіназайған. 

Көкжи
де кен 
орнынд
ағытұщ
ысудыс
ақтау 

Қазіргі уақытта 7 
мұнайкомпаниясымен 
«КМК Мұнай» АҚ, 
«УрихтауOperating»Ж
ШС, «СНПС-
АМГ»АҚ, 
«Қазақойлақтөбе» 
ЖШС, «МГК» ЖШС, 
«СП Фиал» ЖШС, 
«Фирма Ада Ойл» 
ЖШС 
Көкжидекөмірсутекті
шикізаткенорнының
шегіндежерастысулар
ынбарлау, сынау 
жәнеөндіру 
жұмыстары 
жүргізілуде. 
Жер асты суларына 
бақылаужасауүшін 
2008 
жылданбастап2010 
жыл 
аралығындақұмдымас
сивтерініңкөпбөлігінқ
амтитынКөкжидежер
астысуларыныңжағда
йына мониторинг 
жасау үшінқұм 
шекарасында 
бақылауұңғымаларыіс
кеқосылғанжәнетолығ
ыменжұмысістептұр.  
Жер асты 
суларыныңластануы 3 
бақылауұңғымада 
(№№ 13М, 14М, 17Н) 
анықталды. 
МұнайөнімдерініңШ
ЖК-ның асуы ШЖК-
ның 1,1 - 41,8 дейін 
үлесінқұрайды. 
Мониторингтік 
зерттеу 
нәтижелеріжер 
қойнауынпайдалану
шылардыңқұмды 
нашар игеретіндігін 

2016 жылғы8 маусымда мәселелердішешугекөмек 
көрсетутуралы Энергетика министрлігіне хат 
жолданды. 
2016 жылғы 29 маусымдағыРБК №15 шешімімен -
Ақтөбеоблысыбойынша 979,3 млн. теңге 
(оныңішінде 2017 жылы– 357,5 млн. теңге, 2018 ж. – 
469,8 млн. теңге, 2019 ж. – 151,9 млн. тг.) қолдау 
көрсетілді. 
ИДМ-ұстанымы–
облыстыңбекітілгенлимитішегіндеқаражаттықайта
бөлуарқылыжобаныорындаудыұсынады. 2017 
жылы 
Көкжидек/оқорыныңконтурынанықтаужәнеқорды
бағалауүшінЖСҚәзірленеді ал, 2018-2019 жылдары 
к/о 
қорынқайтабағалаубойыншажұмыстаржүргізілетін
болады.  
 

1) ШЖК-
ніңнормативтерініңтопыра
қтажәнесуда зиянды 
заттардыңжоғарыболған 
жағдайда жер 
қойнауынпайдаланушылар
ға барлау жәнеөнеркәсіптік 
пайдалануды игеруге тиім 
салу; 
2)Көлбеу-
бағытталғанұңғымалардың
жобалау кезінде 
олардыңкенорнындағыжер
астысуларыменөзараәрекет
тесуіне жол бермеу; 
3)Көлденеңұңғымалардыпа
йдалануға тыйым салу; 
4) «Көкжиде» 
геологиялыққұрылымдыже
растысуларының , сондай-
ақесептеуқорлардыңшекар
аларын анықтау; 
5) «Көкжиде»жер асты 
сулары 
пайдаланушылардыңәреке
тдәрежесібойыншамонито
рингтік зерттеулер жүргізу; 
6) «Көкжиде»құмының 
мемлекеттік табиғи-
қорыққорыныңобъектілері
ніңжағдайынамониторинг
жүргізуүшінбірыңғайопера
тордыанықтау. 
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көрсеттіалайда, жер 
асты 
суларыныңүздіксізлас
тануыбайқалады, 
бұлжерқойнауыныңқұ
ндыбөлігін 
сақтауғақауіптөндіру
де.  
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Алматы облысы Қазақстанныңоңтүстік-

шығысында, СолтүстікТянь-

Шанныңоңтүстікжотасыменсолтүстік-

батысында–Балқашкөліменжәнесолтүстік-

шығысындаІлеөзенімен, 

ШығысындаҚХРшектеседі. 

Барлықоңтүстікбөлігінқұрғақарналармен–

бақанастармен, 

тізбектелгенжәнеборпылдаққұм 

(СарыішікАтырау, Тауқұм) 

массивтеріменқиылысатыноңтүстікЖетісудің

жәнеБалқашмаңының (биіктігі 300-500 м) 

солтүстіккеқарайазқұламалыжазықтарыалыпж

атыр. Оңтүстікбөлігінде 5000 

мдейінбиіктіктегісілемдербар: Кетпен, 

ІлеАлатауымен солтүстікКүнгей-Алатау. 

Солтүстіктентаубөктеріменжәнекеңеместаубө

ктерліжазықтарменкөмкерілген. 

БарлықОңтүстікбөлігі–

жоғарысейсмикалықаудан. 

Облыста 16 аудан, 10 қала (3 облыстықжәне 7 

аудандықбағынысты), 734 ауылдықелдімекен 

бар. Халықтыңтығыздығыортаесеппен 1км2 8,6 

адамды құрайды, халықтың 77%-

ыауылдықжерлердетұрады. 

Халықөндірістікқуаттылықпенкөліктікжүйені

орналастырудыңорыналуынабайланыстытеңқ

оныстанғанбаған. 

Алматы облысыныңтабиғатжағдайы 5 

климаттықаймақтықамтиды - 

шөлденмәңгіқарғадейін. 

Облыстыңсолтүстікжазығыныңклиматышұғыл

континентті. 

Таубөктеріалқабыныңклиматыжұмсағырақ. 

Таулардавертикалдыбелдіканықбайқалады. 

Облыс өзендеріБалқаш-

Алакөлішкіағынсызбассейнінежатады. 

Еңіріөзен – Іле ол ҚХР-нан бастау алады, 

облыс аумағында тау басынан бастау алатын 

Күрті, Қаскелең, Түрген, Талғар, Есік, Шелек, 

ШарынсолжақағыстарынанжәнеҚорғас, 

Өсекоңағыстарынанқосымшақорекалады. 

Облысаймағындамаңыздыкөлемдегікөлдер 

(100 көл, және жасанды су қоймалары, 3 

ірісусақтағыш және 800 өзен) бар. 

Оныңішіндегіеңірісі:жартылай 

тұщысулыБалқаш (шығысбөлігітұздылау), 

Алакөлкөлдері, оғанүлкентөрткөл (Алакөл, 

Қошқаркөл, СасықкөлжәнеЖалаңашкөл) 

кіреді. Алматыоблысындатүстіметалдар 

болып табылатын - қорғасын, мырыш, мыс; 

сирек кездесетін - вольфрам, олово, молибден, 

бериллий, асыл металдар - алтын 

жәнекүміссияқтытабиғатресурстарыныңбарл

ықдерліктүрлерібар. 

Энергетикалықкөмірбұрғылауірікенорындар

ыанықталды. 

Облыс минералды сулар бойынша біршама 

перспективалықболыптабылады, 

әртүрліхимиялыққұрамдағыжәнетемпература

дағыминералдысулардың 34-

тенастамкөріністеріанықталды. Жылы 

сулардыңекікөзі, екі артезиан бассейні бар: 

Алматы жәнеЖаркентте термалды сулар су 

сақтағыш кешендерімен 

қуаттықалыңдықпенмезозейшөгінділеріменқұ

рылған (отсыз, борлы, юрлықжәнетриастық). 

Алматы облысы елдіңэкономикалық 

жәнеәлеуметтік-

мәденикеңістігіаймағынакіругемүмкіндікбере

тінкөліктіңтармақтыжүйесінеие. 

Алматыоблысыбойынша жалпы ұзақтығы– 

1434,7 кмқұрайтынтеміржолмагистралыөтеді. 

Облыстағаавтокөлікжолдарыныңжалпыұзақты

ғы– 9 316,8 кмқұрайды, 

олардыңішіндереспубликалықмаңыздағы - 

2529 км. Облыс 
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аймағыбойынша«БатысЕуропа–

БатысҚытай»көліктікдәліздеручаскесіөтеді.  

Облыс аймағында«Алтын-Емел», «Іле-

Алатау», «Шарын», 

Көлсайкөлі»ұлттықсаябақтары, 

«Алматы»және«Алакөл»қорықтары», 4 

зоологиялықжәне 3 кешендікқорықша, 3 

табиғатескерткіші, ботаникалықбақ, 

тарихтың, мәдениеттің, 

бірегейспорттықнысандардыңкөптегенескерт

кіштерібар. 

Табиғиқорыққорыныңбарлықобъектілеріндеэ

кологиялық, 

рекреациялықтуризмдідамытубойыншажұмы

сбелсенділендірілген. 

Табиғиландшафттардыңәртүрлілігіне 

байланысты Алматы облысы 

Қазақстандағытуристікмүмкіндіктерібойынша

бірденбірбайөңірболыптабылады.  

Тау баурайлары 

аудандарындағыөсімдіктіжазықтарменсипатт

алып, тауғаұласқан 

жапырақтыормандаралпікөгалдарынаауысқан

қылқандыормандарға жалғасады. 

Фаунакөптегенбиологиялықтүрлерменұсыны

лған: сүтқоректілердің 24 түрі, құстардың 35 

түрі, 

бауырменжорғалаушыларменбалықтардың 4 

түріерекшеқорғауғажатадыжәнеҚазақстанның

ҚызылКітабынаенгізілген. 

Облысаграрлықбағытаймағынажатады. 

Қазақстанның мәденижәнеқаржылық 

орталығыАлматықаласынажақынорналасқанд

ығымаңыздыболыптабылады. 

Облыстыңмемлекеттікорманқорыжерініңжалп

ыауданы 4 137914 га, сонымен қатар, 

ормандыауданы– 1 666 762 га., 

оныңішінденегізгіорманқұрамдастүрлері 

(қылқанды) – 1613 237 гақұрайды. 

4.3.1.Атмосфералықауа 

Облыстыңатмосфералықауасыныңластануына
негізгіәсерететінжылуэнергетикасыменавтомо
билькөліктеріболыптабылады. 

Жалпы 
алғандаАлматыоблысыбойыншаластағыш 
заттардың97,3% 
шығарындысыжылужәнеэнергетикаөнеркәсібі
ніңкәсіпорындарының, 2,7% - 
өндірістікбазаларменқұрылыстыңшығарынды
ларыныңүлесінекеледі. 

Облыста 14074 бірлік ластағыш заттар 
шығарындыларыныңстационарлы 

көздеріорналасқан, 
оныңішіндетазартушықұралдармен 
жабдықталғаны– 530. 

Атмосфералықауағатазартусызшыққанөндіріс
тікшығарындылардыңкөлемі 2015 жылы 29,2 
мыңтоннанықұраса, 2014 жылы 31,3 
мыңтоннанықұрады.  

Облыста 
қаламаңындағыАлматыаудандарыныңгазифи
кациясыаяқталыпкеледіжәнеШілібастау-
Талдықорғангазқұбырыныңқұрылысжұмыстар
ыбелсендіжүргізілуде, олоблыстың 8 
қаласымен 180 
елдімекенінкөгілдіротынменқамтамасызетеді. 

Ірі 
табиғиресурстардыпайдаланушылартуралыақпар
ат 

«Қайнар АКБ»ЖШСзауыты сыйымдылығы 
50А-дан 215А-ге дейін жарайтын автомобиль 
жәнетрактортехникасынаарналғанстартерліак
кумуляторлыбатареялардышығаруғамаманда
нған.  

 «Қайнар - АКБ» ЖШС 
Талдықорғанқаласыныңоңтүстікөндірістікайм
ағындаорналасқан. «Қайнар - АКБ»ЖШС 
өндірістікаумағындаөткізілген 
түгендеугесәйкес 226 ластағыш заттар 
шығарукөзі анықталған, олар 79 
атмосфералықауаластану 
көздерінебіріктірілген, яғни 62 
ұйымдастырылғанжәне 15 
ұйымдастырылмағанатмосферағазияндызатта
ршығарукөзі.  

2015 жылы «Қайнар - АКБ» ЖШС-
ныңатмосферағаластағыш заттар 
шығарындысы 0,0625 мыңтоннанықұрады, бұл 
2014 жылғақарағанда 0,05 мыңтоннағааз. 
Шығарындылыркөлемініңазаюынакәсіпорын
ныңжартыжылдайтоқтаптұруы себеп болды.   

2015 жылы 
кәсіпорынтабиғаттықорғаушараларына 
10 147,2 мың теңгежұмсады. 

«Талдықорғанжылусервис»МККАлматы 
облысы, 
Талдықорғанқаласыныңоңтүстікөндірістікайм
ағындаорналасқан.  

«Баскуат» 
қазандығындаөткізілгентүгендеугесәйкес 13 
атмосферағазияндызаттаршығарукөзітабылға
н, оныңішінде 5 ұйымдастырылған және 8 
ұйымдастырылмағанатмосферағазияндызатта
ршығарукөзіанықталды. 
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2015 жылы кәсіпорынбойыншаластағыш 

заттар шығарындысы– 4,8 

мыңтоннанықұрады. Күлқалдықтары0,0234 

мыңтоннанықұрады.  

Табиғатқорғаушараларына 

«Талдықорғанжылусервис» МКК 

9 957,0мыңтеңгежоспарлады, 12 802,8 

мыңтеңгеигерілді, олжоспардың 128,6%-

ынқұрайды.  

«АлЭС» АҚЖЭО-3 Алматы 

қаласыныңорталығынан 16,5 

кмқашықтықта, 

АлматыоблысыныңІлеауданындаорналасқ

ан.ҚызметініңнегізгітүріӨтегенБатыркенті

ніңжәнеоғаніргелесорналасқанөндірістікж

әнеауылшаруашылықкәсіпорындарыныңж

ылуменжабдықталуы 

жәнедеэнергожүйесінебіріктірілгенэлекрэ

нергиясын беру болыптабылады.  

Кәсіпорынғаөткізілгентүгендеугесәйкес 23 
атмосфераға зиянды заттар 
шығарукөзітабылған, оныңішінде 14 
ұйымдастырылғанжәне 7 
ұйымдастырылмағанатмосферағазияндызатта
ршығарукөзіанықталды. 

ЖЭО-3-ке электр қуаты 173 Мвт 
жәнежылуқуаты 335 Гкал/сағБКЗ-160 –1006 
қазандығы жәнедеТ-41-90-3 үштурбинасы, К-
50-90 біртурбинасыорнатылған. 
ЖЭО-3-те 
отынныңнегізгітүріболыпқаттыотын–көмір, 
алтамызықтық отын болып мазут табылады.  
Түтінмұржаларыатмосфераныластаудыңнегізг
іәлеуетті көздеріболыптабылады. ЖЭО-3 
қазандықтарыныңтүтінгаздарыатмосферағаш
ығарылмастанбұрынбатареялықЭмульгаторла
рарқылытазартуданөтеді, 
олардыңкүлұстаудеңгейі 99,2%-ды құрайды. 
Ст.№1-
6қазандықтарындаекіншіұрпақэмульгаторлар
ыорнатылған. 

ЖЭО 
түтінгаздарыатмосферағашығарылмастанбұр
ынкүлденПанариннұсқаулығыбойыншакүлұс
таудеңгейі99,2%ылғалдыкүлұстағыш-
эмульгаторларарқылытазартуөтеді. 

Атмосфераға 2015 жылыластағыш 
заттардыңшығарындысы 11,51 
мыңтоннанықұрады, ол 2014 жылдан 0,777 
мыңтоннаға көп, 361909 
мыңтоннаөндірісқалдықтарықалыптасқанжән
еорналасқан, ол 2014 жылдан 29,327 
мыңтоннағакөп.  

«АлЭС  ЖЭО-3» 
АҚшығарындыменқалдықтаркөлемініңұлғаю
ы 2014 
жылдыңаналогтыкезеңіменсалыстырғандажақ
ынжатқанелдімекендергеэлектржәнежылу 
энергиясын шығарудыңөсуіесебіненболды. 

2015 жылы кәсіпорын 92 278,1 мыңтеңгеге14 
табиғаттықорғауіс-шарасынөткізді. 
Оныңішіндеауабассейіні 81 176,1 
мыңтеңгеигерілді. 

«АлЭС» АҚЖЭО-3қоршағанортанықорғау, 

табиғиортағажағымсызәсердіазайту 

мақсатындатехникалықрегламентпенбекітілге

н эмиссия 

деңгейінқолдауғаарналғанжұмыстаржүргізуді

жоспарлады, осығанбайланысты азот тотығы 

9,0 тоннаға, көміртегі 60 

тоннағажәнеорганикалықемесшаң 30,0 

тоннағаазайды. 

«К-Дорстрой»ЖШСкәсіпорныныңқызметінің 
негізгі 
түріболыпавтожолдарқұрылысытабылады. 
Негізгіжұмысмаусымдытүрдежүргізіледі 
(автожолдардыңжөндеу-
құрылыстықжұмыстарыкезеңінде).  

ТалдықорғанқаласындаорналасқанАБЗкәсіпо
рнында 16 
атмосферағазияндызаттаршығарукөздеріанық
талды, оныңішінде 12 ұйымдастырылмаған 
және 4 ұйымдастырылған. Асфальт-бетонды 
қоспаныдайындау«Ammann GI 
160»құрылымындаіскеасырылады. 
Жүйеқұрамынащаңұстағышагрегат, 
жеңдісүзгіAFA 38р кіреді. 

Жеңдісүзгініңалдындаірішаң-
тозаңдысейілтетін алдын-ала қашықтатқыш 
бар.  Берілген 
шаңмаятниктіысырмажәнетүсірушіағзаарқыл
ышаңжинағышқаберіледі, 
алшығатынгаздарданшаңдысоңғыретбөлуүші
некікамералыжеңпайдаланылады (396 бірлік.). 
Тазарғангазатмосферағатүтінмұржасыарқылы 
99,992% тазару тиімділігімен шығарылады. 

Атмосфералықауасапасы 

«Қазгидромет» РМК деректері бойынша 
шоғырланудыөлшеу келесі ластағыш заттар 
бойынша жүргізіледі: күкіртдиоксиді, 
көміртегіоксиді, азот оксиді, азот диоксиді, 
фенол және формальдегид. Алматы 
облысыныңатмосфералықауасыныңластануыс
ипаттамаларыбойыншанақтырақақпарат«Қазг
идромет» РМК сайтында 
орналасқан(http://www.kazhydromet.kz/ru/
monitor_beluten_archiv2015) . 
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Атап айтқанда, Талдықорғанқаласы, 
Абайкөшесі, 337/339 «СКАТ» автоматты 
тұрағындаатмосфералықауадакүкіртсутегінің
шектірұқсаттышоғырлану (ШРШ) 
нормасынанасуы 2015 жылдыңнаурыз, 
маусым, қазан, 
қарашаайларындакүкіртсутегібойыншаШЖК
нормаларынанартуы 10,8 -17,3 
есеболғанытіркелді.  

Нормадан арту мәселесінанықтауүшін 2015 
жылы 17 қарашада Алматы облысы экология 
департаментініңбастамасымен«Талдықорғанқ
аласындағыатмосфералықауаныңкүкіртсутегі
менластануы. Шешімпроблемасы мен 
жолдары» 
тақырыбында«дөңгелекүстел»өткізілді. 
«Дөңгелекүстелде» 
Денсаулықсақтаубасқармасының, 
төтеншежағдайлардепартаментінің, 
Табиғиресурстаржәне 
табиғаттыпайдаланудыреттеубасқармасының, 
Тұтынушыларқұқығынқорғаудепартаментінің
, «Қазгидромет» РМК Алматы 
облыстықфилиалының, «Сараптама 
жәнесертификацияұлттықорталығының» 
Талдықорғандықфилиалыныңөкілдері, І. 
ЖансүгіроватындағыЖМУғалымдары, 
Экологиялықжобалау 
мекемелердіңбасшыларықатысты. 

Сондай-ақ, 
«дөңгелекүстелде»«СКАТ»автоматтытұрағыны
ңдәлжанындаорналасқандықтанАҚ«Кайнар-
АКБ»жәнеЖШС«АПТЭнергострой»кәсіпорын
дарыныі басшылары мен 
БАҚөкілдеріқатысты. 

«Дөңгелекүстелдің»хаттамалық шешімімен 
жоғарыдааталғанұйымдар мен 
кәсіпорындарөкілдерінен комиссия құрылды. 
Комиссияғаатмосфералықауаныңкүкіртсутегі
менластануыныңнегізгікөзінанықтауүшінжақ
ынорналасқанкәсіпорындарғатексеру 
жүргізутапсырылды. 

4.3.2. Су ресурстары 

Алматыоблысынды беткі сулардыңсу 

ресурстары көп: 

 800 өзенжәнесуағындары (оныңішінде 
18 
өзенменсуағынышекарааралықдәрежесінеие, 
суқоймаларыныңбірбөлігіреспубликалықмаң
ызға ие); 

 көлдер - Балқаш, Алакөлтобы(Алакөл, 
Сасықкөл, Жалаңашкөл), Көлсай, 
ҮлкенАлматы; 

 су қоймалары - Қапшағай, Бартағой, 
Күртежәнет.б. 

Жәнедеоблысаумағында 
көптегенминералдықайнарларорналасқан. 

Жоғарғысуларжелісіспорттыңсудағытүрлерін, 
балықаулау, тазаауадашомылу, 
желкендерастындағысаяхатжәнеқайықпенжүз
удамуынаәсеретеді, 
тағыдаландшафттыәдеміреккөрсетуге 
ықпалетеді. 

Табиғиресурстаржәне 
табиғаттыпайдаланудыреттеубасқармасымен
облыстаеңірісуобъектілерінде (өзен, көлжәне 
су қоймалары) судықорғауаумақтары мен 
алқаптарынорнату жұмыстарыжүргізілуде. 

2006 мен 2015 жылдар 
аралығындасудықорғауаумақтарыменалқапта
рыноблыстың191 су объектісінде (өзен, 
көлжәнесуқоймалары) 
орнатудыңжұмысжобаларына 
сәйкессуқорғаубелгілерінорнатуменбіргежаса
лынды.  

Суды қорғауаумақтарыменалқаптарын 
орнату 
жұмыстарынжүргізуортақэкологиялықжағдай
дыңжақсаруынаәсеретеді, 
суресурстарынтиімді 
қолдануғажәнеқорғауғаалып келеді. 

Балқашкөлініңэкологиялықжағдайынжәнесул
андыруға су беруді 
жақсартумақсатындаарналардымеханикалықт
азалау, ІлежәнеҚаратал 
өзендерінкеңейтужәнетереңдетужұмыстарыоб
лыстыңтабиғаттықорғауіс-
шараларыныңжоспарыбойыншажүргізілді. 

Іле 
өзеніндегісудеңгейініңазаюынабайланыстыжә
некүрішегістіктерінсуландыруға су беруді 
жақсартумақсатындаБақанасжәнеТасмұрынма
гистралды арналарын 
механикалықтазалаужұмыстарыжүргізілді. 

2015 жылы жобалық-сметалыққұжаттамасына 
сәйкесБалқашауданы Іле 
өзенініңдельтаағысынамеханикалықтазарту 
жүргізілді. Жасалғанжұмыстаркөлемі: «Топар-
2» ағысыбойынша - 9255 м3, «Топар-1» 
ағысыбойынша - 7815 м3, 
«Кертөбел»ағысыбойынша - 17731 м3, 
«Балатопар» ағысыбойынша - 266424 м3, 
«Мықтыбай»ағысыбойынша – 9313 м3.   

Берілген іс-шараларды  іске асыру 
нәтижесіндеІлежәнеҚараталөзендерініңБалқа
шкөлінеөткізуқабілетіұлғайды, 
ауылшаруашылығынсуландыруүшінсуменқа
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мтамасызетужақсарды, 
балықтардыңорынауыстырушарттарыжақсар
ды, 
дельталықөсімдіктерменжануарлардыңөсутен
денциясыбайқалды. 

Қараталөзенінмеханикалықтазалаужұмыстары
жүргізілді. Орындалғанжұмыскөлемі: 
Қараталөзенінің (біріншібөлім) 
жағалаудыбекітужұмыстарыбойынша- 475,2 
м3,Қараталөзенініңдамбасының (екіншібөлім) 
жағалауынбекітуменорналасуыбойынша - 
723,6 м3.  

Берілген іс-
шарағаоблыстықбюджеттенбарлығы 174,7 
млн. теңгебөлінді, 100% игерілді.   

Облыстағысуобъектілерініңластанукөздеріағы
нды су мен коллекторлы-дренажды суларды 
тікелей су объектілеріне 
жәнедесүзуалаңдарыменжинағыштарынаағыз
уды іске асыратын 
ұйымдарменкәсіпорындарболыптабылады.  

Ағызудыңнақтыкөлеміжайлы деректер 4.3.1-
ші кестеде көрсетілген.

 

4.3.1-ші кесте.Ағызудыңнақтыкөлеміжайлыақпарат 

 2015ж. 2014 ж. 

Өнеркәсіп ағызулары Су бұрукөлемімыңм3 65830,8 68094,0 

Ластағышзаттардыңкөлемі 
мыңтонна 

30,03 39,4 

Шаруашылық-
тұрмыстықағынды сулар 

Су бұрукөлемімың.м3 154938,4 158985,1 

Ластағышзаттардыңкөлемі 
мыңтонна 

178,3 169,8 

Апатты 
жәнерұқсатетілмегенағызулар 

Су бұрукөлемі мыңм3 0 0 

Ластағышзаттардыңкөлемі 
мыңтонна 

0 0 

Барлығы 
(жоғарыдааталғанағызулар)  

Су бұру көлемі мыңм3  
220769,2 

 
227079,1 

Ластағышзаттардыңкөлемі 
мыңтонна 

 
208,3 

209,2 

 

Су объектілеріне суды бұру 
көлемініңүлкенбөлігіоблыстыңкелесікәсіпоры
ндарыныңменшігінекеледі: «Холдинг Алматы 
Су» МККК«Тоспа су» ЕМКК (ДГКП), 
«Балхаширригация» РЕМКК (РДГКП), 
«Караталирригация»КРЕМК (КРДГП), 
«Казцинк»ТЭК АҚ, ЖШС ТГПК, 
ҚапшағайСЭС, «Жетісу Су құбыры»МКК, 
Талдықорған қ. жәнеТекелі қ.«Текели Су 
құбыры» ЕМКК. 

Алматы облысындағыластағыш заттардың 
95%ағызулары 
коммуналдыққызметкәсіпорындарынан, 3,3% 
тау кен өнеркәсіпкәсіпорынына, 1,5% азық-
түліксаласына 
және0,2%қалғанкәсіпорындарданболып 
келеді. 

Өткенжылғыуақытпенсалыстырғандаағызулар
дыңжалпы 
көлемініңазаюыөнімдершығарукөлемініңазаю
ы, құрылғылардыңжұмысрежимініңтөмендеуі, 
кәсіпорынныңтоқырауы, ЖСҚ (ПСД) 
жобаларыныңтүзетілуіесебіненболды.  

Алайда, 
шаруашылықтұрмыстықақпасуларындағылас
тағыш заттардыңкөлемі 8,5 
мыңтоннағаөсуіАлматықаласыныңтездамуы, 
үлкенқалахалқыныңжәнеАлматы облысына 
жақынжатқанелдімекендердіңсаныныңөсуіесе
біненболады. Ағынды суларды 
жинаушылармен 
қабылдаушылардыңкүйініңсараптамасы 4.3.2-
ші кестеде көрсетілген. 

 

4.3.2-ші кесте. Ақпасулардыжинаушыларменқабылдаушылар күйініңсараптамасы 

№ Жинақтағы

шатауы 

Қазіргікүйі Табиғаттықорғаушараларыніскеасы

ру 

1.  «Тоспа 

Су»МКК 

(«Сорбұлақ» 

жинақтағыш

ы, ПСК, ПФ) 

Станцияда Алматы 

жәнеТалғаражәнеҚаскелеңқалаларында су 

жинақтағышорындарының 

механикалықжәнебиологиялықтазартуыжүргізіледі. 

Жоба қуаты 640 мыңм3/тәул. 

2015 жылы жер 

ресурстарыныңаэрациясы мен 

шламдар салымын 

тазартуғабағытталғантабиғаттықорға

уісшараларымемлекеттіксатыпалукон
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Іле 

ауданы,Жапе

к батыр 

ауылы. 

ақпасулардытазартутехнологиясынатартылғанқұра

лдарменқұрылғылардыңжұмыстиімділігінанықтауү

шінзертханалықтехникалықбақылауұйымдастырыл

ды. 

Ағызуларэмиссиясының лимиті - 202,397 мыңтонна. 

Нақтысы -116,9 мың тонна. 

курсыныңөткізілмегендігінебайланыс

ты орындалмады. 

 

2.  «ОрталықАзи

я 

қанткорпора

циясы»«Еске

лдіқантзауыт

ы» 

ЖШС(сүзуал

аңы) Ескелді 

ауданы, 

Қарабұлақке

нті. 

Ағызуларғамеханикалықтазартуыжүргізіледі. 

Ақпасулардытазартутехнологиясынатартылғанқұра

лдарменқұрылғылардыңжұмыстиімділігінанықтауү

шінзертханалық 

техникалықбақылауұйымдастырылды. 

Ағызулар эмиссиясыныңлимиті–2,5мыңтонна. 

Нақтысы кәсіпорынныңтоқтаптұруынабайланысты 

болмады. 

2015 жылы жер 

ресурстарыныңаэрациясы мен су 

жинағыштардалайтұнбалардытазарту

ғабағытталғантабиғаттықорғауіс 

шаралары 

кәсіпорынныңтоқтаптұруынабайланы

сты орындалмады. 

 

3.  Талдықорған 

қаласы 

«Жетісусу 

арнасы» 

МКК 

Талдықорғанқаласындағыбарлықағызулардымехан

икалықжәнебиологиялықтазартужүргізіледі, жоба 

қуаты 36,0 мыңм3/тәул. 

Ақпасулардытазарту технологиясына 

тартылғанқұралдарменқұрылғылардыңжұмыстиімді

лігінанықтауүшінзертханалықтехникалықбақылауұ

йымдастырылды. 

Ағызуларэмиссиясыныңлимиті - 0,9 мыңтонна. 

Нақтысы -0,534 мыңтонна. 

2015 жылы жер 

ресурстарыныңаэрациясымен су 

жинағыштардалайтұнбаларды 

тазартуғабағытталғантабиғаттықорға

уісшараларыорындалмады. 

 

Су бұрмалары 

Алматы облысы, Іле өзені 

 №1 су бұрмасы. «АлЭС» АҚҚапшағайСЭС-і. 
«Сток» модульді құрылымыпайдаланылады, 
олшаруашылық-
тұрмыстықжәнеқұрамыбойынша 
оғанжақынағынды суларды 
тереңбиологиялықтазартуғаарналған. 
«Сток»құрылымыекі параллельді сызықтан 
(біржұмыстық, біррезервті) тұрады, өнімділігі 
15 м3/тәул. (әрқайсысы) (нақтысы 5,5 
мыңм3/жыл) 
жәнеқұрамындабиологиялықтазартублогы, 
ағынды суларды алдын ала тазарту 
сүзгісіжәнезарарсыздандыруқұрылымыбар. 
Суресурстарынқорғаужәнетиімдіпайдалануға
4558,9 мыңтеңгеигерілді. 

 №1 су бұрмасы. «Балхаширригация» 
СШ МКК. КүрішегістеріненІлеөзенінеағынды 
сулардыңшығарылуы 3 
шығаруарнасыменіскеасады: бастыколлектор, 
біріктірушіколлектор, К34 коллекторы. 
Тазартушы құралдарқарастырылмаған. 
Суресурстарынқорғаужәнетиімдіпайдалануға 
18239,4 мыңтеңгеигерілді.  

Алматы облысы,Қараталөзені 

 №1 су бұрмасы. «Текелі энергия кешені» 
ЖШС. Тазартушы құралдарқарастырылмаған, 
өйткенісуобъектісінеөндірістікқұралдардысал
қындатуданшартты-
тазасулардыңағызуларыжүзегеасырылады. Су 

ресурстарын қорғаужәнетиімді пайдалануға 
559,5 мыңтеңгеигерілді.  

 №2су бұрмасы. «ТТӨК»(Текелі тау-кен 
өндірукешені) ЖШС. Байытушы 
фабриканыңүйіндісақтағышыменбиотоғаны 
ерекше тазартушы құралдарболыптабылады, 
ондаластанғанөндірістікақпасуларжылсайын
ШЖАнормасыныңмиллионкубометрлерінеже
ткізіледі. Сонымен қатар, ол минералды 
шикізат 
өндірісініңқаттықалдықтарыныңжинақтаушы
сыболыпкеледі.Үйіндісақтағышындаағындысу
ларды үшсатылы тазарту жүргізіледі: 1-кезең–
үйіндісақтағышыныңтұндырутоғанындаөлше
нген бөлшектерді 
механикалықтұндыру(механикалықтазалауды
ңтиімділігі 99,9%-дықұрайды); 2-кезең–
алтысекциялы биотоғанда 
биологиялыққосымшатазалау; 3-кезең–
әкқосуәдісіменауырметалл иондарын 
химиялықтұндыру(мұндабиотоғанның 
бесінші секциясына график бойынша 
әрдайымбелсендіәкенгізіледі, 
олауырметалдардыңтұнуүрдісінкүшейтетінсу
лы-әктісүзгітүзеді). ШЖА нормасына дейін 
тазартылған ағындысулар 
Қараталөзенінеағызылады. 

Кәсіпорынныңтоқтаптұруынабайланыстыүйіндіс
ақтағыштанағызулар2010 жылдан бері іске 
аспайды. 

 №3су бұрмасы. «Жетісу су арнасы» МКК 
ШЖҚ. Ағынды суларды тазалау өнімділігі 
13140,0 мың. м3/жыл (нақтысы– 5091,5 
мың.м3/жыл) 
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болыпкелетінмеханикалықжәнетолықбиологи
ялықтазалаушысыбаркәріздік тазартушы 
құрылғылардажасалынады. Су ресурстарын 
қорғаужәнетиімді пайдалануға 31599,17 
мыңтеңгеигерілді. 

 №4 су бұрмасы. «Текелі су құбыры» 
МККШЖҚ. Ақпасулардытазалауөнімділігі 
4015,0мың. м3/жыл (нақтысы– 434,9 
мың.м3/жыл) 
болыпкелетінмеханикалықжәнетолықбиологи
ялықтазалаушысыбартазартушықұрылғылард
ажасалынады. 
Суресурстарынқорғаужәнерационалдыпайда
лануға1780,0мыңтеңгеигерілді.  

 №5 су бұрмасы. «Караталирригация» 
МКК. КүрішегістеріненҚараталөзенінеағынды 
сулардыңшығарылуы 2 
шығаруарнасыменіскеасады:К1 коллектор; К4 
коллектор. Тазартушы 
құралдарқарастырылмаған.Есеп беретін 
кезеңаралығында су ресурстарын 
қорғаужәнетиімдіпайдалануғаіс-шаралар 
қарастырылмаған. 

Негізгі су қолданушылартуралыақпарат  

«Тоспа су» МККШЖҚ«Алматы 
қаласыныңэнергетика 
жәнекоммуналдықызметібасқармасы» Алматы 
қаласыжәнеоғаніргелесқалаларменкенттербөл
ігіндесуды бұру, тазарту, 
кәдегежаратудықамтамасызетеді. 
АэрациястанциясыЖәпекбатыркентіненбатыс
қақарай, Үлкен Алматы өзенініңжағасында 
орналасқан. 
Механикалықтазалауғимараттарыоңжағалауд
аал, 
биологиялықтазалауғимараттарысолжағалауд
асуқорғау аймағыжағасынантысорналасқан.   

Станцияда 
ағындысулардыңмеханикалықжәнетолықжаса
ндыбиологиялықтазалау іске асырылады, олар 
арнайы 
«субөлгіш»құрылымыкөмегімен«Сорбұлақ» 
жинақтағышынанемесеСорбұлақарнасыныңо
ңжағалауындағы (САО) 
суқоймасыжинақтағышыныңжүйесінеағызыла
ды, мұндаағындысулар табиғи 
жағдайдақосымшатазаланадысебебі, 
заттарменқайталаныпластану жер 
арнасыныңтұнбашөгінділерімен шайылады. 
САО жинақтағыштарынанбиотоғанда 
қосымшатазаланғансу хлормен 
зарарсыздандырылғаннан кейін апатты 
ағызуарнасыменІле өзенінебұрылады.Тазарту 
құрылымыныңжобалықөнімділігі. тәулігіне 
640 мыңм3 тең.  

2015 
жылғыластағышзаттардыңағызуларлардыңно

рмативі 215,658 мыңтоннанықұрайды, 
ағындысулардыңжинақтағвштарғажәнежер 
рельефіне ағызу көлемі - 87,075 мыңтонна, 
оныңішіндеөнеркәсіптікағындысулар 27,812 
мыңтонна, шаруашылық-
тұрмыстықағындысулар – 59,263 
мыңтоннанықұрайды. 

Су ресурстарын қорғаужәнетиімді пайдалану 
мақсатындакәсіпорынавтоматтысудеңгейінпье
зометрлердежәне«Сорбұлақ» гидроствор 
жинақтағышыныңбақылаушыұңғымасындамо
ниторингілеу жүйесін жәнеСАО-ны 781,9 
мыңтеңгесомасынаенгізді.Берілген іс-
шараныңмақсатыжер асты суларына кететін 
ағынды суларды сүзгілеуісін 
бақылаудыұлғайтуболыптабылады. 
Соныменқатар, жағалаудағыжәнесудағы 
экожүйегеәсеретуденқорғауүшінкәсіпорынөте
көпжауыншашындаркезіндепайдаболатынтөм
енгібөліктердеорналасқансубұру 
арналарынбермалар мен шетін 
мықтылаужәненығыздау, олардыСАО 
жәнеқиыршықтаспеннығыздапсебужүргізіледі
. Берілгеніс-шара үшін кәсіпорын 3374,0 
мыңтеңгежоспарлады, ал 3389,9 мыңтеңге 
игерілді. 

Барлықсутазалаужәнесубұрудыңбарлықжүйес
і бойынша өндірістікмониторингағынды 
суларды 
бұруцехыныңжәнеинженерліктехникалықпер
соналыменАэрациястанциясыныңқұрамындат
өрт бөлімібар химиялық, бактериологиялық, 
гидробиологиялықжәнефизико-химиялықбар 
аналитикалықзертханасыменжүзеге 
асырылады.  

«Балхаширригация» СШ МКК–
шаруашылыққызметініңнегізгібағытыІлеөзені
ненауылшаруашылықөндірушілерге, 
Балқашауданыныңхалқына 
орталықтандырылғантазасудың тартылуы 
және берілуі сонымен қатар, 
қалыптасқанколлекторлы-
дренаждысулардыңжинақталуынжәнеоларды
біріккенбастыколлекторларменІлеөзеніне, 
«Шет-Бақанас»ескіарнасынабұруболып 
табылады. 

Алматы облысы, 
Балқашауданыныңеңірісушаруашылықобъект
ісіАқдаласуландырумассиві болып келеді, 
оныңпайдалану ауданы 2011 жылы 29 249 га-
ны құрады, 
оныңішіндеауылшаруашылықдақылегістігі 28 
638 га (98%) пайдаланылды.  

Су сыйымдылығыжоғарыАқдала 
массивініңжүйелікдақылы күрішболыпкеледі, 
оныңсуландыру нормасы 22 9000 м3/га-
болғанда Ку= 0.15-тіқұрайды. 
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Күріштенбасқамассивте бидай, арпа, 
біржылдықжәнекөпжылдықшөптер, 
бақшаөнімдері. 

«Балхаширригация» СШ МКК -
ныңсуменқамтамасызетукөзі Іле өзеніболып 
табылады, одан су тарту 
Тасмұрынмагистралдыарнасымен (ТМА) 
іскеасырылады, олАқдала (АМА) жәнеБақанас 
(БМА) арналарынаауысады. 
СудыберуІлеөзенінетұрғызылғанплатинатипі
ндегісутартуқұрылымымыменіскеасырылады.  

Суды жүйелерменқұрылымдарғасуландыруға 
пайдаланатын 
ауылшаруашылықөндірушілер«қайталама су 
пайдаланушылар» жәнеағынды 
сулардыңбірсанатынқалыптастырады, ол -  
коллекторлы-дренаждысуларжәнеІлеөзені–
осыколлекторлы-
дренаждысулардыңсоңғықабылдағышыболып
табылады.  

04.02.2013  жылдың№ 00000120 
қоршағанортағаэмиссиясынаберілген 
рұқсатына 
сәйкесластағышзаттардыңлимиттелгенағызук
өлемі101,5 мыңтоннанықұрады, 
есепберукезеңіндегеағызудыңнақтыкөлемі 22 
млн.метр3құрады. 

«Балхаширригация» СШ МКК 
табиғаттықорғаушарттарынорындаумақсатын
дажер асты 
суыныңдеңгейінтөмендетуүшін2015 
жылдыңнаурызайындаТасмұрынмагистралды
арнасын 22,35 мыңкуб.мкөлемінде, 3958,58 
мыңтеңгесомасынамеханикалықтазалау 
жүргізді. Сондай-ақ, мамыр айында су 
жоғалтудыазайтуүшін 28,9 
мыңметркубкөлемінде, 5117,8 
мыңтеңгесомасындаТМАх/ч, АМК, Рх-3 
арналарбөгетіне жөндеужүргізді. 2015 
жылыкәсіпорындабарлығы 8 
табиғаттықорғаушарасы орындалды, 
барлығыісшараларға  13095,7 
мыңтеңгежоспарланды, 18328,8 
мыңтеңгеигерілді, ол 140%-ды құрайды. 

«Жетысу-

Водоканал»ММККТалдықорғанқаласындаор
наласқан.Кәсіпорынныңнегізгіқызметтүріөнер
кәсіптіккәсіпорындарментұрғынсекторғасубе
ружәнеағындысуларды тазарту болып келеді. 
Кәсіпорынқұрамына№ 1-өндірістікбаза, № 2 – 
басты су тарту, № 3 кәрізді- тазарту 
құрылымы,  № 4 коллекторлы-сорап станцисы 
(КНС-21), № 5 – «Көктал»сутартуы, № 6 –
«Южный»сутартуы, №7 - «Еңбек», № 8 –КСС-
22 өндірістікаудандары кіреді. 
Өндірістікаудандарда ағынды суларды 
қайтатартужәнезарарсыздандыружүргізіледі.  

№ 3 КССөндірістікауданында 
Қараталөзенінеағынды 
сулардыңқабылдануды, тазалануды, 
зарасыздандыруды жәнеағызыуды жүргізеді. 
Ағынды суларды тазарту тиімділігі 97%-ды 
құрайды. 

2015 жылы ЛЗағызуларына белгіленген лимит 
нақтыэмиссияның 0,50966 мыңтоннаның 
0,99492 мыңтоннасын құрады.  

Атмосфералықауаныңжағдайын 
жақсартуүшін, ауызсудытиімді пайдалану, 
ағызынды суларды тазалау сапасын жақсарту, 
жерластануыныңалдыналу, экологиялықтепе-
теңдікті 
сақтауүшінкәсіпорынтабиғаттықорғаушарала
рын 113880,57 мыңтеңгесомасынажоспарлады, 
оныңішінде 113830,57 мыңтеңгеигерілді 
(99,95%).   

Қараталөзені.Қараталөзенініңтекжоғарғыжағы
ғанатабиғижағдайда, төменгісі–
шаруашылыққызметпенөзгертілген, 
өзенніңағыныегін егу 
уақытыаралығындасуландыруғақолданылады
. Су сапасының 2 класына жатады – таза сулар, 
жарамдылықиндексі 1,5-тен 1,7-гедейін.  

Текелі энергия кешенінің нормативті таза 
суларының, «Жетісу Су арнасы» МКК 
және«ТекеліСуҚұбыры»ЕМКК 
тазартылғанағынды суларының 
ағызуларызертханалық талдау 
нәтижелерібойынша су қоймасына 
маңыздыықпалетпейді.  

Алматы облысы 
аумағындағыжерүстісуларыныңсапасы 

«Қазгидромет» РМК Алматы облысы 
аумағында жер үстісуларының ластануын 
бақылау 19 суобъектісінде жүргізілді(Ілеөзені, 
Текес, Қорғас, Кіші Алматы, Есентай, Үлкен 
Алматы, Шілік, Шарын, Баянкөл, Қаскелең, 
Қарқара, Есік, Түрген, Талғар, Темірлік, 
Күртісу қоймасы, Бартоғай, Қапшағай, Үлкен 
Алматы көлі). 

Іле 
өзеніөзініңбастауынҚытайаумағындағыТянь-
ШаньтаулыаймақтарынаналадыжәнеҚазақста
нныңшекарааралық 
еңіріөзендерініңбіріболыптабылады. Алматы 
облысыныңаумағынан 
Балқашөзенініңбатысжағынабарыпқұяды. 
Текес, Шарын, Шілік, Түрген, Есік, Баянкөл, 
Қаскелең, ҮлкенАлматы, 
КішіАлматыөзендеріІлеөзенініңсолжағалауын
ыңағындарыболыпкеледі. 
ЕсентайөзеніКішіАлматыөзенініңсаласы. 
ҚарқараменТемірлікөзендері – Шарын 
өзенініңағындары. Іле 
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өзенініңоңжағалаусаласыҚорғасөзеніболып 
табылады. 
ТалғарөзеніҚапшағайсуқоймасынақұйылады. 

Зерттелген су 
объектілерініңжалпысаныныңбарлығынанжер
үстісуларысапасыкелесідейбағаланады: суы 
«орташаластану деңгейі» - ҮлкенАлматы, 
КішіАлматы, Есентай, Іле, Баянкөл, Текес, 
Қарқара, Шілік, Талғар, Түрген, Шарын, 
Темірлік, ҮлкенАлматыкөлі, 
Қапшағайсуқоймасы, Күрті, Қорғас, 
Қаскелеңөзендері; суы «нормативті таза» – 
Есік өзеніменБартоғайсуқоймасы.  

2014 
жылдыңмәліметтеріменсалыстырғандаКіші 
Алматы, Есентай, Үлкен Алматы, Іле, Баянкөл, 
Текес, Талғар, Қорғас, Қаскелең, Қарқара, 
Шілік, Түрген, Шарын, Темірлікөзендері, 
ҮлкенАлматыкөлі, Қапшағай, Күрті су 
қоймаларының, суының сапасы өзгермеген, 
Есік өзеніменБартоғайсуқоймасында–
жақсарған.  

Жер үстісуларыныңсапасының 
гидрохимиялықкөрсеткіштері бойынша 
толықақпарат «Қазгидромет» РМК сайтында 
орналасқан 
(http://www.kazhydromet.kz/ru/monitor_belu
ten_archiv2015). 

Жер асты сулары 

Жер асты суларыныңластануошақтарымен 
көздерінегізіненіріқалаларжәнеөнеркәсіпорта
лықтарымен, тау-кенкәсіпорындарымен, мал 
өсірукешендеріжәнесуландырылатынжермасс
ивтерімен 
шектелген.Геологиялықортағаеңтезтехногенді
әсерететінАлматыоблысындағы 
еңіріөнеркәсіптікаудан, 
Қазақстанныңеңіріқаласы–Алматы, 
олкөптегенөнеркәсіптіккәсіпорындарымен, 
тұрмыстықжәнеөнеркәсіптікқалдықтардыңқал
адағықоқысүйінділерімен, күлқоқыстармен, 
ағындысужинақтағыштарымен, 
сүзгіалаңдарыменжәнебасқалармен 
ортағаәсеретеді. Ластанукөздерініңбіраз 
бөлігіқаланыңсолтүстік-
батысжағындашоғырланған. 

Жер асты 
суларыныңластануошақтарыбасқақалалардад
абар–Талдықорған, Жаркент, Үштөбе, Талғар, 
Қаскелең, Қапшағай, 
облыстыңауданорталықтарында, басқаелді 
мекендерде, тау-кен өнеркәсібіорталықтары–
Текелі, Көксу, Тұйық, Арқарлыжәнет.б. 
Оларғакөптегенмалөсірукешендері, 
құсфабрикалары, фермалар, 
бөлімшелержәнебасқаауылшаруашылықобъек
тілері жатады. Суландырылатын жер 

массивтеріндеқолданылатын 
тыңайтқыштарменпестицидтерәсеріненласта
нудыңтұрақтықаупібар. 

Жер асты суларыныңнегізгі ластағыш 
компоненттері 
мұнайөнімдеріменмарганецболыптабылады.  

4.3.3.Топырақтыңластанужағдайы 

Балқашкөлібассейніндегітопырақтыңауырметалда

рменластануы 

2015 жылы «Қазгидромет» РМК 

экспедициялықзерттеулербарысындаБалқашк

өлібассейніжәнеАлакөл-

Сасықкөлкөлжүйелерінің 18 

бақылаунүктесініңсуқорғауаймақтарыныңжағ

алауындағытопырақсынамасы алынды. 

Топырақсынамаларындаауыр металл 

иондарының (күшала (мышьяк), қорғасын, 

кадмий, марганец) қышқылда еру (валдық) 

жәнеқозғалмалы (мыс, никель, хром) 

формаларын анықталды. 

Топырақсынамаларында кадмий, қорғасын, 

мыс, хром, никель, мышьяк, 

марганецтіңмөлшеріанықталды. 

БалқашкөлібассейніжәнеАлакөл-

Сасықкөлкөлжүйелерінің 18 бекет маңының16- 

да 0,07-2,65 ШЖК шегінде мышьяктың, 0,04-

0,39 ШЖК шегінде мыстыңкөпмөлшері 

анықталды.Қараталөзенітопырағында, 

Екпіндікентінде2,0 ШЖК марганец бойынша 

артуыу байқалған. 

ДәлсолайҚатынсуөзеніжағасындағыавтокөпір

топырағынан 1,1ШРШ марганец бойынша 

асып түсубайқалған. 

ЛепсіөзентопырағыТөлебаевкентіндемысбойы

нша 1,95 ШРШ асып  түсуанықталды.  

Жәнеде«Қазгидромет» РМК  

көктемжәнекүзкездеріндеТалдықорғанқаласы

ндаауырметалдардыанықтауғатопырақсынам

асынтаңдаужүргізілді. 

Топырақсынамаларындамыс, 

цинкжәнехромныңқұрамынормашегіндеболд

ы.  

Жер 
үстісуларыныңсапасынгидрохимиялықкөрсет
кіштер бойынша 
нақтырақбақылауларнәтижесі«Казгидромет» 
РМК сайтында 
орналасқан(http://www.kazhydromet.kz/ru/
monitor_beluten_archiv2015). 

4.3.4. Жер қойнауы 
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Алматы облысы кәсіпкерлік 
жәнеинновациялықдамубасқармасыныңдерек
тері бойынша облыста 362 келісім бар, 
оныңішіндеигеруге  – 228, барлауға – 7 
жәнебарлау арқылыигеруге127 келісім 

тіркелген (4.3.3-ші кесте). Жер 
қойнауынпайдаланубалшық, 
құрылыстастары, қаптаматастар, ізбес, 
тұзжәнет.б. түрлеріндежүргізіледі.  

 

4.3.3-ші кесте. Жер қойнауынпайдаланунегізгікөрсеткіштері 

Атауы 2015 жыл 2014 жыл 

Жерқойнауынпайдаланушылар саны 362 471 

Минералды шикізат табылды, мың. тонна - 37,915 

Аршылғанжыныстардыңкөлемі, мың. м3 802,14 638,111 

Минералды шикізаттықайтаөндіру, мың. тоннанемесе, мың. м3 - 189,446 

Су асты сулары игерілді, мың. тонна 15900,45 38819,1332 

Жер қойнауындаорналастырылғанқалдықтар, мың. тонна - - 

Жер қойнауынажүктелгендеркөлемімың. м3 - - 

Тік сулар - - 

Газдар - - 

 

4.3.5.  Радиация жағдайы 

Есеп беретін уақытаралығында 2015 
жылықоршағанортағарадиоактивті 
жәнетөменрадиоактивтіқалдықтартүскенжоқ.  

«Қазгидромет» РМК 
ақпаратыбойыншаоблыстағырадиациякүйітұр
ақтыболыпқалабереді. 

Гамма сәулеленудеңгейінбақылаукүнделікті 8 
метеорологиялықстанциядаіскеасты (Алматы, 
Бақанас, Қапшағай, Нарынқол. Жаркент, 
Лепсі, Талдықорған, Сарыөзек) 
жәнебіравтоматтыбекетте іске асты – ол 
Талдықорғанқаласыныңатмосфералықауаласт
ануынбақылады.  

Аумақтағыелдімекендербойыншаатмосферан
ыңжер үстіқабатының радиациялық гамма-
фоныныңортамәні 0,13 -0,18 мкЗв 
/сағшегіндеболып, табиғифоннанасқанжоқ. 

Алматы облысы 
аумағындағыелдімекендербойыншаатмосфер
аныңжербетіндегіқабатыныңрадиоактивтіласт
ануынбақылау 5 
метеорологиялықстанцияда(Алматы, 
Нарынқол, Жаркент, Лепсі, Талдықорған) 
ауаныкөлденең планшеттермен сынама 
алынды. Барлықстанцияларда 5 
тәуліктіксынамаалынды. 

Облыс 
аумағындағыатмосфераныңжербетіндегіқабат
ыныңрадиоактивтітүсуініңорташатығыздығы0
,7-4,2 Бк/м2құрады. Облыс бойынша 

түсутығыздығыныңорташамәні 1,2 Бк/м2 , ол 
шекті жол берілетін деңгейденаспайды. 

Панфилов ауданы аумағында жоғарыгамма 
сәулеленуібарбұрынғы«Волковгеология»геоло
гобақылаупартиясынақарағануран 
кенініңқалдықтарыбар. 

Кен орнындағы геологобақылаужұмыстары 
1962 жылыаяқталған, 
анықталғануранобъектілері консервіленген, 
біраққалпынакелтәружұмыстарыжүргізілмеге
н. 2000 
жылыАлматыоблысықоршағанортанықорғауб
асқармасыныңтапсырмасыбойынша«Волковге
ология» ААҚАлматыоблысының 
радиологиялықжағдайына бағалаужүргізді. 
ЖұмыстаржүргізубарысындаПанфиловаудан
ындағыүйінділеркөлемініңрадиоактивті 
әсерфоныжоғарыекеніанықталды. 

Берілген мәселенішешуүшін 2006-2007 
жылдарыоблыстықбюджетқаржысыесебіненне
гізгіұңғымағажерді қайтақалпына келтіру 
жүргізілді, 20,78 млн. теңгеигерілді. 
Мұныменқатарарнайызертхананыңрадиологи
ялықзерттеулері 
көрсеткендейуранкенініңтерісәсерісақталуда. 

Бақылаушыуранұңғымаларыныңнашаррадиа
циялыәсерінжоюбойыншасәйкесіс-
шараларқолдану жайлы мәселе Алматы 
облысының 2016-2020 
жылдардағыэкологиялықмәселелердішешубо
йыншаіс-шараларжоспарынаенгізілді. 
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Облыс аумағында 5 объектіде иондаушы 
сәулеленукөзіменжұмысжүргізілуде. Тағыда 5 
объектідеиондаушысәулеленукөзі 
(уақытыөтіпкеткен) 
арнайыжабдықталғанқоймалардауақытшасақ
талуда. АталғанИСК-
ныарнайырадиоактивтіқалдықтаркөметінжер
геапарудақаржылайқиындықтар туып отыр, 
өйткеніоблысаумағында радиация 
кенінәзірлейтін радиоактивті заттармен 
жұмыстыіскеасыратын объектілер мен  
радиоактивті қалдықтардыкөметінорындар 
жоқ. 

4.3.6. Қалдықтар 

Алматы облысындағы 
жинақталғантұрмыстыққаттықалдықтардыңж
алпыкөлемі 8,0 млн.тоннаданасады. 

Жыл сайын Алматы облысы аумағында 550 
мыңтоннатұрмыстыққаттықалдықтарқалыпта
сады, оныңішінде 450 мыңтоннаТҚҚАлматы 
қаласыаумағында пайда болады, 
қалғанТҚҚсаны (шамамен 100 мыңтонна) 
облыс елді мекендерінен шығады.   

2015 жылы барлығы 414,0 
мыңтоннаөнеркәсіптікқалдықтарықалыптасқа
н (2014 жылы– 388,3 мың. тонна). 
Өнеркәсіптікқалдықтардың 25,7 мыңтоннаға 
(6,2%)ұлғаюы«АлЭС»АҚ ЖЭО-3 
электрэнергия 
өндіруінкөбейткенінебайланысты.  

Облыс аумағында негізгі 
өнеркәсіптікқалдықтарболыпкүлүйінділеріме
н байыту қалдықтары болып табылады. 
КүлүйінділеріІле ауданының«АлЭС»ЖЭО-
3АҚ, Текеліқаласының«Текелі энергия 
кешені» ЖШС, 
Талдықорғанқаласының«Талдықорған жылу 
сервис» МКК, 
аудандықэксплуатациябөлімкәсіпорнысияқты
кәсіпорындарданшығады.  

Байыту қалдықтарыТекелі қаласының«ТКӨК» 
ЖШС-нен шығады, 
алайдаөндірістікқызметті«қайтақаруландыру
мен»байланыстықалдықтарбірнешежылдарбо
йышығыпжатқанжоқ.  

Есеп беруші жылда 
облыстыңірікәсіпорындарықалдықтардыңпай
даболуыназайтуғабағытталғантабиғаттықорға
у іс-шараларына ақшалайқаржыбөлінбеді.  

Тұрмыстыққаттықалдықтарполигондары 

БүгінгікүніАлматы облысында 12 ірі 
ТҚҚполигоныныңтек 8-
іҚазақстанРеспубликасыныңэкологиялықтала
птарынасәйкес, олар: 

1. «Kaz Waste Conversion» 
ЖШС,Карасай ауданы; 

2. «Іскер-Т» ЖШС, Қапшағайқаласы; 

3. «Достық»МКК, Алакөлауданы, 
ст.Достық; 

4. «Іле су құбыры» МКК(бұрынғы«ТS 
Алматы» ЖШС), Іле ауданы; 

5. «КөркемТалдыкорған» МКК, 
Талдықорғанқаласы;   

6. КөксуауданындағыБалпықбикентінің
ТҚҚполигоны; 

7. БалқашауданындағыБақанасауылыны
ң ТҚҚполигоны; 

8. ҚараталауданындағыҮштөбеқаласын
ыңТҚҚполигоны. 

ҚОӘБ жасалынбаған, 
мемлекеттікэкологиялықсараптаманың 
оңқорытындысыжоқжәнеқоршағанортағаэмис
сияға рұқсат рәсімделмеген полиондар:  

1. Ескелді 
ауданындағыҚарабұлақкентініңТҚҚполигоны
; 

2. ЕңбекшіқазақауданындағыЕсікқаласы
ныңТҚҚполигоны; 

3. Жамбыл 
ауданындағыҰзынағашкентініңТҚҚполигоны; 

4. КербұлақауданындағыСарыөзеккенті
ніңТҚҚполигоны. 

Тұрмыстыққаттықалдықтардыңорташаморфо
логиялыққұрамы: тамаққалдықтары 40%, 
қағаз, картон 33%, ағаш 2%, қараметалл 3%, 
түстіметалл 1%, текстиль 4%, сүйек 1%, шыны 
2%, былғары, рәзеңке 0,5%, пластмасса 4%, 
жәнебасқалары 2%. 

ҚазіргікездеоблыстыңэнергетикажәнеТҮКШ 
басқармасыдеректері бойынша облыс 315 
арнайы техника бірлігімен жабдықталған, 27 
кәсіпорынжинаумен, шығаруменайналысады.  

Облыс аумағында қайталама шикізатты 
(макулатура, пластика, сынғаншынылар, 
медициналыққалдықтар, 
пайдаланылғанавтошина, 
майжәнеаккумуляторлар) жинап, шығарып, 
қайтаөңдеумен 5 кәсіпорынайналысады. 
Қарасайауданындағы«KagazyRecycling»ЖШС
макулатураны; 
Қапшағайқаласындағы«МВАрна»ЖШСмедиц
иналыққалдықтарды; 
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Ілеауданындағы«САФ»АҚсынғаншынының; 
Талдықорғанқаласындағы«Қайнар АКБ» 
ЖШС пайдаланылғанаккумуляторлардың; 
Еңбекшіқазақауданындағы«УтильЭкосервис»
ЖШСпайдаланылғаншиналарменмайдықайта
өңдеуменайналысады.    

Еңбекшіқазақауданындағы«Утиль Экосервис» 
ЖШС пайдаланылғанавтошиналарды жинап, 
қайтаөңдеуменайналысады. Есепберетін 
уақытаралығында150 
тоннаескіргенавтошиналарқайтаөңделді.  

Талдықорғанқаласындағы«КайнарАКБ»ЖШС
ескіргенаккумуляторлардықайтаөңдеуменайн
алысады, ондабіржылішінде 800 000 тонна 
аккумуляторлар сынықтарынқайтаөңдеді.   

Іле ауданындағы«САФ» 
АҚсынғаншынынықайтаөңдеуменайналысад
ы. Есеп беретін жылда қайтаөңдеуге 5031,2 
тоннасынғаншынықалдықтарықабылданды.   

«KagazyRecycling» ЖШС-ке 
макулатураныңтүсужәнеқайтаөңделукөлемі– 4 
089 тоннанықұрайды. 

Облыс аумағында шамамен 1000 гектар 
ауданда 370 жер телімдерінде ТҚҚ-
ныңқоқысүйінділеріанықталған. 

Облыс бойынша 351 мал қорымдарыбар, 
оныңішінде 34-ітиптікжәне 360-ыбейімделген. 

Алматы облысы бойынша 
құрамындасынабыбарқалдықтардыжинап, 
қайтаөңдейтінкәсіпорынжоқ. 
Алматықаласындакәсіпорындаршарт 
бойынша Алматы қаласындағы«Сынап плюс» 
ЖШС-ғақұрамындасынабыбаршамдар мен 
құралдардытапсырады.2015 жылы кәсіпорын 
303 899 
данақұрамындасынабыбарқалдықтарды 
кәдегежаратуғақабылдады, 
оныңішіндесынабы бар шамдар 
люминисценттік шамдар -  299928 дана, 
құрамындасынабы бар термометрлер – 3887 
дана, ингетроидты шамдар – 49 дана, 
гигрометрлер – 35 дана. 

Алматы қаласындаионкөздерін 
(радиоактивтіқалдықтар) 
көмумен«Ядролықфизикаинституты»ЕМКайн
алысады.  

2015 жылдың 30 
қазанындаАлматыоблысыныңәкімдігі«Локоин
женеринг» (Словения) компаниясы арасында 
ТалдықорғанқаласындаТҚҚқайтаөңдеушізауы
тқұрылысынақатыстыинвестициялықжобаныі
скеасыружайындамеморандумғақолқойды.   

2015 жылдың 15 қарашасындаҚарасай ауданы 
әкімдігі мен Панамалық«Dynex Energy 
Corp»компаниясыарасындаҚарасай ауданы, 
Айтей ауылды округіндегі әкімшілікаумақта 
орналасқанТҚҚполигонынқайтаөңдеунегізінд
еобъектіге электр энергиясын 
шығаруқұрылысынжәнеоныәріқарайпайдала
ну туралы бірлестікпен келісім жасалды. 
Зауыт құрылысын 2016 
жылыбастаужоспарланыпотыр.  

ТҚҚ-нысұрыптап, 
қайтаөңдеужұмыстарыніскеасыруүшінАлматы
облысыныңәкімдігі мен«Сонг хо Техникал 
Сольюшин Казахстан Алматы» 
(ОңтүстікКорея) компаниясыжәнебасқа 
жекеменшік инвесторлар арасында 
келіссөздержүргізілуде. 

Химиялау құралдары 

2015 жылы ауыл 
шаруашылығынаенгізілгенминералдытыңайт
қыштардыңкөлемі 24,5 мыңгектарға 45,3 
мыңтоннаны құрады. 
Оныңішіндеазоттыңайтқышы 14,02 
мыңгектарға 20,5 мыңтонна, калий 
тыңайтқыштары 0,24 мыңгектарға 0,4 
мыңтонна, фосфор тыңайтқыштары 10,24 мың 
гектарға 24,4 мыңтоннаболды.  

2015 жылдыңбасынанАлматыоблысыбойынша 
245,6 мыңлитрпестицидтерсатыпалынып, 
430,0 мыңгектарғапайдаланылды. Оныңішінде 
51,06 
мыңлитріреспубликалықжәнеоблыстықбюдже
тесебіненсатыпалынды, жәнепестицидтер 
ыдысын«АқшиАгросервис»ЖШС-
ғакәдегежарату үшінтапсырылды. Қалған 
194,54 мыңлитршаруашылық субъектілер 
қаржысынасатыпалынып, 
соларменқолданылды. 
Бірақкөптегеншаруашылықсубъектілері 
пестицидтер 
ыдыстарынкәдегежаратуғаөткізукеректігінбіл
етұра, оныжасамайды. 

Облыста пестицидті сақтауғаарналған 5 
типтікқоймаорындайы бар, 
олардыңбарлығытіркеуденөткен, 
санитарлыкуәліктерібар. 
БұлТекеліқаласындаорналасқанауданы 295,2 
шаршыметрболатын«ГринХауз»ЖШС-імен 
ауданы 126 шаршы метр болатын «Суфле 
Казахстан» АҚ-ы, Талғарауданы, 
Қайнарауылдықокругіндегісыйымдылығы 
1000 шаршы метр  «Агрохимия» ЖШС-і, Іле 
ауданындағыауданы 200 
шаршыметр«Қаскелең» АҚ-
ыжәнеӨтегенбатыркентіндегіауданы 460 
шаршыметр«АДЗ»ЖШС-і.  

Улы қалдықтарполигоны 
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Алматы облысы 
аумағындаулыхимикатыдыстарынкөмугеарна
лғанекіполигон (Іле жәнеКөксуаудандары) 
жұмысістейді. Полигондардың иесі 
«Акшиагросервис» ЖШС болып табылады. 
СеріктестіктіңқорымдарыІле ауданы 
аумағында 5,3 га, Көксуауданыаумағында 2,9 
гажерде орналасқан. 

Берілген полигондар жарамсыз улы химикат 
ыдыстарын 
оқшаулаужәнезалалсыздандыруғаарналғанар
найықұрылымменжабдықталған.  

Іле 
ауданындағыжарамсызулыхимикаттардыкөму
геарналғанполигонІлеауданы, 
Ақшикентіненсолтүстік-шығысында5,7 км, 
Алматы қаласынан солтүстіккеқарай 100 км 
орналасқан. Полигонқуаты 2,5 т/жыл-
дықұрайды.Полигонныңнегізгіқалдықтарыпес
тицидтарданбосағанжарамсызпластмассаыды
старыболыптабылады.  

Полигонныңжалпы ауданы 5,3 га-ны құрайды. 

ЕңжақынсукүрежолыКүртеөзеніполигоннан 3 
км батысқақарайорналасқан. Полигонның 
орналасқанорны мен 
оныңайналасындағытопыраққалыңбалшыққа
батты.Жерастысуларыныңдеңгейітөменорнал
асқан (15-20 м).  

2015 жылы 
қалдықтардыкөмукөлеміулыхимикаттарменпе
стицидтер ыдысының (сыйымдылық) 10 657 
данасынқұрады. 
Полигондағыкөмулерқалдықтардысаркофагта
жинауәдісіменіскеасады.  

4.3.7. Жаңартылатынэнергиякөздері 

Алматы 
облысыныңжаңартылатынэнергиякөздеріәлеу
еті бекітілген қуаты 753,8 МВт 18 
қазіргікездеқолданыстағы СЭС 
арқылыкөрсетілген. Бұл 2 ірі–Қапшағай (364 
МВт) жәнеМойнақ (300 МВт)  СЭС-тері, 16 

кішіСЭС (87,8 МВт) және 1 СЭС(2 МВт). Бір 
2МВт-ты күнэлектростанциясыбар. 

ЖЭК объектілерімен электр энергиясын 
жасап шығару 2012 жылы 1,5 млрд. кВт.сағ., 
2013 жылы – 1,9 млрд. кВт.сағ., 2014 жылы– 1,6 
млрд.  кВт.сағ., 2015 жылы– 2,1 млрд.  
кВт.сағқұрады. 

2012 жылы қолданылатын электр энергияның 
44 пайызыоблысқасолтүстікоблыстардан, 
ЖамбылМАЭСжәнеҚырғызстанэнергияөндір
ушілерінен жеткізілді. 

МойнақСЭС-
тыңқосылуыменсыртқыэнергиякөздеріненэле
ктр энергиясын қолдану 2012 жылы44%-дан 
2015 жылы 34%-ғақысқарды. 

Жасыл электр 
энергиясыныңүлесіқолданудыңжалпыкөлемін
де 2012 жылдың 16,6% -нан 2015 жылы 27,1%-
ғаөсті.  

2015 жылы Сарқанд ауданында жоба құны 1,5 
млрд. теңге, бекітілгенқуаты 4,2 МВтЖоғарғы-
БасқанСЭС-1 іскеқосылды.  

2012 және2015 жылдар 
аралығындаЖЭКобъектілерінежобалық-
іздестіружұмыстарыменқұрылысынжүргізуүші
нинвесторларға 14,9 мыңгектаржерберілді.  

Кіші су электр станциялары – Алматы 
облысында жаңартылатынэнергиякөздерін 
(ЖЭК) 
қолдануғаеңбелсендідамыпкележатқанбағыт.  
(4.3.1-ші сурет). 

Мұндай 
шағынөзендердетежеуіштібөгетсізжұмысістей
тінсу электр станцияларын 
құруҚазақстанэкономикасындағыэнергиятиім
ділігінарттырудың маңыздыбағыттарының 
бірі болып табылады. 
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4.3.1-ші сурет. ЕсікСЭС-2 

2020 жылы Алматы облысында барлығы 11 
СЭСсалужоспарлануда. Олардыңеңірісі, қуаты 
60,8 мегаваттСЭСШелекөзеніндепайдаболады. 

2013 жылы Қапшағайқаласында 2 
МВткүнэлектрстанциясыпайдалануғаберілді 
(4.3.2-ші сурет). «Самрук-Грин Энерджи» 
ЖШС Қапшағайдыңайналасында жалпы құны 
1700 млн. 
теңгеинвестициясынкүнэлектрстанциясынқұр
ужайлыинновациялықпилоттықжобасын 
орналастырды. 

Күнэлектр 
станциясыныңбарлықкешеніашықаспанастын
дағыкүнбатареяларыныңбірнешеқатарыболы
птабылады, олар 

төселгентротуартақтайшаларыбаржаяу 
жүргіншіжолағыныңоңжәнесолжағындаорнал
асқан. Мұндабарлығы 5616 тұрақтыжәне 60 
күнбағыссияқтыкүнсоңынанқозғалатынкүнбат
ареяларыорнатылған.   

Мұндайтабиғитәсілменкүнэнергиясыөзгеріп, 
кішігірімтрансформаторда жинақталып, 
еліміздіңбірыңғайэнергияжүйесінетүседі. 
Станцияныңқуатыкөпемес, барлығы2 мгВт. 
Бірақ«Самрук-
ГринЭнерджи»компаниясыжаңартылатынэне
ргиякөздеріндамытуаясында 10 жобаны 
жүзегеасырады.  

 

 

 4.3.2-ші сурет.Қапшағайқаласыныңкүнбатареялары 

Жаңастанцияарзанэлектрэнергиясымен 600 
үйдіқамтамасызетеалады, ал оны 
жаңакомпьютерліктехнологиялардың 
көмегіментек 5 оператор басқарады. 

Біркішігірімстанцияныңкеңсесінде басқару, 
күзет, 
видеобақылауқызметіжәнеқызметкерлердіңтұ
рмыстықбөлмесібар.   
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Қазіргікездебағдарламааясында жалпы қуаты 
270,1 МВтқұны 98,3 млрд. теңгеболатын(14 - 
СЭС, 1 – ЖЭС және 1 –биостанция)2016-2019 
жылдары жүзеге асыру жоспарланған (4.3.3-ші 
сурет),ЖЭК-тіңалғашқы кезектегі 16 
объектісініңтізіміжасалды (жер телімдері бар, 
ТЭН жәнеЖСҚәзірленген, 
қаржылаусұрақтары шешілуде, 
ҚМЖбасталды). 

Оныңішінде 2016 жылыжалпықуаты 16,05 
МВтқұны 6,5 млрд. теңгеболатынжаңа 1 
СЭСжәне 1 биоэлектрстанциясын іске қосу 
күтілуде. (Еңбекшіқазақауданындабиостанция 
(0,05 МВт) «Энергия Әлемі»ЖШС 
жәнеСарқанауданындаЛепсіСЭС 2 (16 МВт) 
«АСПМК-519» ЖШС).  

2020 
жылғадейінСарқанауданындажалпықуаты 
24,55 МВтболатынтағыда 5 
ЖоғарғыжәнеТөменгіБасқанСЭС-ті, Ескелді 
ауданы, Қараөзеніндеқуаты 22 МВт 2 СЭС-
інжүзегеасыру жоспарлануда.   

Жобалар қатарыноблыс 
әкімдігіменынтымақтастық туралы 
қолқойылғанмеморандумаясында«СамрұқЭне
рго»АҚқатысуменіске асыру көзделген. 
ОныңқатарындаЕңбекшіқазақауданында «НК 
«СПК «Жетісу» АҚ-менбірлесіп 60-тан 300 
МВт-ге дейін Шелек ЖЭС-ін, Шелек 
өзеніменҮлкенАлматыарнасында 7 СЭС (108 
МВт), КербұлақконтрреттеушіСЭС-ін (33 МВт) 
жәнеҚапшағайқаласындакүнэлектрстанциясы
н (100 МВт) салужоспарлануда. 

ЖЭК-тің алғашқыкезектіобъектілеріненбасқа 
74 перспективалық жоба бар, олар бойынша 

зерттеу жұмыстарынжүргізугерұқсаталынған, 
ТЭНқұрастыру, оларды 
қаржыландырумәселелері шешілуде (бұл - 59 
СЭС (1108 МВт), 9 ЖЭС (404,5 МВт) және 6 
СЭС (215 МВт). 

ТағыдаЖЭКобъектілерінсалуғақатысутуралы 
35 ұсынысқарастырылуда. 

ҚазақстанРеспубликасыныңҮкіметінің 2013 
жылғы 25 қаңтардағы№ 43 Қаулысымен 
бекітілген 
Қазақстандабаламалыжәнежаңартылатынэнер
гетиканыдамытужөніндегі 2013 - 2020 
жылдарғаарналған іс-шаралар жоспарына 
сәйкес, инвесторлармен 2015 
жылғадейінжаңартылатынэнергетиканың 12 
жобасыніскеасыружоспарланған болатын, 
оныңішінде 2-ікүнэлектрстанциясы, 8 
суэлектрстанциясыжәне 2 
желэлектрстанциясы. 
ЖоспарланғанмерзімдеСарқанауданында 
Жоғарғы-БасқанСЭС-іпайдалануғаберілді. 

Жаңаақша-
несиесаясатынабайланыстыҚазақстанРеспубл
икасыҮкіметінің 2014 жылғы 12 маусымдағы№ 
645 қаулысымен 
бұрынбекітілгенЖЭКобъектілеріненэлектрэне
ргиясынсатыпалуғатіркелгентарифтерөздерін
ің инвестициялықтартымдылығынжоғалтты. 
Қазіргіуақыттаберілгентұрақтытарифтардыкө
теружайындаұсынысқарастырылуда. 

Инвесторлар тариф мәселесінескерекеле, 11 

объекттінііске қосу уақытынауыстырды.
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4.3.3-ші сурет.Алматы облысы аумағында (Талдықорғанаймағы) СЭСжәнеЖЭСорналасусызбасы 
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4.3.8.Экологиялықмәселелер 

2015 жылы Экология 
департаменттіңбастамасымен, Алматы 
облысы 
әкімініңтөрағалығымен«Алматыоблысындағы
экологиялықпроблемаларжәнеолардышешуж
олдары»тақырыбындажиынөтті. Жиын 
Алматы облысы 
әкімдігіндебарлықмүдделіуәкілетті  
жәнеқұқыққорғауоргандарының, 
бұқаралықақпаратқұралдарының, 
жоғарғыоқуорындарыөкілдерініңқатысуымен
өтті. 

Ресми ақпараттелеарна 
арқылыреспубликалық, 
облыстықжәнеаудандықБАҚ-тажарияланды. 

Баяндамада шұғыл шешімін табуды талап 
ететін 
көкейкестіэкологиялықпроблемаларкөрініс 
тапты, мысалы: 
тұрмыстыққаттықалдықтарполигоныныңжағд
айы, апаттыүйінділерді жою, 
қоқыссұрыптайтын 
жәнеқоқыстықайтаөңдейтінзауыттардыңжоқт
ығы, 
қауіптіжәнебиологиялыққалдықтардыкөму, 
Текеліқалдыққоймасындағыжерді 
қалпынакелтіру, 
ҚапшағайқаласындағыЗаречноеауылының, 
КербұлақауданыСарыөзеккентініңкәріз 
желілері мен тазарту 
құрылымдарыныңапаттыжағдайыжәнебасқал
ар. Барлықмәселелер 
Экологиялықмәселелертізіліміне енгізілді 
(4.3.4-ші кесте). 
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4.3.4.  кесте. Алматы облысындағыЭкологиялықпроблемалартізілімі 

№ 
р
/
с 

Экологиялық 
мәселе 

Қазіргіжағдай, шешу жолдары Қолданылатыншаралар 

1
. 

Елді мекендерде 
ТҚҚкәдегежаратумәселе
сі, облыс 
аумағындақоқыссұрыпта
йтын 
жәнеқоқыстықайтаөңдей
тінзауыттардыңболмауы 
 

Алматы облысында 19 әкімшілікбірлікбар, 
оныңішінде741 елді мекенге 
орналасқаноблысқабағынысты 16 ауданжәне 3 
қалабар. ТҚҚ-менжұмысістеуге байланысты 
негізгі мәселелер: 

 Қолданыстағыполигондар мен 
ТҚҚүйінділерініңнормативтіталаптарғасәйкесс
іздігі; 

 Полигондар мен 
үйінділердісанитарлық, экологиялық, 
құрылыснормаларыменталаптарына 
сәйкесорналастыруқұралдарының 
жоқтығыжәнерұқсатетілмегенүйінділердіңедәу
ірсаныныңболуы; 

 Қоқысты қайтаөңдеу, сұрыптау 
зауыттардыңжоқтығы. 
Мәселелердіңсоңғытармағыбойынша, 
қоқыстыбастапқысұрыптау, сондай-ақ 
макулатура, ағаш, матаматериалдары, 
жұқақабаттыметалл,  
резеңкетехникалықжәнеполимерлізаттарт.б. 
сияқтыеңкөптарағанқалдықкомпоненттерінқа
йталамақайтаөңдеу мәселелерішешілмеген.  
Облыста барлығы 12 
типтікполигонбаржәнеоныңішінде 8 
ғанаҚРсанитарлы-
эпидемиологиялықталаптарға сәйкес. 
Қоқыссұрыптайтын жәнеқайта 

өңдейтінзауыттардыңқұрылысы мәселесін 

шешу үшін, Алматы облысы 

әкімдігіжәнежергіліктіатқарушыоргандаринве

сторлардытартужұмысынжүргізуде. 

Қазіргіуақытта облыс 

әкімдігіменТҚҚбасқарубойыншаконцепция 

жобасынәзірледі,қазіргікездеолсәйкесмекемеле

рменкелісімкезеңінде. Сонымен қатар,Алматы 

облысы аумағындақоқыссұрыптайтын 

жәнеқоқыстықайтаөңдейтінзауыттардыңқұрыл

ысыбойынша«Жолкартасының» жобасы 

әзірленді 

жәнеҚазақстанРеспубликасыЭнергетикаминис

трлігініңҚалдықтардыбасқарудепартаментімен 

келісілді. 

1. 
Облыстыңіріелдімекендеріндеқоқыс
сұрыптайтын 
жәнеқоқыстықайтаөңдейтінзауыттар
дыңқұрылысы 
2. Бұрынғыполигондардажерді 
қайтақұнарландыру жәнеТҚҚ 
сақтауүшінжаңаполигондарқұру, 
олТҚҚ-нықабылдау, сұрыптау, 
қайтаөндеужәнекөмудіңкүрделі 
инфрақұрылымыныңқазіргізаманғы
санитарлы талаптар ережесіне сай 
келуі керек.  
3. ТҚҚжинаужәнетасымалдау 
жүйесінжаңарту.                                                       
4. 
Қалдықтардыпайдаболукөзіненбөліп 
жинауды енгізу. Шараларды іске 
асыру мерзімі Алматы облысы 
ТҚҚбасқаруКонцепциясыбекітілгенс
оңанықталады. 

2
. 

Сорбұлақкөлініңкеріәсе
ріменэкологиялыққаупі
нтөмендеуі (Алматы 
қаласыныңағынды су 
жинақтағышы) 

ҚРҚоршағанортанықорғау министрлігімен 
(бұданәріқарай - Министрлік) 2008 жылы 28 
ақпандаАлматықаласында«Сорбұлақжинақтағ
ышмәселесі 
жәнеонышешужолдары»тақырыбындадөңгеле
күстелөткізілді, ондаҚОҚМинистрі, 
«Табиғат»қоғамдықбірлестікөкілдері, 
мемлекеттік органдар жетекшілері мен 
ғалымдарқатыстыжәнежинақтағыш мәселелері 
талқыланып, 
осымәселелердішешубойыншаұсыныстар 
берілді. 
Мемлекет Басшысының 2010 жылы 9 
ақпандаберген№ 01-25.27 жеке тапсырмасын 
орындауда Министрлікпен 
«Сорбұлақ»ағындысу 
жинақтағышыныңқазіргіжағдайыноныңбұзылу
қаупінтөмендетужәнеқалыптасқаннашарэколо

Министрлік 
ұсынысынесепкеалаотырып, 
сәйкесіс-
шараларөткізубойыншажоспаржасау
керек, нақтырақ: 
1. Алматы қаласыныңсу 
бұружүйесінқайтақарау, 
«Сорбұлақ»жинақтағышынаағынды 
сулардың бұруды 
толықжоюжәнеоның 
болашақтабұзылуқаупін алдын алу 
үшін жою; 
2. Су 
бұрудыңқолданыстағыжүйесінжаңар
тужолыменІлеөзенінебағыттау, Іле-
Балқашбассейнініңсутепе-
теңдігінсақтаудыңмаңыздыдеңгейіне
мүмкіндікберетінАлматықаласының
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гиялықжағдайдабағалаумақсатыменкешендізе
рттеу»тақырыбындағылыми-
зерттеужұмыстарынжүргізді.  
Материалдарды зерттей келе Министрлік 
«Сорбұлақ»жинақтағышмәселесін шешудің 
алдын алудың кешенді шараларқабылдау 
қажеттілігіне негізделді. 
Сонымен қатар, Министрлік арнайы мамандар 
пікірлерін ескере 
отырып,«Сорбұлақ»жинақтағышыныңмәселесі
н шешуде келесі ұсыныстарды берді: 
1. Алматы қаласыныңсу 
бұружүйесінқайтақарау, 
«Сорбұлақ»жинақтағышынаағынды 
сулардыңбұруды 
толықжоюжәнеоныңболашақтабұзылуқаупінал
дын алу үшінжою; 
2. Су 
бұрудыңқолданыстағыжүйесінжаңартужолыме
н Іле өзеніне бағыттау, Іле-
Балқашбассейнініңсутепе-
теңдігінсақтаудыңмаңыздыдеңгейінемүмкіндік
беретін  Алматы қаласының 
ағындасуларыныңнормативтікөрсеткіштерінед
ейінтазарту, 
алайдажоғарыдааталғанмәселе«ашық»қалыпот
ыр.  
«2016-2020 жылдарғаарналған Алматы 
облысыныңЭкологиялықмәселелері» тізіліміне 
енгізілген 
жәнеқұзыреттімекемелергетапсырмаларберілге
н.   

ағындасуларыныңнормативтікөрсет
кіштерінедейінтазарту. 
Іс-шараларды іске асыру мерзімі – 
2016-2017 жылдар. 

3
. 

Панфилов уран кенін 
орнындағырадиоактивті 
үйінділердіжою  

2014 жылы 31 шілдеде Алматы облысы 
прокуратурасының бастамасымен, 
облыстықСЭСжәнеауданөкілдеріқатысуымену
ранұңғымаларынзерттеу актісі құрылды. 
Радиациялықфоныдозиметрлікөлшеумен 7 
ұңғыманыңкен орны зерттелді. Ұңғымалардың 
радиоактивті қоқыстары 2006-2007 
жылдарыбетонменжабылып, 
адамдардыңеркінкелуінеқолжетімсізболды,бұл
жабындыныңүстіндетиімдідозаныңеңүлкенқуа
ты 0,45 мк3в/сағ., 
сондықтанадамғажәнеқоршағанортағаешқанда
йрадиацияәсеріжоқ. 
БиылғыжылдыңмамырайындаБасқармаАлмат
ыоблысыЭкономика 
жәнебюджеттіжоспарлаубасқармасынаАлматы
облысындағы Панфилов уран кен 
орныныңуранұңғымаларыорындарынрадиаци
ялық зерттеу 
жүргізугебайланыссызгранттартартутуралыөті
німберді.  

2017-2018 жылдары Алматы облысы 
Панфилов кен орны уран 
ұңғымаларыныңкері радиация 
әсерінзерттеубюджетқаржысыныңбө
лінуінебайланыстыжүргізіледі.  

4
. 

ҚапшағайқаласындағыЗ
аречноеауылының, 
КербұлақауданыСарыөз
еккентінің, 
ЕскелдіауданыҚарабұла
қкентініңкәріз желілері 
мен тазарту 
құрылымдарыныңапатт
ыжағдайы 

БүгінгікүндеҚапшағайқаласындағыЗаречноеау
ылының, КербұлақауданыСарыөзеккентінің, 
ЕскелдіауданыҚарабұлақкентініңкәріз желілері 
апатты жағдайдаболыпкеледі.  
1.КербұлақауданыСарыөзеккентініңкәріз 
желілерін 
құрылысыменқайтақалпынакелтірубойынша 
жобалық-сметалыққұжаттамаәзірленді, жалпы 
құны 1,1 млрд.теңге.  
 
2. «Қапшағайқаласыныңкәріз-тазарту 
ғимаратынқайтақалпынакелтіру мен 
құрылысы»жобасына ТЭН жасалынды, құны 5,7 
млрд.теңге. 
 

1.Берілген жоба 2017-2019 жылдарға 
арналғанжүзеге асыруүшінҚР ЭМ 
ҚІЖКжәнеТҮКШ -
деұсынылғанбюджет-
инвестициялықжобалартізбесіне 
енгізілген.  
 
 
 
 
2. 
ҚазіргікездеҚапшағайқаласыныңкәрі
з-тазарту 
ғимаратынқайтақалпынакелтіру мен 
құрылысыжобалық-
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3. «Ескелді ауданы Қарабұлақкентініңкәріз 
жүйесінқайтақалпынакелтіру 
жәнеқұрылысы»объектісі бойынша 
ЖСҚәзірленуде.  
 

сметалыққұжаттарын әзірлеу 
бойынша мемлекеттік сатып алу 
жұмыстарынаконкурсөткізілуде.Жоб
аны жүзеге асыру 2017-2019 
жылдарғажоспарланған.  
 
3. « Ескелді ауданы 
Қарабұлақкентініңкәріз 
жүйесінқайтақалпынакелтіру 
жәнеқұрылысы»жобасыніскеасыруү
шінмемлекеттіксараптаманың 
оңқорытындысыналынғаннанкейінс
оңоблыстықмәслихатсессиясынақар
жыбөлутуралыбюджеттікөтініменгізі
леді.  

5
. 

Райымбек ауданы Ой-
қарағайкөміркен 
орныныңқоршаған  орта 
мен 
халықденсаулығынакері
әсері 

Райымбек ауданы Ой-қарағайкөміркен 
орныныңқоршағанортаменхалықденсаулығын
акеріәсерінбағалаужүргізілмеген. 
2016-2020 
жылдарғаарналғанАлматыоблысыныңЭкологи
ялықмәселелерін шешу бойынша іс-шаралар 
жоспарына,   жауапты тұлғалар мен іс-шара 
өткізумерзімін көрсетеотырыпенгізілген.  
 

Райымбек ауданы Ой-
қарағайкөміркенорныныңқоршаған
ортаменхалықденсаулығынакеріәсер
інбағалаужүргізуқажет. 
Іс-шараларды жүзеге асыру мерзімі – 
2016-2017 жылдар. 

6
. 

Алматы 
облысындағыЕңбекшіқа
зақжәнеПанфиловаудан
дарында 
орналасқангидрогеолог
иялықөздігіненқұйылат
ынұңғымалардыжоюжән
еконсервациялау 

Алматы 
облысындағыЕңбекшіқазақжәнеПанфиловауда
ндарында 
орналасқангидрогеологиялықөздігіненқұйылат
ын 100 ұңғымабар.  
Ұңғымалардыңбасымбөлігізаңдастырылмағанж
әне иесіз болып келеді, сондықтанжер 
қойнауынпайдаланушыобъектілердіжоюжәнек
онсервациялаубалансұстаушы 
(жерқойнауынпайдаланушы) 
жәнеқұқықбелгілеушіқұжаттардыңжоқтығысеб
ебіненережелергесәйкестендірумүмкінемес.  
2016-2020 жылдарғаарналған Алматы 
облысыныңЭкологиялықмәселелеріншешубой
ыншаіс-шараларжоспарына,   
жауаптытұлғаларменіс-
шараөткізумерзімінкөрсетеотырыпенгізілген. 

Гидрогеологиялықөздігіненқұйылат
ынұңғымалардыжоюжәнеконсервац
иялаубойыншасәйкесшараларқолда
нуқажет. 
Іс-шараларды жүзеге асыру мерзімі – 
2016-2017 жылдар. 
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Облыс 

әлемдікмұхиттантөмендеңгейдеорналасқанау

мағыныңбасымбөлігінегізіненКаспиймаңыойп

атыныңкеңшегіндежатыр. 

Қазақстанныңбатысындажартылайшөлейттіжә

нешөлейттіаймақтардаорналасқанойпатты 

немесе біршама көтеріңкіжазықтарбар. 

Шекарасыныңұзындығысолтүстіктеноңтүстікк

еқарай 350 км, батыстан шығысқақарай 600 

км. 

Атырау 

қаласыАтырауоблысыныңоблысорталығыбол

ыптабылады. Халықсаны 263,9 

мыңадамдықұрайдыжәне 

(облыстыңбарлықхалқы 45,4%) 

«әлемдікмұхит»деңгейінен -25 - 26 метртөмен 

тұр. 

Батысында Ресей 

ФедерациясыныңАстраханьоблысыменшектес

се, солтүстігіндеБатысҚазақстан, 

шығысындаАқтөбеоблысыменоңтүстік–

шығысындаМаңғыстауоблысыныңҮстіртплато

сыныңсолтүстікбөлігінедейінжәнеКаспийтеңіз

ісуларыменұласады. Облыста барлығы 204 

елдімекен, оныңішінде: 2 қала, 13 кент, 178 

село мен ауыл, 11 темір жол разъезді мен 

станциялары бар. Облыс бойынша 

қалаелдімекенніңүлесі– 49,1%, селолық– 50,9%-

дықұрайды. Облысбойыншаорташаалғанда 1 

км2 аумақтахалықтыңтығыздығы 4,9 

адамдықұрайды. 

Аумақтыңрельефі - 

Каспийтеңізіжағалауларынанелеусізкөтерілеті

нтолқындыжазықболыпкеледі. 

Каспиймаңыныңмаңыздыалқапбөлігітізбектіж

әнешағылқұмдардан (Нарын, Тайсойған, 

Қарақұм), 

басымбөлігісортопырақтардантұрады. 

Облыстыңсолтүстік-

шығысынОраластыборлышатқалтаусілемдері

алыпжатыр.  

Климаты континенталды, қуаң. Жазықұрғақ, 

ұзақ, ыстық, қысыазқарлы, суық. Жауын-

шашынныңжылдықмөлшері 100-200 мм. 

АтырауоблысыныңаумағындағыЖайық–

Каспийбассейнібойынша ірі 4 өзенбар, 

олардыңжалпыұзындығы– 1002 км 

жәнеұзындығы– 348 кмқұрайтын 14 кішіөзен 

бар. 

Атырау облысында жалпы су айдыны 60,31 

км2 98 көлбар, соныменқатарұзындығы 740 

кмқұрайтынКаспийтеңізініңСолтүстік–

Шығысжағалауы. Өзеннің 

төменгісағасындасалалар, тармақтары, 

айрықтары, 

батпақтыжерлерменкөптегенкөлдерпайдабол

ады, теректі тоғайларкездеседі, 

оныңкөпшілігітұзды. Олар жазда кебу 

нәтижесіндесортаңданады. 

Өзенжағалайеменжәнеталдытоғайларкездеседі

. Облыстыңеңірікөлі–Индер(110,5 км2).  

Атырау облысыныңаумағындасоныменқатар, 

ірітөрттоптықсуқұбырларыбар, 

олардыңішіндегі«Астрахань - 

Маңғышлақ»топтықсуқұбырыбассейнаралық

маңызғаие. 

Суқұбырыныңқуаттылығытәулігіне 55 

мыңтекшеметрдіқұрайды, жалпыұзындығы – 

1041 км, құбырларыныңдиаметрі 1220 мм. 

Суқұбырыныңсуынпайдаланудағынегізгімақс

атмұнайкенорындарынатехникалықсужіберу, 

соныменқатарАтыраужәнеМаңғыстауоблыста
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рыныңшалғайорналасқанелдімекендерінсуме

нқамтамасызету. 

Аумақтопырақжамылғысыменөсімдіксипатыб

ойынша 4 аймаққабөлінеді: теңізмаңы, 

өзенмаңыалқабы, жартылайшөлейтті-

далалыжәнеқұмдыаймақтар. 

Облысбойыншатопыраққұрамыбойыншақұм

жәнедамымағанқұмдышөлтопырағысоныменқ

атарсортаңжәнесоржерлерге ие.  

Өзен 

жағасыбойындағысужайылмасыныңтопырағы

ндағыорманөсімдіктерітиістіқолдауменкүтілге

нжағдайдамолаяды. 

Аллювиалдытұнбаларесебінен пайда 

болғанжәнетабиғидренажмүмкіндігібарсужай

ылмасытопырақтарынанбасқа, облыс 

аумағындакең тарағанөзінің физикалық, 

физико-химиялық(су ауа өткізужәнет.б.), 

қышқылды-

сілтілібалансыбарсортаңжәнесортопырақгуму

сынтиістімелиоративтішараларжүргізбейөсім

діктердіңөсуінежарамсызболады.  

Атырау облысыныңаумағында 3 

ерекшеқорғалатынтабиғиаумақбар: 

Каспийтеңізініңсолтүстікбөлігімемлекеттікқор

ғауаймағы 700 мыңга., 

ҚұрманғазыауданыаумағындағыКаспийтеңізі

ніңжағалауаймағындаорналасқанНовинскийм

емлекеттік табиғи (зоологиялық) қорықшасы, 

жалпы ауданы 45 мыңга., 

Ақжайықмемлекеттік табиғирезерваты, 

АтырауқаласыжәнеМахамбетауданыаумағынд

аорналасқан, жалпыауданы 111,5 мыңга. 

Жалпы 

көрсетілгенаумақтардыңауданыоблыскөлеміні

ң 7,2%-ынқұрайды. 

Облысбойыншааудандардықосаалғандабарлы

қбекітілгенаңшылықалқаптар 2430,2 

мыңгақұрайды, 

оларАтырауоблыстықаңшыларменбалықаула

ушыларқоғамынабекітілген. 

Аңшылықалқабықұрамына кірген резервтік 

қор 3569,6 мыңга 

(біргеалынғанбарлықаудандар) құрайды. 

Жайық-Каспий 

аймағыныңэкологиялықжүйесібірегейбаланст

андырылғантабиғикешеннентұрады. 

Каспийтеңізіндебекіретұқымдастаржәнебасқа

даұсақбалықтүрлері, итбалықтар, 

теңізмысығыжәнетағыбасқаларытіршілікетеді. 

Жайықөзенініңсағасындажәнетеңізжағалауын

да 300-денастамқұстүрітіршілікетсе, 

оныңішінде 100-

денастамысолжердетұрақтытіршілікетіпұясал

ады, 76 түріқыстайды, 26 

түріҚызылкітапқаенгізілген.Осы жерде 

біздіңпланетадағынегізгіқанаттылардыңкөшу

жолдарыныңбіріболыптабылатынсібір-

шығысафрикалықмаршрутыжатыр.  

Сүтқоректілердіңотызсегізтүрібар, 

біршамасықабан, жанаттәріздеситтер, қасқыр, 

түлкі, орқоян, ондатр. Сүтқоректілердіңтөрт 

түріҚызылкітапқаенгізілген. Мұнда400-ден 

астам өсімдіктүрібар, олардың жиырмадан 

астамы сирек кездесетін өсімдіктер.  

Облыс бойынша мемлекеттік орман қоры– 52 

449 га, яғниоблыстыңбарлықаумағының 0,4%-

ынқұрайды. Ормандықорғаумен, 

сақтауменжәнеорманөсірумен Атырау, Индер 

жәнеҚұрманғазыорманжәнежануарлардүниесі

н қорғаумемлекеттік мекемесі айналысады. 

Жыл сайын орман мекемелермен 215 га 

алаңдарғаормандықалпынакелтіружұмыстары

жүргізіледі. Оныңішінде 60 гаотырғызужәне 

150 

гаормандытабиғижаңартуғакөмеккөрсетеді.  

4.4.1. Атмосфералықауа 

Атмосферағаластағышзаттар 
шығарындыларының көлемі 2015 жылы122,42 
мың/тоннақұрады, оныңішіндестационарлы 
ластағыш көздерден 109,82 мың/тонна, 
жылжымалыкөздерден12,6 мың/тонна. 

- атмосфералықауағаөнеркәсіпшығары
ндыларыныңкөлемі-122,42 мың/тонна; 
- атмосфералықауағакүкірт ангидриді 
шығарындыларыныңкөлемі-21,426 
мың/тонна; 
- атмосфералықауағаазотдиоксидішыға
рындыларыныңкөлемі-15,612 мың/тонна; 
- атмосфералықауағақаттықалдықтарш
ығарындыларыныңкөлемі - 5,064 мың/тонна; 
- атмосфералықауағатұншықтырғыш 
газ шығарындыларыныңкөлемі-32,024 
мың/тонна. 
Бүгінгікүндеатмосфераныңластануынегізінен
мұнай-
газөндірушіжәнеолардыөңдеуменайналысаты
нкәсіпорындардыңқызметтерінебайланыстыб
олып отыр. 
Өнеркәсіпкәсіпорындарыныңатмосфералықау
ағашығарындыларыжылына 100 
мыңнанастамтоннаны құрайды, 
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оныңішінде80-85%-ы мұнай-
газсекторынакеледі. 
Кейбір 
мекемелердіңөндірісқуаттылығыныңартуына
байланысты 2015 жылыстационарлы 
көздерден шығатынжалпыластағыш заттар 
3,159 мыңтоннағаұлғайды. 
Мәселен, Атыраумұнайөңдеузауытында 
жаңаданластағыш 
заттардыңшығарындыларкөздерініңқосылуын
абайланыстыластағыш заттар 
шығарындыларыныңкөлеміұлғайды. 
Үстіміздегі жылы «Хош иістендіргішті 
қайтаөңдеукешені» іске қосылды. Сондай-ақ, 
«Caspian 
Ecology»ЖШСде«Қалдықтарменжұмысістеуке
шенінің»іскеқосылусалдарынаншығарындыла
ркөлемініңұлғаюы байқалып отыр 
және«АлтиесПетролеумИнтернэшнлБ.В.»ЖШ

САФластаушызаттаршығарындыларыныңұлғ
аюымұнайжәнеілеспегазөндірісініңартуымент
үсіндіріледі. 
Мұнайдыңілеспегазынжағумәселесі 
түйінінтаппайотырғанмәселелердіңбіріболып
табылады. Мәліметтергесүйенсек 2015 
жылымұнайгазсекторындағы 12 мекеме 15 
млрд. 137 млн. м3 өндірілген ілеспе газдан 
14 759 062,7 м3 ілеспе газ кәдегежаратылған. 
 Қазіргітаңда 12 
мұнайөндіретінмекемелердің 4-
уісоныңішінде«Теңізшевройл»ЖШС, 
«СамекИнтернешнл»ЖШС, 
«Ембімұнайгаз»АҚалауларда ілеспе газдарды 
жағыпқанақоймай, 
оныөзқажеттіліктерінепайдаланыпотыр. 
Мекемелердіңмәліметінесәйкес 2015 
жылдыңішінде алау372 млн. м3  ілеспе газ 
жағылған (4.4.1-ші кесте). 

 
Кәсіпорындарбойынша газ жағукөлемдері 4.4.1-ші кесте 

 
 

Кәсіпо
рынат

ауы 

2014 жыл 2015 жыл 

Ілеспе 
газды 
өндірук
өлемім
ың/м3 

Кәдегежаратылған
ілеспегаздыңкөле

мімың/м3 

Алауларда  
жағылғанілесп
егаздыңкөлемі

мың/м3 

Ілеспе 
газды 
өндірук
өлемім
ың/м3 

Кәдегежаратылған
ілеспегаздыңкөле

мімың/м3 

Алауларда 
жағылғанілесп
егаздыңкөлемі

мың/м3 

 
«НКО
К»Б.В. 
компа
ниясы 

- - 
22617,57454 

 
- - 1,375* 

 
«Теңіз
шевро
йл» 
ЖШС 

14 544 
095,0476 

 
14 378 176,9646 

165 918,083 
 

14888232
,67 

14607886,82 280345,85 

 
«КоЖа
Н» 
ЖШС  

4467 
 4456,802 

 
- 

4545 4545 - 

«Таңда
й 
Петро-
леум» 
ЖШС 

0,00891 
 

0,00891 
 

- 

- - - 

«Самек 
Интер-
нешнл
» 
ЖШС 

11869,37
1 
 

6184,003 
 

5685,369 
 

11100,36
1 

4452,137 6648,224 

Алтиес 
Петро-
леум 
Ин-
тернэ
шнл 
Б.В. 

782,9917
13 

 

782,991713 
 

- 883 883 - 

 
«Светл
анд 
Ойл» 
ЖШС 

238,4 
 

238,4 
 

- 

- - - 

«Сағыз 
Петро-

1145,66 
 

1145,66 
 

- 
- - - 
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леум» 
ЖШС 

«Мате
н 
Петро-
леум» 
АҚ 

8316,923 
 

8135,736 
 

181,187 
 

6711,2 
 

6711,2 
 

- 

«Поте
нциал 
Ойл» 
ЖШС 

4208,89 
 

4208,89 
 

- 

 
5018 

 
5018 

 
- 
 

«Каспи
й 
Нефть
» АҚ 

20090,77
6 
 

20090,776 
 

- 
26788,49

9 
 

26788,4 
99 
 

- 

«АНА
КО» 
ЖШС 

2250 
 

2250 
 

- 2100,5 2100,5 - 

«Сазан
құрақ» 
ЖШС 

712 
 

712 
 

- 
662,3 662,3 - 

АО 
«Емба
мұнайг
аз» 

188 
249,550 

 

103262,37 
 

84 987,18 
 

187916,3
6 
 

96944,21 
 

85043,344 

«Прик
аспиан 
Петро
леум» 
ЖШС 

- - - 
1402,336

5 
1402,3365 - 

 
«Поте
нциал 
Ойл» 
ЖШС 
 

- - - 

 
5018 

 
5018 

 
- 
 

«Самек 
Интер-
нешнл
» 
ЖШС 

- - - 

11100,36
1 

4452,137 6648,224 

Ескертпе:* соныңішінде 2014 ж. НКОКБ.В. 
22617,57454 мың/ м3 

Мақаттабиғигазынжағуыжәне«Қожан»ЖШС 
810,198 мың/ м3 газдыңтехнологиялықақауы. 
** соныңішінде 2015 ж. НКОКБ.В. 
Мақаттабиғигазының 1,375 мың/ м3 жағуы. 

«Ембімұнайгаз»АҚ«ШығысМақат»және«Балғы
мбаев»ГӨҚтен5928,806 
мыңм3көлемінде«ҚазТрансГазАймақ»АҚ-ға 
газ жеткізді. 

 

Атмосфералықауаныңсапасы 

Атырау 
қаласыныңатмосфералықауажағдайынбақыла
ужұмыстары«Қазгидромет» РМК-мен 5 
тұрақтыбекеттенжүргізілді. 2015 
жылыАтырауқаласыныңатмосфералықауалас
тануытөменбағаланды. Соныменқатар, 
«Казгидромет» РМК 
атмосфералықауаныңжағдайын 
бақылауүшін5 кенорынға 3 
бақылаунүктесініскеқосты: Жанбай, Забурын, 
Доссор, Мақат, Қосшағыл. Құрамында: 
өлшенген заттар, күкірттіңдиоксиді, 
көміртектотығы, азотдиоксиді, аммиак 
жәнекүкіртсутекэлементтерініңбары 
анықталды. 

Атырау 
облысыныңатмосфералықауаластануыныңсип
аттамасы туралы толықақпарат«Қазгидромет» 
РМК сайтында орналастырылған 

(http://www.kazhydromet.kz/ru/monitor_belu
ten_archiv2015). 

Парниктік газ 
шығарындыларытуралыақпарат 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 
жылғы 13 желтоқсандағы«2014-2016 
жылдарғапарниктікгазшығарындыларынакво
таныбөлісугеұлттық жоспарына» 
ҚаулысыменбекітілгенАтырауоблысыбойынш
а 9 кәсіпорын кіреді. 

http://www.kazhydromet.kz/ru/monitor_beluten_archiv2015
http://www.kazhydromet.kz/ru/monitor_beluten_archiv2015
http://www.kazhydromet.kz/ru/monitor_beluten_archiv2015
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«Ембімұнайгаз»АҚ, «КазТрансОйл»АҚБФ, 
«НортКаспианОперейтингКомпани»Компани
ясы, «Теңізшевройл»ЖШС, «КазМунайГаз-
Бұрғылау»СБК», 
«Атырау»МГБ«ИнтергазОрталықАзия»АҚ, 
«Атыраумұнайөңдеузауыты»ЖШС, 
«Атыраужылуэлектрорталығы»АҚ, «Каспий 
тұрбақұбырыконсорциумы-
К»АҚсияқтыкәсіпорындар 2014-2016 
жылдарғапарниктікгазшығарындыларынасер
тификаталды. 

 

4.4.2. Су ресурстары  

Атырау облысы аумағындажалпыкөлемі 60,31 
км2құрайтын 98 көл, 
соныменқатарКаспийтеңізініңсолтүстікшығыс
жағалауы 740 шақырым.  

Атырау облысы 
аумағындағыбарлықөзендерРесейФедерацияс
ыменАқтөбеоблысынантранзиттікағыпөтеді. 
ЖайықөзенініңтранзиттікағысынегізіненКасп
ийтеңізінеқұяды, ал Жем, Ойл, 
Сағызөзендерініңағынышөлейтжәнеқұмдарғас
іңіпкетеді.  

Жайықөзенініңсужинауаумағы - 220 
мыңтекшеметр. Өзенніңжалпыұзындығы2428 
км құраса, оныңҚазақстанбөлігіндеұзындығы 
1080 шақырымды, 

алАтырауоблысынақұярбөлігі 323 кмқұрайды. 
Өзенніңатырабы 600 км 2, сонымен бірге 
Жайықөзенініңатырабықорғауаумағыболыпта
былады.      

ЖайықөзенінеБатысҚазақстаноблысышегінде
Шаған, Деркүл, Утва, Барбастау 
өзендерініңсағаларықұяды. 
Ақтөбеоблысыаумағындаөзен 
ағысынқұрайтынОр, Илек, Қос-Істек 
(Жайықөзенініңсолтүстікжағалауы) 
секілдіЖайықөзенініңбасқадамаңыздысағалар
ынайтуғаболады.  

Өзен суыныңнегізгібөлігіяғни 70%-ы 
көктемгіағыспенкеледі. 
Жайықөзенініңағысынреттеу Орынбор 
облысыныңОрскқаласынан 75 км 
жоғарыорналасқанИрикласуқоймасыменжүзе
геасырылады. Ирикласуқоймасынан 
15м3/секкөлемдіқұрайтынсушығарылады.  

Атырау облысы аумағындағыкішіөзендер: 
Перетаска, Зарослый, Бухарка, Залотенок, 
КапУзек, МитрофанӨзек, 
ТасӨзекжалпыұзындығы 48 км болып 
табылатын 
Жайықөзенініңқұяржеріндегісағалары.  

Зиянды 
заттардыңнақтышығарындыларыжәнесубұру 
бойынша деректер 4.4.2 кестеде ұсынылған.    

4.4.2-шікесте. Су ресуртарыныңластануыжәнеағындысулармензияндызаттардыңшығарындылары 

Шығарындылардыңнақтыкөлеміжөніндегіақпарат 2015 жыл 2014 жыл 

Өнеркәсіптікшығарындылар 

Су бұру көлемімыңм3 5760,524 4973,613 

Ластағыш 
заттардыңкөлемі 

мыңтонна 
3392,176 3096,327 

Шаруашылық-тұрмыстықағынсулар 

Су бұрукөлемімыңм3 13213,53 12264,15 

Ластағыш 
заттардыңкөлемі 

мыңтонна 
9,740206 9,526420 

Апаттықжәнерұқсатетілмегеншығарындылар 

Су бұрукөлемімыңм3 - - 

Ластағыш 
заттардыңкөлемі 

мыңтонна 
- - 

Беткі су қоймаларынаағызулар 

Су бұрукөлемімыңм3 26940,04 25244,36 

Ластағыш 
заттардыңкөлемі 

мыңтонна 
0,760952 1,54146 

Барлығы 
(барлықжоғарыдакөрсетілгеншығарындылар)  

 

Су бұрукөлемімыңм3 45914,094 42482,123 

Ластағыш 
заттардыңкөлемі 

мыңтонна 
3402,677 3107,394 

 

Атырау 
қаласыншаруашылықжәнеөндірістіксуменқам
тамасызетушікөзіЖайық 
(Урал)өзеніболыптабылады. 
Суалужерүстікөздеріненжүзегеасырылады.  

Атырау 
қаласыныңіріөндірістікмекемелерініңөндірісті
кқажеттіліктергесуалуүшінжекесужинауқұрыл
ғыларыбар.  
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 Атырау 
қаласыныңкәріздікжүйесініңқазіргіжағдайықа
лааумағыныңбарлығы 45% 
шамасындағыжәнеБалықшыпоселкесінде 30% 
шамасындағыжүйесінқамтиды.  

Сол жақжағалаудыңағындысуларышарт 
бойынша Атырау мұнайөндірузауытының 
(АМӨЗ) тазарту құрылғысынатөгіледі. Мұнда, 
толығыментазаланып, шартты –таза сулар 
АМӨЗ-мен пайдаланылып 
отырғанбуландыруалаңдарынаағызылды.  

Қазіргі уақыттаөндірісі 70 000 
м³/тәулікқұрайтынжаңатазартуғимаратының
құрылысыжүргізілуде. Алайда, 
құрылысқаржыландырудыңжетіспеушілігінен
тоқтаптұр. 
Ағындартазартусызбуландыруалаңынатүсуде.  

Кәріздіктазартуғимараттарының болмауы 
өңірдіңэкологиялықжағдайынакеріәсерінтигіз
еді. 

Буландыру 
алаңдарыжердамбасытәріздітопырақпенүйіпб
екітілгенжергіліктірельефтыңтабиғитөмендеу
індеорналасқан. 
Булануалаңдарыныңжалпыкөлемі 15600 
м³болатынжалпыауданы 520,13 
гектардықұрайды. Құрылымныңтереңдігі 3 
метр. 
Булануалаңдарыныңжерастысуларынаәсерінб
ақылауүшін 3 ұңғымаорналасқан. 
Тоғанныңдамбаларыныңішкібеткейлеріндете
мірбетондыплиталартөселген. 
Вакумдымашиналартөгуіүшінүштөгетіншұңқ
ырбар, дамбалардыңбұзылмауыүшінтөгетін 
шұңқырлардиаметріД600 полиэтиленді 
құбырлардан жасалған.  

Беткі суларыныңсапасы 

«Қазгидромет»РМК-мен Атырау облысы 
аумағының5 су объектісінде беттік жәнетеңіз 
су объектілерініңластануына 
бақылауларжүргізілді: Жайық, Шароновка, 
Қиғаш, Жемөзендері Каспий теңізі.  

Теңізсуларыныңсынамаларыөлшенгенсалмағ
ына, рН, ерітілгенотттегі, негізгіиондар, 
биогендізаттар, органикалықластауыштар 
(мұнайөнімдері, фенолдар), 
жеңілқышқылданатынорганикалықзаттар 
(БПК5 бойынша), ауырметалдарқұрамына 
талдау жасалды. 

Беткі 
суларыныңластанудеңгейісусапасыныңөзгеру
динамикасын салыстыру 
жәнеанықтауүшінқолданылатынсудыңластан

уыныңкешендіиндексінің(СЛКИ) өлшемі 
бойынша бағаланады.   

2015 жылы Жайық, Шароновка, Қиғаш, 
ЖемөзендеріКаспийтеңізі 
суыныңсапасы«нормативті-
таза»депбағаланды. 2014 
жылменсалыстырғандаЖайық, Шароновка, 
Қиғаш, Жемөзендерініңсапасы - өзгермеген, 
Каспий теңізі - жақсарды. Беткі сулардың 
сапасына 
бақылаунәтижелерібойыншанақтымәліметтер
«Қазгидромет»РМК сайтында 

(http://www.kazhydromet.kz/ru/monitor_belu
ten_archiv2015) орналастырылған.  

Пайдаланыстағытереңұңғымалардыбарлаужә
небұрғылаужұмыстарыкезіндеауқымдықалды
қтаржиналды (бұрғылауерітінділері, 
бұрғылаушламдары, 
бұрғылаукезіндеағынсулар). 
Олардыңқұрамыминералдыжәнеорганикалық
заттардыңкеңспектрінен тұрады. Мұнай-газ 
шығаруқұрылымдарынәзірлеу, 
көпжылдарбойғыөнеркәсіптікағындарменласт
ануытопыраққабатының мұнайдақтарымен су 
артериясының, жерастысуларының ластануы, 
жер массивтерініңтозуынаалыпкеледі. 

Ірі ластағыш көздерінемұнайгазқұбырлары 
(Теңіз-Құлсары-Орск, Теңіз-Құлсары-Атырау, 
Маңғыстау-Атырау-Самара, Ақсарай-Атырау) 
жәнегазқұбырлары (Теңіз-Құлсары-
ОрталықАзия- Орталық).  

Қазіргіуақыттакөптегенмұнайжәнемұнайгазке
норындарыәзірлеусатысында. Мұнайды 
шығару, тасымалдау, 
сақтаужәнеқайтаөңдеуоныңкөптепжоғалуына
алып келеді.  
Мұнайдықайтаөңдеужәнемұнайдысақтаумена
йналысатынмекемелергемұнайайдаустанциял
ары, мұнайайдаузауыттары, бірнешеАТС–тар, 
Атыраумұнайбазасы, Атыраумұнайөңдеу 
зауытыныңөндірістікағындардыжинақтаушыа
лаңдары, 
ағынсулардыағызуүшінбірнешекөлдерқатары, 
мұнайқұбырларыжәнемұнайгазқұбырларыжат
ады. Бұлқоршағанортаныңбарлықластағыш 
көздеріжерастысусапасынаедәуірәсеретеді–
үстіңгі бедеріндегі жер асты суларына 
жақынорналасқанбарлықжерлеріделастанған.         

Үстіңгісубедеріненанықталғанжерастысулары
нластағыш 
көздеріАтыраумұнайайдаузауытыныңбулануа
лаңы, Атырауқаласыныңбулануалаңы, 
мұнайшығарустанциялары болып табылады.  

Жер асты суларында 
күкіртсутегініңүлкенкөлемделастануаумағыТе

http://www.kazhydromet.kz/ru/monitor_beluten_archiv2015
http://www.kazhydromet.kz/ru/monitor_beluten_archiv2015
http://www.kazhydromet.kz/ru/monitor_beluten_archiv2015
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ңізденсолтүстік–шығысқаҚұлсарықаласына 
(жүздікШЖК) дейінгі аумақтыалыпотыр. 
ТереңөзекжәнеҚаратонмұнайкешендеріндекү
кіртсутегініңқұрамыондағанШЖК.  

Жер асты суларыныңнегізгіластағыш 
компонеттері мұнайөнімдері, аммиак, 
фенолболыптабылады.   

4.4.3. Топырақтыңластануы 

Атырау 
қаласыныңәртүрліаумақтарындакөктеммерзім
індеалынғансынамаларда, ауырметалдар0,1-
18,5 мг/кг құрап, нормашегінде. 

Атырау қаласыныңәртүрлі 
аумақтарындакүзмезгілінде 
алынғансынамаларда, ауырметалдар0,03-0,8 
мг/кг құрап, нормашегінде.  

№ 19 орта мектебі, демалыс саябағы, Атырау-
Орал автомагистралі аумағында, 
АтыраумұнайөңдеузауытыныңАЭА 500 м 
және 2 км-детопыраққұрамындағыкадмий, 
қорғасын, мыс, хромжәнемырышшекті 
нормадан асқанжоқ. 

Топырақжағдайынзерттеу, 
СолтүстікКаспийдегіЖанбай, Забурын, 
Доссор, Мақат, Қосшағыл5 кен 
орындарындағынүктелербойыншажүргізілді. 
Топырақсынамаларындамұнайөнімдері, 
кадмий, қорғасын, мыс, хромжәнемырыш 
анықталды.  

Көктеммезгілінде 
топырақсынамаларындағыхром 0,1-0,5 ШРК, 
мыс - 0,1-1,0 ШРК,                    цинк - 0,1-0,6 
ШРК, кадмий - 0,1-0,6 ШРК, қорғасын - 0,03-0,6 
ШРК-деболып, шектінормаданасқанжоқ. 
Барлықкенорындарындамұнайөнімдері 0,003-
4,32 мг/кгшегіндеанықталыпотыр. 

Күзмезгіліндетопырақсынамаларындағыхром 
0,1-0,8 ШРК, мыс - 0,2-1,0 ШРК, мырыш - 0,1-0,7 
ШРК, кадмий - 0,1-0,6 ШРК, қорғасын - 0,04-0,6 
ШРК-деболып, шектінормаданасқанжоқ. 
Барлықкенорындарындамұнайөнімдері 0,003-
2,79 мг/кгшегіндеанықталыпотыр. 

4.4.4. Биоәртүрлілік 

Облыстыңэкожүйесіөзіндікбиологиялықәртүр

лілігіменерекшеленеді.  

Өңірдің Жайық-

Каспийэкологиялықжүйесіөзіндікерекшелігіба

ртабиғикешен.  

Каспий 

теңізіндебекіретұқымдастаржәнебасқадаұсақб

алықтүрлері, итбалықтар, 

теңізмысығыжәнет.бтіршілікетеді.  

Жайықөзенініңсағасындажәне 

теңізжағалауында 300-

денастамқұстүрітіршілікетсе, оныңішінде 100-

ден астамы сол жерде 

тұрақтытіршілікетіпұясалады, 76 

түріқыстайды, 26 түріҚызылкітапқаенгізілген.  

Осы жерде Сібір – 

ШығысАфрикандықдепаталатынмаршруторн

аласқан, 

олбіздіңғаламшардағынегізгіқанаттықұстарды

ңмиграциялықжолы.  

Сүтқоректілердің 38 түрітіршілікетеді.  

Олардыңішіндекөптаралғанықабан, 

жанаттәріздіиттер, қасқыр,түлкі, қоян, 

ондатртағыбасқалар. Сүтқоректілердің 4 

түріқызылкітапқаенгізілген. Өсімдіктердің 400 

астамтүрітіршілікетеді. Оныңішінде 20-

данастамысиреккездесетіндер. 

Қазіргіуақыттаоблысымыздағыеңбірмаңызды
мәселелердіңбірішөлейтенуболыптабылады. 
ОблысбюджетіесебіненАтырауоблысыелдімек
ендерініңқұмбасуқаупібараумақтарды, 
олардыңкеріәсеріназайтубойыншақұмбасуке
шендіжүйепроцестерінзерттеужобасыәзірлені
п келісілді.  

ЖоғарыдаайтылғанжүйеніңнегізіндеИсатайау
даныныңЗинеден, 
Исатайселоларындақұмкөшкінентоқтатужұмы
старыжүргізілуде.  

2015 жылы бұлжұмыс Атырау облысы 
Жылыой ауданыныңМайкөмгенселосында 5 
га аумағындабасталды. 2016 
жылыұқсасжұмыстарҚызылқоғаауданыныңМи
ялыжәне Жасқайратселоларындажүргізу 
жоспарлануда. 

Атырау облысыныңаумағында 3 
ерекшеқорғалатынтабиғиаумақбар:  

- Каспий теңізініңсолтүстікбөлігімемлекеттік 
қорғауаймағы 700 мың га; 

- 
ҚұрманғазыауданыаумағындағыКаспийтеңізі
ніңжағалауаймағындаорналасқанНовинскийм
емлекеттіктабиғи (зоологиялық) қорығы, 
жалпыауданы45 мыңга;  

- Ақжайықмемлекеттіктабиғирезерваты, 
Атырау 
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қаласыжәнеМахамбетауданыаумағындаорнал
асқан, жалпыауданы 111,5 мыңга.  

Жалпы 
көрсетілгенаумақтардыңауданыоблыскөлеміні
ң 7,2%-дықұрайды (облысбойынша). 

Облыс бойынша аудандарды 
қосаалғандабарлықбекітілгенаңшылықалқапт
ар 2430,2 мың га құрайды, 
оларАтырауоблыстықаңшыларменбалықаула
ушыларқоғамынабекітілген. 

Орман өсіружәнеормандардымолықтыру 

Облыс бойыа мемлекеттік орман қоры– 52446 
га, орманмен қамтылғаны15 мыңга.  

Ормандарды 
қорғаужәнеормандарөсіружұмыстарымен 
Атырау, Индер 
жәнеҚұрманғазыорманжәнежануарлардүниесі
нқорғаужөніндегімемлекеттікмекемелеріайна
лысады. 

2014-2015 жж. орман 
шаруашылықтарымекемелеріменормандарды
қалпынакелтіружұмыстарышамамен 215 
гааумақтажүргізілді, ол 2013 жылдың (210 га) 
көрсеткішіменсалыстырғанда 5 гаартық. 
Осығанбайланысты 2014-2015 
жылдарыағашотырғызуаумағы 60-тан 65 гаөсті 
(4.4.3. кесте).  

Ормандарды 
қалпынакелтіружұмыстарындағыаумақтыңөсу
іжағынанөзгерістертекосыкезеңдеболды. 
Соңғыүшжылдыңішіндеқалғанкөрсеткіштерб
ойынша (егу, 
ормандардытабиғиқалпынакелтіруге) 
аумақтажүргізілгенжұмыстарөзгеріссізқалабер
еді. 

 

4.4.3-ші кесте. 2013-2015 жылдар аралығындағыормандардықалпынакелтіружұмыстары 

№ Жұмыстүрлері 2013 ж. 2014 ж. 2015 ж. 

1  Мемлекеттік орман қоры 52 449 га 52 446 га 52 446 га 

2 Орманмен қамтылғаны 14,8 мың. га 14,9 мыңга 15,0 мың. Га 

3 Ормандарды 
қалпынакелтіружұмыстары 

210 га 215 га 215 га 

4 оныңішінде, егу 60 га 65 га 65 га 

5 Орманныңтабиғи жаңаруына ықпал 
ету 

150 га 150 га 150 га 

 

4.4.5.  Радиациялықжағдай 

Жергілікті жерде гамма 
сәулеленудеңгейінбақылау«Қазгидромет» 
РМК күнсайын 3 
метеорологиялықстанцияларда (Атырауқ., 
Пешной, 
Құлсарық.)жәнеҚұлсарықаласыныңатмосфера
лықауаныңластануынбақылау1 
автоматтыбекетінде(№7)жүргізіледі. 

Елді мекендердегі 
атмосфераныңтөменгіқабатындағырадиациял
ықгамма-фонныңорташакөрсеткіші 0,06-0,18 
мкЗв/сағқұрап, табиғифоннанаспады. 

Сонымен қатарАтырау облысында 
атмосфераныңтөменгіқабатындағырадиоакти
втікластанудыбақылау 1-
шіметеорологиялықбақылаустанциясында 
(Атырауқ.) көлденеңпланшет 

арқылыауадансынамаалужолыменжүргізілді.С
танцияда 5 тәуліктіксынама алынды. 

Аумақтаатмосфераның 
төменгіқабатындағырадиоактивтітүсімдердіңо
рташа тәуліктіктығыздығы1,4 Бк/м2 шекті жол 
берілген деңгейденаспайды. 

Сонымен қатар, Атырау облысы бойынша 
Тұтынушыларқұқықтарынқорғаудепартамент
ініңдеректеріне сәйкес облыста 26 
өндірістіккәсіпорында 443 бірлік 
жабықтиптіиондықсәулеленукөзі бар. 

Тұрғындаржәнемалдың«Азғыр»полигонының
технологиялықалаңдарынакіруіншектеумақса
тында 2015 жылы 13 млн. теңгесомасына 
алаңынқоршаужұмыстарыаяқталды. 

Ағымдағыжылы«Азғыр»полигоныныңА1, А2, 
А3, А5 жәнеА10 
алаңдарынқоршаужұмыстарыбасталыпотыр. 
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4.4.6.Қалдықтар 

Атырау облысында 2015 жылы 4298,475 (2014 
жылы - 631,771) мыңтоннақалдықжиналған. 
Оныңішіндекесеккүкірт 9,983 (2014 жылы - 
260,276) мыңтонна, өндірісқалдықтары 
1330,922 (2014 жылы 371,495) 
мыңтоннажәнетұрмыстыққаттықалдықтар 2 
957,570 (2014 жылы 2 875,870) мыңтоннақұрады.    

2015 
жылдыңсоңынақарайтүзілгенқалдықтардыңкө
лемі 400,9695 (2014 жылы - 292,083) 
мыңтоннақұрады. 
Оныңішіндеөнеркәсіптікқалдықтар - 
319,2695(2014 жылы - 227,286) 
мыңтоннажәнетұрмыстыққаттықалдықтар - 
81,700 (2014 жылы - 64,797) мыңтонна, 
соныменқатар«Теңізшевройл»ЖШС-
ніңқызметінәтижесінде 9,983 (2014 жылы - 
75,793) мыңтоннакесеккүкіртпайда болды.  

Негізінен өндірістеқалдықтар 
мұнайжәнегазкенорындарынөңдеу, 
көмірсутектішикізаттысақтау, 
тасымалдаужәнеқұрылысжұмыстарыныңнәти
жесіндепайда болды.  

2014 жылмен салыстырғанда 2015 жылыпайда 
болғанқалдықтаркөлемініңартуыластанғанкүк
ірткөлемініңжәнеқаттыминералды қалдықтар, 
№5 
күкірткартасыныңжоспарланғантазалауында
жәнеТФСқондырғысыныңбұрғылаушламынқа
йтаөңдеукезіндегі («Теңізшевройл»ЖШС) 
артуыментүсіндіріледі. 

Сонымен қатар, 
тұрмыстыққаттықалдықтардыңдакөлеміартқа
н. 
Бұлүрдісхалықтыңтұтынуыныңөсуіменжәнеде
елдімекендердегіқоқыстазалаутабиғатқорғау
шараларынөткізуменжәнет.б. 
байланыстыболыпотыр. 

Облыс 
аумағындағыөнеркәсіптікқалдықтардыкәдеге
жаратудықалдықтардыкәдегежаратубойынша
мамандандырылғанкәсіпорындарайналысады
. 
Қалдықтардызалалсыздандыружәнеқайтаөңде
уфизика-химиялық, микробиологиялық, 
термиялықәдістерменжүзегеасырылады. 

Кейбір ірі 
кәсіпорындардыңқалдықтардыбасқарумәселес
іжағдайыныңқысқашасипаттамасы: 

2015 жылы «Теңізшевройл»ЖШС-де 
1330,922мыңтоннаөндірістікқалдықтарпайда 
болды. 76,419 мыңтоннаөндірістікқалдықтар ( 
15,5% кәдегежаратылды) 
қайтаөңдеужәнетараптықұйымдарғаберужол
ыменкәдегежаратылды, 
қалғандарыөзполигондарындаорналастырылд
ы. 

2015 жылы «Ембімұнайгаз»АҚ-да 13,231 
мыңтонна өндірістікқалдықтарпайда болды, 
оныңішінде 3,236 
мыңтоннамазутпенластанғантопырақпенмұна
йшламы (немесе 33,2 % кәдегежаратылды) 
қайтаөңделдіжәне 6,523 
мыңтоннаөндірістікқалдықтаркәсіпорынныңө
зполигондарындаорналастырылды. 2015 
жылытабиғатқорғаушараларыжоспарынасәйк
ес,  KASC-30M 
қондырғысындамазутпенластанғантопырақты
қайтаөңдеужүргізілді. 
Күтілетінэкологиялықтиімділік: 
өндірістікқалдықтардықайтаөңдеужәнекәдеге
жарату. 3,236 
мыңтоннамазутпенластанғантопырақжәнемұн
ай шламы қайтаөңделді.       

2015 жылы «Атырау 
мұнайөңдеузауыты»ЖШС-де 79,689 
мыңтоннаөндірістікқалдықтарпайда болды, 
оныңішінде 0,0831 
мыңтоннакәсіпорынныңөзполигонындаорнал
астырылды, 
алқалғанқалдықтаркелісімшартнегізіндекәдег
ежаратуүшінтараптыұйымдарғаберілді.  

2015 жылы Норт Каспиан Оперейтинг 
Компани Б.В.- де 7,082 
мыңтоннаөндірістікқалдықтарпайда болды. 
Барлыққалдықтаркәдегежаратуүшінтарапты 
ұйымдарғаберілді.   

Уытты қалдықтарполигонытуралы: 

Облыстағы 15 кәсіпорнында уытты 
қалдықтарды орналастыру үшін 28 полигон 
бар, бұл4.4.4-ші кестеде көрсетілген.  

4.4.4-ші кесте. Уытты қалдықтардыорналастыруғаарналғанполигондар 

№ 
р/с 

Иесі 

Қай 
жылдан 

бері 
қызметет
еді, жыл 

Полигондыпайдаланғаннан
бастап 

жинақталғанқалдықтардың
көлемімен морфологиясы 

(тонна) 

Қалдықтардыорналастырудағықолд
анылатынәдіс (сұрыптау, 

бөлектепқоймалау жәнеүйіп тиеу) 

1.  
«Теңізшевройл»Ж
ШС 

2006 
124 771,876 тонна 
химикаттармен немесе 

Сұрыптаужәнебөлектепқоймалау 
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көмірсутектер, 
ластанғанкүкірт, 
тұрақталғаншлам, 
белесендікөміржәнет.б. 
ластанған.  

2.  
«Атырау 
мұнайөңдеузауыты
»ЖШС 

2008 

181,55 тонна биологиялық 
шлам; 
126,56 тоннабелсенді 
көміржәне 4,6 
тоннакерамикалықшарлар 

Үйіп тиеу 

3.  

 «ҚазТрансОйл» 
АҚБФ 
 
1) Атырау МҚБ 
 
2) Кұлсары МҚБ 

 
 

 
2001 

 
2001 

 
Мұнайшламы: 
 
6806,13 тонна 
 
1675,16 тонна 

Үйіп тиеу 

4.  
«Матен 
Петролеум» АҚ 

2008 - - 

5.  «АНАКО» ЖШС 2005 1000 - 

6.  «Ембімұнайгаз» АҚ 
 
 

 
 

 

Мазутпен 
ластанғантопырақжәнемұнай
шламы 

Үйіп тиеу 

«Жайыкмунайгаз»: 
МГӨБ 
 «Ровное» кен 
орны 
 «Гран» кен орны 
«Забурунье» кен 
орны 

 
 

2003 
2002 
2009 

 

 
 
2696,635 тонна 
1530,824 тонна 
869 тонна 
 

 
 
 
- 

«Жылыоймунайгаз
» МГӨБ: 
«Қаратон»кен 
орны 
«Қаратон» кен 
орны 
«Қаратон» кен 
орны 
«Ақтөбе» кен орны 
«Ақінген» кен 
орны 

 
 

2003 
2005 
2005 
2003 
2009 

 

 
1383,11 тонна 
1543,055 тонна 
 

- 

«Кайнармунайгаз» 
МГӨБ: 
«СолтүстікҚотырта
с»кен орны 
«ШығысМолдабек»
кен орны 

2001 
2005 

 

970,194 тонна 
4092,032 тонна 
 

- 

«Доссормұнайгаз» 
МГӨБ: 
«Қарсақ» кен орны 
«Алтыкөл» кен 
орны 
«ШығысМакат» 
кен орны 

 
 

2002 
2002 
2003 

 
 
1383,305 тонна 
653,81 тонна 
2582,2074 тонна 

- 

7.  
«Самек 
Интернешнл» 
ЖШС 

2008 - 
Бөлектеп 
қоймалау 

8.  
«Адай Петролеум 
Компани» ЖШС 

2005 - - 

9.  
«Атырауск ЖЭО» 
АҚ 

1980 - - 

10.  

«Алтиес 
Петролеум Ин-
тернешнл Б.В.» 
АФК 

2007 - 
Үйіп тиеу,  
бөлектеп  

11.   «Көлжан Ойл» 2005 - - 
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ЖШС АФ 

12.  
 «Интермед-Орал» 
ЖШС 

2013 - Үйіп тиеу 

13.  
«Сазанкұрақ» 
ЖШС 

1997 - 
Бөлектеп 
қоймалау 

14.  
 «Потенциал Ойл» 
ЖШС 

2011 
605 тонна 
Бұрғылаушламы 

Қоймалаужәнежоспарлау 

15. 1 
«ЖылыойБолашақ
» 

2012 - Жалпы қоймалау 

 

Облыс 
аумағындауыттықалдықтардыкәдегежаратуме
н«ВестДала»ЖШС, «Экотехникс»ЖШС, 
«ЖылыойБолашақ»ЖШС, 
«Промэкология»ЖШС, «Nasar Solutions» 
ЖШС және«Интермед-Орал» ЖШС 
айналысады. 

Алынғандеректерге сәйкес 2015 жылы 
бұлкәсіпорындармен 181,2542 
мыңтоннауыттықалдықтарқайтаөңделді, 
оныңішінде, «ВестДала»ЖШС - 49,086 
мыңтонна, «Эко-Техникс»ЖШС - 88,776 
мыңтонна, «ЖылыойБолашақ»ЖШС - 8,449 
мыңтонна, «Промэкология»ЖШС - 26,427 
мыңтонна, «Nasar Solutions»ЖШС - 2,648 
мыңтонна, «Интермед-Орал»ЖШС - 2,353 
мыңтонна, «Caspian Ecology»ЖШС - 9,3 
мыңтонна. 

ТҚҚ полигондар жағдайы 

Атырау облысында ТҚҚ орналастырумен 
айналысатын 10 кәсіпорынбар(4.4.5-ші кесте). 

Атырау 
облысыныңқалдықтардыбасқарубағдарламас
ыаясындаауданорталықтарындажәнешалғайо
рналасқанелді-мекендердің 10 ТҚҚ-ны 
кәдегежаратуполигондарықұрылысыныңжоба
лау-сметалыққұжаттамалары әзірленіп, 
мемлекеттік сараптамадан өтуде. 

Қаланың көпшілікаумағындаТҚҚ-ны жинау 
жәнетасымалдауменмамандандырылғанкәсіп
орын«Арнаулыавтобаза»ЖШСболыптабылад
ы. Қалаполигоны 1977 
жылданберіпайдаланылып келеді 
жәнесанитарлы-эпидемиологиялық 
жәнеэкологиялықталаптарғасәйкескелмейді. 

Қазіргі 
уақыттажергіліктіатқарушыорганменТҚҚ 
полигонғаорналастыружәнеқайтаөңдеукешені
құрылысыүшінжеручаскесібөлінді. 
ҚоршағанортағаәсердіалдыналабағалуменТЭ
Нәзірленіп, келісілді. Бұлбағытта 
жұмыстаржалғасуда. 

 

4.4.5-ші кесте. Тұрмыстыққатты қалдықтар полигондары  

 
№ 
р/
с 

Иесі 

Қай жылдан 
бері 

пайдаланыла
ды, жыл 

Көлемі 
Қалдықтарды 

орналастыруда 
қолданылатынтәсіл 

Полигон 
қуаттылығ

ы, м3 

1.  
«Арнаулы 
автобаза» КМК 

1977 
1 960 243 тонна 

 
Қоймалау жәнеүйіп тиеу 27,185 

2.  
«Жылыойтазал
ық» ЖШС 

2003 
100 315 тонна 

 
Үйіп тиеу 450,0 

3.  
 
«ИндерКелбет» 
ЖШС 

2002 
33 302 тонна 

 

Үйіп тиеу 
80,2 

4.  
 «Тазалық 
Көгал» ЖШС 

2012 
10 855 тонна 

 
Үйіп тиеу 

9,176 

5.  
 «Исатай- 
газстрой-
сервис» ЖШС 

2005 
20 367 тонна 

 

Үйіп тиеу 
29,277 

6.  «Аслим» ЖШС 2013 
1 943 тонна 

 
Үйіп тиеу 

   5,395 

7.   «Таяшев» ЖК 2001 
3 062 тонна 

 
Үйіп тиеу 

3,0 

8.  
 «Индер Тек» 
ЖШС 

2014 1 274 тонна 
Үйіп тиеу 

- 
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9.  
«Вест Дала» 
ЖШС 

2008 

19,727тоннатұрмыстыққалд
ықтар 

Алдын ала 
сұрыптауданкейінорналаст

ыру 

27,5 
15 996,13 тонна 

құрылысқалдықтары, 

Алдын ала 
сұрыптауданкейінорналаст

ыру 

679,05 
тоннақауіптіқалдықтар 

(күл, 
қирағанәйнекжәнет.б.) 

Үйіп тиеу 

10.  
 
«Теңізшевройл
» ЖШС 

2004 

806 482 тонна 
ТҚҚ, пайдаланылған 

катализаторлар 
жәнебетонқалдықтары 

СұрыптаужәнебөлектепҚой
малау 

1753110 м3 

Атырау облысы аумағында 72 
селолықокругтің 11-
детиптікүлгідегімалқорымысалынған. Қалған 
61 селолықокругте типтік 
үлгідегімалқорымын салу 
жұмыстарыжүргізілуде.  

Қалдықтардықайтаөңдеу 
жәнекәдегежарату. 

 «Вест Дала» ЖШС-
дақалдықтардызалалсыздандыруүшінәртүрліқ
ондырғыларкешенібар: 

- 
Өндірістікжәнетұрмыстыққалдықтардызаласы
здандыружәнеөртеуге арналғанИН-50.5М 
инсинераторы;  

- 
Медициналыққалдықтардыжоғарытемперату
радазалалсыздандыруғаарналғанИН-50.02 
инсинераторы;  

- ДРЛ типті жоғарықысымдықұрамындасынап 
бар шамдар шілтерілерін 
жәнебарлықтиптілюминесценттішамдардыте
рмиялықдемеркуризациялауүшінтермодемер
куризациялықУРЛ-2Мқондырғысы;  

- Органикалыққалдықтарды 
қайтаөңдеу«Альфа-9У-1»қондырғысы; 

- Қышқылды-
сілтілінейтралданғанэлектролиттердіқайтаөң
деу«Альфа-9У-2»қондырғысы; 

- Индустриялды, моторлы, трансформаторлы 
майларды қайтаөңдеуге арналған 
(регенерация) «Альфа-9У-3» қондырғысы; 

-  Электрохемосорбция әдісіменағынды 
суларды тазалауға арналған «Альфа-7-НП» 
қондырғысы;  

- Дизель отыны 
жәнебензиндіалуменгазоконденсатты 
(газөндірістініңқалдығы) 
кәдегежарату«Альфа-9У-400 ГК»қондырғысы; 

- мазутпен 
ластанғантопырақтыкәдегежарату«УЗГ-1Мм», 
«УЗГ-1М» қондырғысы. 

Сонымен қатар«ВестДала»ЖШСұзындығы600 
мм, 1200 мм, 1500 ммболатын тік 
төртбұрыштыметалдыгерметикалықжәнецили
ндрліконтейнерлердесынабыбарқалдықтарды
жинауменайналысады. 

Аулағыштақайтаерітуденкейінжинақтағышқа
келетін, сынап 
буыныңконденсациясыжүретінбетте, 
тереңвауумдыаулағыштасұйықазотпенсынапб
уынқатыруарқылы 300°СтемпературадаУРЛ-
2Мтермодемеркуризациялыққондырғысында
демеркуризацияәдісіменсынабыбарқалдықтар
дызалалсыздандыру.  

ЛБ ИЛД шамыныңбарлық түріУРЛ-
2Мқондырғысындакәдегежаратылады. 
Белгілібіркөлемдежинақталып, 
демеркуризацияданкейінтүзілгенсынғанәйнек
қалдықтардыорналастыружәнеқайтаөңдеупол
игоныкешенініңқауіптіқалдықтарүшінжасақт
алғанұяшығынаорналастырылады. 

Медициналыққалдықтардыжинауүшінәр 
түрлікөлемдегіпластикті контейнерлер 
жәнеполиэтилендіпакеттерқолданылады. 
Медициналыққалдықтардызалалсыздандыру
ИН50.02Кқондырғысында 
900°Стемпературадажүргізіледі. 
Медициналыққалдықтардыкәдегежаратуғаде
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йінуақытша 
сақтауүшінтоңазытқышбөлмесіқарастырылған
. 
Медициналыққалдықтардыөртеуденкейінтүзі
лгенкүлөзініңкешендіқалдықтардыорналасты
руполигонынасақтауүшінберіледі. 

Сонымен 
қатармедициналыққалдықтардыкәдегежарату
менмедициналыққалдықтардыөртеу пештері 
бар «Данат» ЖК және«Дилват-
М»ЖКайналысады. 

Одан 
басқаоблыстыңмедициналықмемлекеттікмеке
мелері мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен 
медициналыққалдықтарөртелетін муфельді 
пештерді сатып алуда, 
бұлөзкезегіндемедициналыққалдықтардыңаза
йуына әкеледі.  

2015 жылы 8,55 тонна құрамындасынабы бар 
және 27,3425 
тоннамедициналыққалдықтаркәдегежаратылд
ы. 

2015 жылы «Экотехникс» ЖШС 
индустриализация картасы бойынша 
мұнайдықайтаөңдеуқалдығынанпайдалыөнім
дердіалуүшінүш фазалы декантерді алды (WS 
Energy, Германия). 

Химизация құралдары 

ҚазақстанРеспубликасыАуылшаруашылығым
инистрлігіАгроөнеркәсіптіккешендегімемлеке
ттікинспекциясыкомитетініңАтырауоблыстық
аумақтықинспекциясыныңбалансындаАтырау
қаласы, Исатай 1 даңғылында 
орналасқанпестицидтерді сақтауқоймасыбар, 
мұндапестицидтер 1 ай сақталады. 

Аймаққахимизация 
құралдарынтасуменкелесікәсіпорындары 
айналысады: 

1. «Каздизельастық»ЖШС. 

Республикалықбюджеттенқаржыландырылат
ынпестицидтер: 

2. «Увалиева» ЖК; 

3. «Панова» ЖК. 

2015 жылы пестицидтермен 75,6 гектар жер 
өңделді, 
шегірткелергеқарсыкүресжұмыстарына 412,5 
литр жұмсалды. Оныңішінде: 

- Дессенлин, 48% с.к. – 574,875 литр; 

- Даклоприд, 20% в.к. – 2 400 литр; 

- Комбат, 550% к.э.– 412,5 литр. 

Карантинді арам шөптергеқарсы: 

-  БИ-58, 40% к.т. – 37,8 литр; 

-  Ланс, с.е. 40% к.т. – 22,11 литр;  

-  Смерч, с.е. – 12,0 литрпайдаланылды. 

167 гектар жер өңделді. 

4.4.7.Жаңартылатынэнергиякөздері 
 

Атырау облысында жаңартылатын энергия 
көздеріненгізумақсатындажалпықуаты222 
МВт-ты құрайтын 5 іріжобақарастырылуда. 
Оныңішінде: 3жел энергиясын қолданумен 1 
күн энергиясынқолданужәне 1 
күнгибридтіэлектр станциясын пайдалана 
отырып жылыжай жобалары.  
Оныңішінде: 
Жел электр станциясы                            
«Greenfortis» GmbH ЖШС қуатылығы 50 
МВтжел паркін салуғаҚарабатанкентінде жер 
тілімі бөлінген, техникалық-
экономикалықнегіздемеәзірленіп, 
жұмысжобасыдайындалуда.  
Сондай-ақ, «AntaresGroup» ЖШС–
менҚарабатан кентінде қуатылығы 30 МВт 
болатын жел электр 
станциясыныңқұрылысыжоспарланған. Жер 
тілімі бөлінген, техникалық-
экономикалықнегіздемеәзірленуде.  
«ВетроЭнергоТехнологии» ЖШС Исатай 
ауданы Забурын кентінеде қуатылығы 52 
МВтжел электр станциясын салуғажер тілімі 
бөлінген, техникалық–
экономикалықнегіздемесіменжұмысжобасыәзі
рленуде. 
Күнэлектрстанциясы 
«ЭкоПротектКульсары» ЖШС-і  қуатылығы 
10 
МВткүнпаркінсалуғаЖылыойауданыҚұлсары
қаласындажертелімібөлініп,  техникалық–
экономикалықнегіздемесіәзірленуде. 
Гибрдтықкүнпайдаланатын 
жәнесаяжайшаруашылығы 
«SOLTECH Казахстан» ЖШС – мен 
үлестікқатынас«Атырау»ӘКК-
ныңҰлттықкомпаниясы»АҚ-
мыарқылықуатылығы 80 
МВтгибрдттықкүнжәнесаяжайшаруашылығы
ның пайдаланатын электр станциясын 
салуғаИндерауданыЕлтайселосындажертелім
дерібөлініп, технико-
экономикалықнегіздемелеріәзірленуде. 
Сонымен қатар, 2014  жылы«Жұмыспенқамту 
2020»Исатай, Индер, Құрманғазы, 
МақатжәнеҚызылқоғааудандарыныңшаруақо
жалықтарынэлектрэнергиясыменқамтамасызе
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тугеқуаты 2-5 кВт 7 жел және 16 күн-жел генераторлары орнатылды.  
4.4.8. Экологиялықмәселелер 
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№ Экологиялық мәселе Ағымдағыкүйіжәнеқабылданатыншаралар 



4.4.  АТЫРАУ ОБЛЫСЫ 
 

2015 жылғаарналғанҚазақстанРеспубликасыныңтабиғиресурстарынпайдаланужәнеқоршағанортаныңжай-күйітуралыұлттықбаяндама 

 

 

 

 

1
. 

Қатты тұрмыстыққалдықтардыжинау, 
тасымалдау, сұрыптау, 
кәдегежаратужәнекөмубойыншаАтырауқал
асыныңқаттытұрмыстыққалдықтар 
полигонын салу 

Бүгінгікүніжинақталған  
тұрмыстыққаттықалдықтарАтырауқаласында 1977 жылдан бері 
пайдаланып келе жатқанполигонда көміліпкеледі. 
Бұлполигонныңтозығыжеткен, экологиялық, санитарлық-
эпидемиологиялықталаптарғасайкелмейді. 
Құны 12 млрд.теңгеболатын  
тұрмыстыққаттықалдықтардыбасқаружүйесін модернизациялау 
жобасыныңинвестициялықнегіздемесініңТЭНжобасыжасақталды. 
Әзіргенген жоба негізінде Махамбет 
ауданыныңАлмалыауылдықокругіаумағынан 
жаңаполигонқұрылысыүшін 50 га жер учаскесі бөлінді.                           
БүгінгікүніжобаныХалықаралықҚайтаҚұружәнеДамуБанкіарқылық
аржыландырумәселесібойыншажұмыстаратқарылуда.  

2
. 

Атырау облысы Жылыой 
ауданыныңҚұрсайөзенініңлайлануынболд
ырмаужәнесанитарлықжағдайын, 
қалыптыгидрологиялықрежимді сақтау 
мәселесі. 

Құрсайөзеніластанған, гидрологиялықрежимітөмен, 
санитарлықжағдайғасайкелмейді. Жылыой 
ауданыныңҚұрсайөзенініңлайлануынболдырмаужәнесанитарлықж
ағдайын, қалыптыгидрологиялықрежимінсақтау» жобасы бойынша 
ТЭН мен ЖСҚәзірленді. Мемлекеттік 
сараптаманыңқорытындысыалынды. 
Аталғанобъектініңқұрылысынсалуүшінреспубликалықбюджетесебі
ненқаржыландыруқажет. Жоба құны– 995,437 млн. теңгеніқұрайды. 

3
. 

Жайық–
Каспийбассейніндесуғабатқанкемелерден 
тазарту мәселесі 

Жайық-
Каспийбассейніндесуғабатқанкемелерсудыңгидрологиялықрежимі
нбұзып, 
санитарлықжағдайынанұқсанкелтіріпжәнеқалакөркінбұзыпотыр. 
ҚРҮкіметінің 2013 жылғы 27 
мамырдағықаулысыменбекітілгенЖайық–
Каспийбассейніндесуғабатқанкемелерден тазарту жөніндегііс-
шараларжоспарыныңтармақтарынорындаумақсатында, 
иесіздептанылғанЖайықөзеніндесуғабатқан«Сарынскийрыбак»кем
есінкөтеругереспубликалықбюджеттен 403 млн. теңгебөлінді. 
Кемекөтеріліп, жойылғанболатын. Қазіргіуақытта 14 суға 
батқанкемеқалыпотыр. Қазіргі 
уақыттағыәлемдегіқаржылықдағдарысқабайланыстыҚР 
Инвестициялар жәнедамуминистрлігімен осы 
бағыттағыжұмыстаруақытшатоқтатылды.  

4
. 

Атырау 
қаласыныңсолжағалаубөлігіндекәріздіктаза
ртуғимараты құрылысының аяқталуы 

Нысан құрылысы 2010-2012 жылдарыбасталды. ЖобаныңЖСҚ-
натүзетужүргізілуде. Құрылысжұмыстарына 10,6 млрд. 
теңгеқаражатбөлуқажет.  
 

5
. 

Атырау 
қаласыныңоңжағалаубөлігіндекәріздіктазар
туғимараты құрылысынқайтақалпына 
келтіру 

ТЭН және ЖСҚжобаларынәзірлеу қажет. 
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Жамбыл облысы Қазақстанның оңтүстік-

шығысында орналасқан және батысы мен 

шығысында Оңтүстік Қазақстан және Алматы 

облыстарымен, солтүстігінде Қарағанды 

облысымен, оңтүстігінде – Қырғызстан 

Республикасымен шектеседі. 

Жамбыл облысыныңаумағы 144,2 мың 

км2немесе Республика аумағының 5,3%-ын 

құрайды.  

Әкімшілік орталығы болып - Тараз қаласы 

табылады. Облыста 10 аудан, облыстық аудан 

мәніндегі Қаратау, Жаңатас, Шу сияқты үш 

қала, 153 селолық округтер, 379 ауыл мен село 

бар. 

Аумағының басым кӛпшілігі жазық жер 

болғанына қарамастан, Жамбыл облысы 

табиғатыныңәртүрлілігімен ерекшеленеді. Шу 

ӛзенінің солтүстік бӛлігі - сазды немесе тасты 

Бетбақдала шӛлі. Шу ӛзенінің оңтүстігіне 

қарай айдар-айдар, жон-жон болған құмдары 

бар Мойынқұм құмы жатыр. Облыстың 

оңтүстік-батысында Қаратау сілемдері 

(биіктігі 1600 м.дейін) бар. Шығысы мен 

оңтүстік-шығысында Іле Алатауына барып 

бітетін Кіндіктас тауы (биіктігі 1503 м. дейін) 

орналасқан.  

Облыстың климаты континенталды, бұл 

температураның барынша құбылмалылығына 

және жауын-шашын кӛлемінің аздығына алып 

келеді. Қаңтардағы орташа температура жазық 

жерлерде - 15°С, таулы жерлерде -6 -8°С; 

шілдеде тиісінше +16°С және +24 °С, +25°С. 

Ӛңірде су объектілері ӛте кӛп: Негізінен кӛрші 

Қырғыз аумағында қалыптасатын Балқаш кӛлі, 

Кӛккӛл кӛлі, ӛзендер, сарқырамалар, Тасӛткел 

және Теріс Ащыбұлақ су қоймалары. Су жинау 

кӛлемі 4106 млн м3 астам кмқұрайды, оның 

3139 млн м3Қырғызстан аумағында, ал қалған 

967 млн. м3  облыс аумағында қалыптасады. 

Облыстың инвестициялық тартымдылығын 

минералдық-шикізат ресурстары кӛлемінің 

кӛптігі мен жағымды табиғи-климаттық 

жағдайларының болуын белгілейді, бұл 

ӛнеркәсіп дамуының дәстүрлі бағыттарымен 

бірге жаңа ӛндіріс орындарын ашуға да 

жағдай жасайды. 

Жамбыл облысында пайдалы қазбалардың 

бай қоры бар: олар – фосфориттер, плавиктік 

- шпаттық шикізат, алтын, Амангелді кен 

орнындағы газ. Облыс аумағынан ТРАСЕКА 

кӛлік дәлізі ӛтеді. 

Аймақта 4 қорықша қызмет етеді: «Берікқара 

шатқалы» МТҚ (кешенді) 17,5 мың га. ауданын 

алып отыр, «Қарақоңыз шатқалы» 

(ботаникалық) жалпы ауданы 3,07 мың га, 

Аңдасай МТЗ (зоологиялық) жалпы ауданы 

1000 мың га, «Үмбет» табиғи қорықшасы, 

жалпы ауданы 298,4 мың.га. 

Облыстың жануарлар дүниесі ӛте алуан-түрлі, 

мұнда омыртқасыздардың 5000-нан астам түрі 

кіреді. Олардың арасында сүтқоректілердің 50 

түрі, құстардың 150 түрі, 20-дан астам балық 

түрлері. Жамбыл облысының мемлекеттік 

орман қорының жалпы ауданы 2015 жылғы 01 

қаңтардағы жағдай бойынша 4434,2 мың га, 

оның ішінде орман мен орман басқан жерлер 

– 2 229,6 мың га құрайды 

4.6.1.Атмосфералық ауа 

Химиялық сектордағы кәсіпорынның 
стационарлы кӛздерінен ластағыш заттар 
кӛздерінің шығарындылар үлесі 42%-ды 
құрайды. Жылу энергетика саласындағы 
кәсіпорындар шығарындылары 18,3%-ды, тау-
кен ӛндірушілер -14,1%-ды, газдық – 14%-ды, 
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коммуналдық – 10,4 %-ды, металлургиялық -
2,3%-ды құрайды.  4.6.1-ші кестеде 

атмосфералық ауаға шығарындылардың 
негізгі кӛрсеткіштері ұсынылған. 

 

4.6.1-ші кесте. 2015 жылға атмосфералық ауа шығарындылары 

Облыстың барлық 
кәсіпорындары 

Рұқсат етілген көлем 
тоннасы/жылына 

Нақты көлем тоннасы/жылына 

2434 97032,000 39985,000 

 

2015 жылы Жамбыл облысы бойынша 
тұтастай атмосфераға эмиссияның түсуі 8,07 
%-ға немесе 3,227мың тоннаға ұлғаюы 
«Жамбыл ГРЭС»2701 тоннаға, «Жамбыл 
цемент ӛндіру компаниясы» 45 тоннаға, 
«ЕвроХимУдобрения» ЖШС - 219 
тоннаға,«ЖасылЕл-Тараз»ЖШС 267 тоннаға, 
«Алтыналмас»АҚ307 тоннаға кәсіпорындарда 
ӛнімдер шығаруды ұлғайтумен байланысты 
байқалады.  

Атмосфералық ауаның сапасы 

Атмосфералық ауаның мониторингі күн 
сайын жұмыс күндеріжүргізіледі. 
«Қазгидромет» РМК-ның деректері бойынша 
Жамбыл облысы бойынша АЛИ ластану 
деңгейі:  

- 2014 жылғы 7,65 кӛрсеткішке қарағанда Тараз 
қаласы бойынша 5,24  

- Қаратауқаласы бойынша 4,75  

- Шу қаласы бойынша 3,72  

- Жаңатас қаласы бойынша4,4 

- Қордай кенті бойынша 3,70 

Тараз қаласы бойынша атмосфералық ауаның 
жағдайын бақылау 5 стационарлы бекетте 
жүргізілді. 2015 жылы қаланың атмосфералық 
ауасы толықтайластану деңгейі жоғары деп 
сипатталады. АЛИ 5,5-ті құрайды. Қала 
көміртек оксидімен ластанған.  

Жамбыл облысының атмосферелық ауасының 
ластану сипаттамасы бойынша біршама 
толықақпарат«Қазгидромет» РМК сайтында 
(http://www.kazhydromet.kz/ru/monitor_belu
ten_archiv2015)орналасқан. 

4.6.2.Су ресурстары 

2015 жылы ластағыш заттар ағызуларының 
талдауы облыс бойынша толық ластағыш 
заттар ағызулары 4,6737 мың тоннаға немесе 
74,6%-ға азайғандығын кӛрсетеді  (4.6.2-ші 
кесте). Ағынды сулар мен ластағыш заттар 
ағызуларының азаю себебі ӛнеркәсіптік және 
басқа да кәсіпорындардыңӛнімділігінің 
тӛмендеуі болып табылады.   

 

4.6.2-ші кесте. Ағызулардың нақты көлемі туралы ақпарат 

Ағызулардың нақты көлемдері 2015 жыл 2014 жыл 

Ӛнеркәсіптік ағызулар  Суды бұру кӛлемі мыңм3 1070,863 1380,831 

Ластағыш заттар кӛлемі мыңтонна 1,7903 0,6817 

Шаруашылық-тұрмыстық 
ағынды сулар  

Суды бұру кӛлемі мыңм3 
2240,123 16190,833 

Ластағыш заттар кӛлемі мыңтонна 8,6884 17,2634 

Апатты және рұқсат етілген 
ағызулар 

Суды бұру кӛлемі мыңм3 8,7355 6,126 

Ластағыш заттар кӛлемі мыңтонна 2,8787 0,08601 

Барлығы (барлық жоғарыда 
көрсетілген ағызулар) 

Суды бұру кӛлемі мыңм3 3319,722 17577,79 

Ластағыш заттар кӛлемі мыңтонна 13,3574 18,0311 

 

Суды бұру кӛлемі 3319,722 мыңм3құрады ал, 
2014 жылы ағызу кӛлемі 17577,79 мыңм3құрады, 
ағынды сулардың ағызу кӛлемінің 14258,068 
мың3 азайғаны байқалады. Тараз қаласы 
бойынша суды тұтыну кӛлемініңкәсіпорындар 
мен ұйымдарда 99%-ға, халықта 100%-ға азаюы 

су есептеуіш құралдарын орнатуға 
байланысты болып отыр. Сәйкесінше, 
шаруашылық-тұрмыстық ағындыларға 
ластағыш заттарды ағызу5,78245мың тоннаға 
азайды.  
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Талас ӛзенінің су объектісіне шартты-таза 
ағындыларды ағызу Батуров атындағы 
Жамбыл ГРЭС-імен жүзеге асырылады. 
Бақылау кестесіне сәйкес ай сайын Талас ӛзені  
мен тазалау жабдықтары ағынды суына талдау 
жүргізіледі және экология департаментіне 
ұсынылады. ШЖК нормативтері мен 
температурасының артуы тіркелмеген.  

Қалалық ағынды суларды қабылдауды сүзгілеу 

аудандары апатты жағдайда, карталар 

балдырланған. Қабылдау аудандарының 

жеткіліксіздігінен соңғы жылдары 

тұндырғыштар мен сүзгілеу аудандары 

гидравликалық жүктемемен жұмыс жасайды. 

2015 жылы қаланың шаруашылық-тұрмыстық 

және ӛнеркәсіптік ағындары тәулігіне 102 мың 

м3 кӛлемде қандай да бір тазалаусыз сүзгілеу 

аудандарына шығарылады. «Тараз су» ШЖҚ 

МКК-да 92 сүзгілеу аудан карталарынан 22 

карта 96%-ға толтырылған, 22 карта 85%-ға 

толтырылған. Құрлықта 17 карта, 7 карта 

резервте.  

Сонымен қатар, Сарысу ауданындағы 

«Жаңатас-Су-Жылу» КМК, Талас 

ауданындағы «Игілік» ШК КМК коммуналдық 

кәсіпорындарының тазалау жабдықтары 

модернизациялауды қажет етеді.  

Жамбыл облысының ағынды суларды 

жинақтағыштары мен қабылдағыштарының 

жағдайына талдау 4.6.3-ші кестеде ұсынылған.  

 

4.6.3-ші кесте. Жамбыл облысының ағынды суларды жинақтағыштары мен қабылдағыштарының 

жағдайына талдау 

№ Жинақтағыш атауы Ағымдағы жағдайы, 
жобалық және нақты 

тиімділігі 

Табиғатты қорғаудың іс-шараларын орындау 

1.  Тараз қаласындағы  
«Тараз су» ШЖҚ 
МКК тазалау 
жабдықтары  
тұндырғышпен сүзу 
алаңдары, 1963 ж.  

120 мыңм3/тәул. 
100 мың м3/тәул. 
Тұндырғыш пенсүзу 
алаңдарытиісті деңгейде 
жұмыс жасамайды. 

 

Бӛгетті қалпына келтіру, жӛндеу және толтыру, сүзу 
алаңдарындағы дренажды арналарды тазалауға 2015-
2019 жылдарға 3500,0 мың теңге сомасына.  
Бӛгеттерді толтыру  97%-ға жүргізілді. Дренажды 
арналарды тазалау 40%-ға жүргізілді. 2015 жылы 7221,6 
мыңтеңге игерілді.  

2.  Талас ауданындағы 
«Игілік» ШК КМК 
жинақтағыш тоған 
 
 

8,5 мың м3/тәул. 
2,410 мың м3/тәул. 
Тазалау жабдықтарытиісті 
деңгейде жұмыс 
жасамайды. 

Тазалау жабдықтарын жӛндеу және модернизациялау. 
Орындалу мерзімі 2018 жылдың 4-ші тоқсаны. 4000,0 
мың теңге игерілді. 
Ағынды сулар жағдайына мониторинг жүргізу. 

3.  Жамбыл облысы 
Жаңатасқаласындағы 
сүзу алаңдары, 
жинақтағыштар, 
1981 ж. 

20 мың м3/тәул. 
12 мың м3/тәул. 

Ағынды суларды есептегіш құралдары мен сорғы 
станциялары құбырларын ауыстыру. Сметалыққұны 
300 мың теңге.  
«Вентер» су есептегіш құралдары сатып алынды.  
 

4.  «Тараз қант зауыты» 
«ЦАСК» ЖШС Тараз 
қаласы 
буландырғыш 
тоғандар мен сүзу 
алаңдары 

900 м3/тәул. 
700 м3/тәул. 
 

Шаруашылық-тұрмыстық ағынды жабдықтарының 1-
ші технологиялық жіптерін жаңарту. Сметалыққұны 
12000 мың теңге.  
Тазалау жабдықтарында дренажды арнаны тазалау. Іс-
шараныңқұны 2000 мың теңге. 

5.  Мойынқұм ауданы, 
Ақбақай кенті, 
«Алтыналмас АК» 
АҚ буландырғыш 
тоған 

100 мың м3/тәул. 
9,582 мың м3 
 

Фабриканы (ағызулардан басқа карьерлік және және 
шахталықсуларды толық пайдалану) сумен 
жабдықтаудың айналым жүйесін қолдау. 
Сметалыққұны жыл сайын 500 мың теңге.  
Ағып кетуді жою үшін сумен жабдықтау жүйесін 
зерттеу және жӛндеу – тоқсанына 1 рет. 
Қаржыландыру жоспары 80 мың теңге.  
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6.  Жамбыл 
ауданындағы 
«Жамбыл ГРЭС» АҚ 
тазалау жабдықтары 
1956 жылдан бастап 
жұмыс жасайды 

1400 м3/тәул. 
517,6 м3/тәул. 
Тазалау деңгейі – 80%-ды 
құрайды. 

Талас-Ала арнасындағы ағын сулар ағызуларын жою 
және тазалау жабдықтарын модернизациялау 
бойынша мәселелер қарастырылуда.  
«Биологиялық тазалаудан кейін грунттық және 
ағынды суларды бұру» жобасы әзірленді, жағымды 
экологиялыққорытынды алынды.  
Тазалау жабдықтардың электорлизді 
қондырғыларының резервтік бактары мен жұмыс, 
жинақтаушы жұмыстарына жӛндеу жүргізілді. 
 

7.   «Қазфосфат» ЖШС 
ЖФЖЖФЗ  
Жамбыл ауданы. 
 
 

4100 м3/тәул. 
960 м3/тәул. 
Тазалау деңгейі – 80%-85%-
ды құрайды. 
 

Ағынды суларды мембраналық концентрациясы 
бойынша  аэротенктер алдындағы зерттеуге арналған 
жұмыстар аяқталды. Шаруашылық-тұрмыстық ағын  
жинақтағышы (V-960 мыңм3) толық тазаланды, 
жинақтағыш түбіндегі гидроизоляция бойынша 
жұмыстар жүргізілді.  
Жӛндеу жұмыстары жүргізілді.  
Биологиялықтазалау станцияларының тазалау 
жабдықтарын модернизациялау құны 2000, 000 мың 
теңге.  
Н-2 нӛсерлі кәріз құбырларын және шаруашылық-ауыз 
су ӛртке қарсы су құбырлар желісін ішінара ауыстыру. 
Сметалыққұны – 3000,00 мың теңге.  

8.  Тараз қаласындағы  
«Кожобувь» АҚ 
сүзгілеу аудандары 
Байзақ ауданында 
орналасқан  
 
 

2200000 м3/тәул. 
12000 м3/тәул. 
Сүзгілеу аудандары 
ескірген. 

«Ет комбинаты» АҚ, «Кожкомбинат» АҚ, «ПОШ» 
АҚүшін тазалау жабдықтары салынды – кәсіпорын іс 
жүзінде жұмыс жасамайды. Сүзу алаңдарындағы 146 
картаның 6 картасы ғана жұмыс жасайды.  
 
 
 
 
Тараз қаласындағы қалалық тазалау жабдықтары 
құрылысынан кейін сүзу алаңдарықалпына келтіруге 
жатады. 

9.  Шу қаласындағы  
«Темір жол су-Шу» 
ЖШС сүзу алаңдары  

3,26мыңм3/тәул. 
1,161 мыңм3/тәул. 
 

«Жол картасы» инвестициялық бағыттарды 
қаржыландыру тізбесіне 839,1 млн. теңге жалпы 
сомасымен «Шу қаласындағы тазалау жабдықтары мен 
кәріз құбырларын қайта қалпына келтіру» іс-шарасы 
енгізілді.  

10.  «Қазфосфат» ЖШС 
Қаратау 
қаласындағыҚаратау 
МКК«Шолақтау» 
филиалында 
механикалық тазалау 
жабдықтары, 
шламжинақтағышы 

122,5 мың м3 
41,7 мыңм3 
80-85%-дық тиімділікпен 
механикалық тазалау 

1684,05 мың теңге сомаға екі бақылау ұңғымаларын 
бұрғылау.  
Ағынды сулар жағдайына мониторинг жүргізу 
 

11.  МГЖӚБ «Оңтүстік 
ОА» АҚ, Жамбыл 
ауданыныңБТС 
«Сток-100» №1 
ауданы, сүзу алаңы. 
Ақыр-тӛбе ПХГ №2 
ауданының Рысқұлов 
ауданы 

44,689 мың м3/жыл. 
24,704 мыңм3/жыл. 
КС-5 ауданындағы «Сток-
100» тазалау жабдықтары 
60-70%-дық тиімділікпен 
жұмыс жасайды. 

Ақыр-тӛбе №2 ауданында су қорғау іс-шараларына 
сәйкес 2014-2017 жылдарға «Сток-50» типіндегі жаңа 
тазалау жабдықтарыныңқұрылысы жоспарлануда. 
Суды радиологиялық зерттеудің орындалу мерзімі 
31.12.2016 ж. дейін.  
«Ақыртӛбе» ПХГ ӛнеркәсіп ауданында су жинаудың 
№2 ұңғымасына жӛндеу. 
 

12.  Талас ауданы 
«Амангелді газ» 
ЖШС, 
буландырғыш 
тоғандар, «Эйкос» 
тазалау жабдықтары 
және буландырғыш 
тоғандар 
 

40 м3/тәул 
22,6 м3/тәул 
«Эйкос» тазалау 
жабдықтары 80-90%-дық 
тиімділікпен жұмыс 
жасайды. 
Буландырғыш тоғандар 
жобаға сәйкес 

Іс-шара қарастырылмаған 
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13.  «ШКБ» ЖШС, 
Мойынқұм ауданы 
ның механикалық 
тазалау жабдықтары, 
2008 жылғы 
жинақтағыш 
бӛгеттер 
 

14,513 мың м3/жыл. 
7,257 мың м3/жыл. 
Механикалық тазалау 
жабдықтары 82%-дық 
тиімділікпен жұмыс 
жасайды. 

Барит ӛндірісінің жаңа ауданға кӛшірілуіне 
байланысты сүзу алаңы «Барит» вахталық поселкесіне 
салынды. Ӛндірістік ағындыларды тазалау 
жабдықтары кенді жуу үшін айналмалы циклде ықпал 
етілген.  
Ағынды сулар ағызуларын механикалық тазалау 
қондырғысымен буландырғыш тоғанды қайта 
қалпына келтіру.  

14.  «Жамбыл цемент 
ӛндіру зауыты» 
ЖШС, «Эйкос» 
тазалау жабдығы 
және буландырғыш 
тоған 

40 м3/тәул. 
22,6 м3/тәул. 
«Эйкос» тазалау 
жабдықтары 55-дық 
тиімділікпен жұмыс 
жасайды, жобалыұ 
деректерге жетпейді. 
Буландырғыш тоған 
карталар жобаға сәйкес 
емес 

Тазалаудың нормалық жобалары деңгейінде тазалау 
жабдықтары жұмыстарының тиімділігін қолдау 
Орындалу мерзімі 2014-2018 жылдар. Сметалыққұны 
100,0 мың теңге.  
Жіберілген ағынды су сапасына мониторинг жүргізу. 
Сметалыққұны 600,0 мың теңге.  
 

 

Беткі сулардың сапасы 

Билікӛл кӛлінің ластануы тарихи болып 
табылады, 1987 жылы екілі фосфор 
зауытыныңбұрынғы «Химпром» ҚДҚ бақылау 
тоғандарымен шартты-таза ағындарға Талас-
Аса арнасына бұдан әрі Билікӛл кӛліне апатты 
ағызу (ҚР ЭМ МКЭРБМИК) Мұнай-газ 
кешеніндегі экологиялық реттеу, бақылау 
және мемлекеттік инспекция комитетінің 
деректері бойыншажүргізілді 

«Су шаруашылығыныңҚазақғылыми-зерттеу 
институты» ЖШС-мен жүзеге асырылатын 
Билікӛл кӛлінің түбін тазалау кӛлемі мен 
ластану ореалын, түрін, деңгейін анықтау 
бойынша ғылыми-техникалық іс-шараларды 
әзірлеу бойынша облыстық бюджеттен 11 112, 
000 мың теңге кӛлемінде қаржы қаражаты 
бӛлінді.  

Жамбыл облысының аумағында беткі 
сулардың ластануын бақылау «Қазгидромет» 
РМК-мен 10 су объектісінде жүргізілді (Талас, 
Асса, Берікқара, Шу, Ақсу, Қарабалта, Тоқташ, 
Сарықау, ӛзендері, Билікӛл кӛлі мен Тасӛткел 
су сақтағышы).  

Шу, Талас және Асса ӛзен бассейндерінің 
ағындары толықтай іс жүзінде Қырғыз 
Республикасының аумағында қалыптасады. 
Ақсу, Қарабалта, Тоқташӛзендері Шу 
ӛзендерінің сағалары болып табылады.  

Жамбыл облысының аумағындағы су 
объектілерінің сапасы келесідей үлгіде 
бағаланады: «орташа деңгейде ластанған» - 
Талас, Асса, Берікқара, Шу, Ақсу, Қарабалта, 
Тоқташ, Сарықауӛзендері, Билікӛл кӛлі мен 
Тасӛткел су сақтағышы. 

2014 жылмен салыстырғанда Талас, Асса, 
Берікқара, Шу, Ақсу, Қарабалта, Тоқташ, 

Сарықау ӛзендерініңТасӛткел су 
сақтағышының су сапасы айтарлықтай 
ӛзгермеген. Билікӛл кӛлінің сапасы оттекті 
биохимиялық тұтыну бойынша 5 тәулік 
ішінде «тӛтенше жоғары деңгейде ластанған» 
ретінде, басқа бақыланған параметрлер 
бойынша «орташа деңгейде ластанған» болып 
жіктеледі.  

Жыл бойына облыс аумағындағы Билікӛл 
кӛліндеЖЛ-дың12 жағдайы тіркелген. 

Талас, Асса, Берікқара, Билікӛл, Шу, Ақсу, 
Қарабалта, Тоқташ, Сарықау ӛзендері мен 
Тасӛткел су сақтағышының су сапасы 
сипаттамасы бойынша біршама толық 
ақпарат«Қазгидромет» РМК сайтында 
(http://www.kazhydromet.kz/ru/monitor_belu
ten_archiv2015)орналасқан. 

Жер асты сулары 

Облыстыңқоршаған ортасына және, соның 
ішінде жер асты суларына Тараз-Жаңатас-
Қаратау ерекше негізгі техногенді және аз 
деңгейде маңызды аудандарды қамтитын 
ӛнеркәсіп пен ауыл шаруашылығын 
дамытумен Шу-Новотроицкий ӛнеркәсіптік 
аудандары әсер етеді 

Облыс аумағында ірі фосфорит бассейні бар 
(Қаратау таулары).  

Фосфор кендерін қайта ӛңдеу Тараз 
қаласының аймағында жүзеге асырылады, 
мұнда  Жаңажамбыл фосфор зауытында, 
Жамбыл «Химпром» ӚБ және «Жамбыл 
суперфосфат зауыты бар. Бұл кәсіпорындарда 
жоғары құрамды фтор мен фосфоры бар 
ӛндірістік ағындар қалыптасады. Кӛрсетілген 
объектілерден басқа қала және облыс 
аумақтарында бірқатар құрылыс 
материалдарын, трактордыңқосымша 
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бӛліктерін ӛндіретін зауыттар, ірі ГРЭС, жеңіл 
және тамақӛнеркәсібін ӛндіретін бірқатар 
кәсіпорындар жұмыс жасайды.   

Аймақ негізінен беткі сулар мен жер асты 
сулар құрамында фтордың жоғары деңгейде 
болуымен «табиғи жағдайда» сипатталады.  

Ӛнеркәсіптік кәсіпорындар шегінде 
құрамында жоғары фторы, кәдімгі фосфор, 
полифосфаттар мен басқа компоненттері бар 
ӛнеркәсіп шығаратын 2 млн. м3/жыл астам 
ағызатын 8 шлам жинағыш, 9 бақылау және 6 
буландырғыш тоған, 5 жинақтағыш жұмыс 
жасайды. Бұнда кәсіпорынға жақын жерде жер 
асты суларының ластану кӛздері болып 
табылатын «Горводоканал» басқармасының 
сүзу алаңы орналасқан. Бақылау деректері 
бойынша фосфор ӛнеркәсібі ауданындағы 
жер асты суларының ластану ағыны 30х15 км. 
құрағаны байқалады.   

Талас ӛзенінің орташа ағысы аңғарындаТараз 
қаласының тұрғын-үй-коммуналдық  
шаруашылықтың ағынды суларын 
ағызылатын солтүстік-шығыс ӛндірістік 
аймағында «Қожобувь» АҚ сүзу алаңы 
орналасқан. Тазалау жабдықтарының 
болмауына байланысты негізінен қаланың 
барлық кәсіпорындары тазаланбаған 
ағындыларды ағызуда. Жер асты суларының 
ластануы 30-дан бастап 100 м. дейін 
тереңдіктегі ұңғымалармен анықталады.  

Облыста жоғарыда кӛрсетілген ірі 
кәсіпорындардан басқа 20-дан астам жер асты 
ластану кӛздерітіркелген. Бұл Тараз 
қаласының мұнай базасыныңӛнеркәсіп 
ағыстарының, Шу қант зауытының, май 
зауытының сүзу алаңдары, Мерке кентіндегі 
сыра және мау зауытының, Георгиевский тері 

комбинатының, мал ӛсіру кешендерінің 
(Мерке, Луговое, Ровное және басқа  кенттер) 
сүзу алаңдары, Қаратау қаласындағы кен 
байту фабрикасыныңүйінді сақтағыштары, 
Жаңатас қаласындағы жинақтағыш 
тоғаны.Мұнда негізгі ластағыш 
компоненттеріне фенолдар, ОБТ, СББЗ, 
майлар, мұнай ӛнімдері жатады. Бұл 
компоненттер жер асты суларында 
қолданылады.  

Жамбыл облысыныңжер асты суларының 
біршама ластанған болып сезілуі негізгі 
ӛнеркәсіп кәсіпорындары шоғырланған Талас-
Асса ӛзен арасы аумағында байқалады.  

Жер асты суларын ластаушы негізгі 
компоненттер мұнай ӛнімдері, марганец, 
фтор. 

4.6.3.Топырақтың ластануы 

2015 жылы «Қазгидромет» РМК кӛктемгіжәне 

күзгі кезеңдерде Тараз, Қаратау, Жаңатас, Шу 

қалалары мен Қордай кентінде ауыр 

металдарды анықтау үшін топыраққа талдау 

және сынамаларға іріктеу жасады.  

Беткі сулардың сапасын бақылау нәтижелері 
бойынша біршама толық 
ақпарат«Қазгидромет» РМК сайтында 
(http://www.kazhydromet.kz/ru/monitor_belu
ten_archiv2015)орналасқан. 

4.6.4 Жер қойнаулары 

Жамбыл аймақтық геология және 
қойнауларды пайдалану инспекциясының 
деректері бойынша 140 пайдаланушы тіркелді 
(4.6.4-шіжәне 4.6.5-ші кестелер). 

 

4.6.4-ші кесте. Жер қойнауларын пайдаланудың негізгі көрсеткіштері 

Көрсеткіштер  2015 жыл 2014 жыл 

Жер қойнауларын пайдаланушылардың саны 140 138 

Ӛндірілген минералды шикізаттар, мың тонна 1547,000 1766,000 

Аршылған жыныстар кӛлемі, мың тонна 24467,105 18514,968 

Минералды шикізатты қайта ӛңдеу, мыңтонна 1993,200 1760,935 

Ӛндірілген жер асты сулары, мың. м3 1838,9 43660,3 

Жер қойнауларына орналастырылған қалдықтар, мыңтонна - - 

Жер қойнауларына жүктелген кӛлемі, мың. м3:   

Қабат сулары 15,609 7 768,194 

Газдар 138 372 131 595 

 

http://www.kazhydromet.kz/ru/monitor_beluten_archiv2015
http://www.kazhydromet.kz/ru/monitor_beluten_archiv2015
http://www.kazhydromet.kz/ru/monitor_beluten_archiv2015
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4.6.5-ші кесте. Газды жағу көлемі 

Кәсіпорын Газ өндіру көлемі Кәдеге жаратылғаны Жағылған газ көлемі 

«Амангелді 
Газ»ЖШС(мыңм3) 

300639,075 4586,866 438,518 

 

Жамбыл облысында жер қойнауларын байыту 
бойынша жұмыстарды аяқтауда жер 
қойнауларын пайдалану объектілерін жою 
жұмыстары бойынша комиссия құрылды.  

Облыста жер қойнауларын пайдаланудың 19 
объектісі қалпына келтірілді және жойылды: 
«К-Дорстрой» АҚ - 3 объекті; 

 «Қазақжолқұрылысы»ЖШС ЖФ -  2 объекті; 

«Қазақжолқұрылысы-Hyundаі бірлескен 
кәсіпорны»ЖШС- 1 объекті; 

«КССЕngineering & Construction Co. Ltd»АҚ- 7 
объекті; 

«КСС Е & С/ Zhambyl zhol kurylys» ЖШС - 5 
объекті;  

«СБ-Жолдары»ЖШС - 1 объекті. 

4.6.5.Биоәртүрлілік 

Жамбыл облысы аумағында тӛрт мемлекеттік 
қорықша бар: 

 1 млн. га аудандағы Аңдасай 
мемлекеттік қорықшасы Мойынқұм 
ауданында орналасқан. Қорықша 
аумағының25%-ы орман қорының жерінде 
орналасқан.  

 «Берікқара» мемлекеттік қорықшасы 
жердің 17 500 га қамтиды және орман қоры 
түгелдей кіреді. Қорықша Жуалы ауданында 
орналасқан және Орман қорғау және 
жануарлар дүниесі бойынша Жуалы ММ-не 
бекітілген.  

 . 3 072 га аудандағы «Қордай 
ауданында орналасқан «Қарақоңыз» 
мемлекеттік қорықшасы толықтай орман 
қорына кіреді.  

 2 757 500 га аудандағы «Жусандала» 
мемлекеттіңқорықшасы Алматы облысының 
Балқаш, Іле, Жамбыл аудандары мен Жамбыл 
облысыныңҚордай, Шу, Мойынқұм 
аудандары аумағын қамтиды.  

 Қаулыға сәйкес ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтар республикалық маңыздағы 
объектілер болып табылады және Қазақстан 
Республикасының Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің Орман және аңшылық 
шаруашылығы комитетінде жүргізуге жатады, 
ӛздік заңды тұлғасыз Жамбыл 

облысыныңМемлекеттік орман қоры 
құрамында есепте болады.  

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жай-
күйі қанағаттанарлық. ЕҚТА аумағында 
ӛрттер, орманның заңсыз кесілулер мен орман 
заңнамасының бұзушылығы жоқ.  

Мемлекеттік орман қоры алқаптарында 
жануарлар мен құстардың 25 түрі бар.  

2015 жылы облыс әкімініңқаулысымен 
жергілікті маңыздағы балық шаруашылығы су 
қоймаларына 108 балық шаруашылығы 
қосылған оның 93-і табиғатты 
пайдаланушыларға бекітілген.  

Су қоймаларындағы балық санын кӛбейту 
және қорғау мақсатында жергілікті су 
қоймаларына биолого-экономикалық 
талдаудың іс-шаралары жүргізілді.  

Облыстық мемлекеттік орман қорының 
ауданы 4435,0 мың га оның ішінде, 2213,0 мың 
га орман массиві жерін құрайды. Орман қоры 
жері облыстың жер аумағының 30,8 %-ын 
қамтиды. Облыстық мемлекеттік орман 
қорының 4264,0 мың га немесе 96,2%-ы 
Мойынқұм ауданыныңқуаң аумақтарында 
орналасқан.  

Қуаң аудандардың51,7%-ы сексеуіл бұталы 
ормандар, қалған 48,3%-ы жүзген, бұта және 
ӛсімдіктердің басқа түрлерінен тұратын 2155,0 
мың га ауданы орман қопаларын құрайды. 

Таулы аумақтардағы орман қоры 172 мың га 
ауданды және 3,8%-ы мемлекеттік орман қоры 
жерін қамтиды.   

Тұқымды аудандарда орман екпелерін ӛсіру 
және оларға күтім жасау бойынша жұмыстар 
жүргізілді.  Кӛктем мерзімінде 3400 га ауданға 
орман кӛшеттерін отырғызу жүргізілді. 2015 
жылы орман екпелерін отырғызу үшін 
механикалық тәсілмен 900 га жер ӛңделді.  

Орман қорын ӛрттен қорғау үшін облыстық 
бюджеттен 32,3 млн. теңге бӛлінді. Ӛрт 
қауіпсіздігі жоғары орман қоры учаскелерінде 
42 ӛртке қарсы топтың кезекшілігі, 
автокӛліктер және тракторлар 
ұйымдастырылды.    

4.6.6.Радиациялық жағдай 
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Жердің сәулелену гаммасы деңгейін 
күнделікті бақылау 3 метеорологиялық 
станцияда жүзеге асырылды.  

Облыстың елді мекендері бойынша 
атмосфералық жер қабатының орташа 
радиациялық гамма-фоны 0,10-0,20 мкЗв/сағ. 
шегінде болды.Облыс бойыншаорташа 
радиациялық гамма-фоны 0,16 мкЗв/сағ. 
құрайды және жол берілетін шегінде болды.   

Жамбыл облысы аумағындағы атмосфералық 
жер қабатының радиоактивті ластануын 
бақылау кӛлденең планшеттермен ауа 
сынамасын іріктеу жолымен 3 метеостанцияда 
(Тараз, Тӛле би,Шығанақ) жүргізілді. Барлық 
станцияларда бес тәуліктік іріктеу 
сынамалары жүргізіледі.  

Облыс аумағындағы атмосфералық жер 
қабатының радиоактивті түсу орташа 
тығыздығы 0,7-3,0 Бк / м2 шегінен ауытқыды. 
Облыс бойынша түсудің орташа тығыздығы 
1,2 Бк/м2құрайды яғни, шекті жол берілетін 
деңгейден аспайды. 

Жамбыл облысының аумағында радиоактивті 
қалдықтарды шығаратын кәсіпорындар жоқ. 
Алайда, металл қалдықтарын жинайтын және 
қайта ӛңдейтінкәсіпорындар;кӛмір, мыс 
ӛндіретін қойнауларды пайдаланушылар; 
радиоактивті элементтерді барбақылау 
приборларынқолданатын кәсіпорындар бар.  

Жамбыл облысы аумағында жағдайы НРБ-99 
талаптарына сәйкес келетін және «Қазфосфат» 

ЖШС  ЖЖФЗаумағында орналасқан 
иондалған сәулеленудің ампулалық кӛздерін 
ұзақ уақытқа сақтайтын бір уақытша 
сақтағышқызмет жасайды, олардың жағдайы 
НРБ 99 талаптарына сәйкес келеді. Қазіргі 
таңда сусымалы радиоактивті қалдықтарды 
сақтайтын бекеттерде 3416 ампулалық кӛздер 
мен 481 сусымалы кобальтты кӛздер бар. 
Иондалған сәулеленудің ампулалық кӛздердің 
жалпы саны 61269,557149 ГБкжалпы 
белсенділікпен 3897 бірлікті құрайды.  

4.6.7.Қалдықтар 

2015 жылы тұтастай облыс бойынша пайда 
болған қалдықтардың кӛлемі2014 жылмен 
салыстырғанда 5 073,851 мыңтоннаға ӛсті 
(4.6.6-шы кесте).  

2015 жылы пайда болған ӛнеркәсіп 
қалдықтары 26 226,16 мың тоннаны құрайды 
оның 6 435,893 мың тоннасы яғни, 24,6%-
ыкәдеге жаратылды. 535,084мың тонна 
түйіршіктелген шлак «Қазфосфат» ЖШС-мен 
цемент ӛндірісі үшін «Кнауф Гипс Тараз» 
ЖШС-ға тиелді (ӛткізілді), 927,032 мың тонна 
аршылған жыныстар ӛз қажеттілігі үшін 
қолданылды.  

2015 жылдың соңына ӛнеркәсіп салалары 
бойынша жинақталған ӛнеркәсіп 
қалдықтарының кӛлемі 4.6.7-ші кестеде 
кӛрсетілген. 

 

4.6.6-ші кесте.Өнеркәсіп салалары бойынша пайда болған, пайдаланылған, қайта өңделген және 
орналастырылған қалдықтардың көлемі 

Өнерк
әсіп 

салала
ры 

 

Қалдық 
түрі,барлығы/о

ның ішінде 

Пайда 
болған

ы, 
   
мыңто
нна 

Пайдаланы
лғаны 

мың тонна 

Қайта 
өңделгені, 

кәдеге 
жаратылған
ымың тонна 

Полигондарға 
орналастыры

лғаны, 
мың тонна 

Тараптықұйы
мдарға 

берілгені, 
мың тонна 

Лими
т,  

мың 
тонна 

  
   

   
Х

и
м

и
я

 с
ал

ас
ы

  

Түйіршіктелген 
шлак 

787,388 - - 252,303 535,084 700,0 

Фосфогипс 387,816 - - 386,246 1,57 818,15 

Феррофосфор 10,713 - - 3,221 7,492 14,0 

Күшәла 
сульфидтері 
мен 
қорғасынның 
суда ерімейтін 
жиынтығы 

0,003 - 0,003 - - 0,0196 

Коттрельді шаң 18,317 - 18,317 - - 22,1 

Ӛнеркәсіп 
қалдықтары 

0,151 - - 0,151 - 1,10 

ТҚҚ 1,585 - - 1,585 - 1,93 

Құрылыс 
қалдықтары 

0,543 - - 0,543 - 3,30 
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Металл 
сынықтары 

0,544 - - 0,001 0,571 3,724 

Автошиналар 0,013 - - 0,008 0,004 0,027 

Тұзды шлам 0,0109 - - 0,0109 - 0,018 

Әк-содалы 
шлам 

- - 1,872 - - - 

Шаруашылық-
тұрмыстық ағын 
шӛгінділері 

0,0022 - - 0,0022 - 0,328 

Құм 
елеуіштердің 
тұнбасы 

0,001 - - 0,001 - 0,105 

Әктің 
ылғалданбаған 
дәні 

0,507 0,248 - 0,258 - 1,565 

М
ет

а
л

л
у

р
ги

я
 с

а
л

а
сы

 

Ферросиликома
рганец ӛндіріс 
шлагы 

12,9 - 0,6 9,2 3,1 130,46 

Электр 
сүзгіштер мен 
қап сүзгілердің 
шаңы 

1,1 - - 0,5 0,6 8,3 

Құрылыс 
қалдықтары 

- - - - - 3,1 

ТҚҚ және 
ӛндірістік 
қалдықтар  

0,092 - - 0,092 - 0,43 

Т
а

у
 к

ен
 и

ге
р

у
 с

ал
а

сы
 

Аршылғаны 24467,1
05 

5787,934 - 18821,471 - 40621,
189 

Металл 
сынықтары 

0,074 - - - 0,074 0,035 

Тозған 
автошиналар  

0,1 - - 0,018 0,082 0,132 

Балансталғанке
н 

22,188 - 13,85 8,338 - - 

Орама ыдыс 0,039 0,037 - 0,002 - 0,01 

Шлам (байыту 
қалдықтары) 

505,495 - 55,68 449,815 - 1276,6
04 

Цианидтерден 
босаған қаптар  

0,001 - - 0,001 - 0,006 

Ӛңделген 
майлар  

0,067 0,01  0,0015 0,0553 0,0019 

Тозған 
аккумуляторла
р 

0,0006 - - - 0,0006 0,002 

ТҚҚ 0,051 - - - 0,051 0,014 

Майлы шүберек 0,0003 0,0002 - - 0,0001 0,0007 

Шлакүйіндісі 0,05 - - 0,05 - 0,13 

Майлы сүзгілер 0,0004 -  0,0001 0,0003 0,0011 

Б
а

сқ
а

л
а

р
  

ТҚҚ 0,109 - - 0,093 0,016 0,079 

Металл 
сынықтары 

0,045 - - 0,035 0,010 0,021 

Недопал 0,864 0,648 - 0,314 - 20,058 

Сүзгіленген 
тұнба 

2,423 2,278 - 0,047 - 5,287 

Ылғалданған әк 5,856 5,132 - 0,155 0,569 0,788 

Ӛңделген 
майлар  

0,005 0,005 - - - 0,003 

Тозған 
автошиналар 

0,0008 0,0004 - 0,0004 - 0,0018 

Аймақ бойынша 
барлығы 

26226,1
60 

5796,292 
90,322 

 
19934,463 

 
549,279 

 

 
43633,

020 
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4.6.7-ші кесте. Өнеркәсіптің салалары бойынша жинақталған өнеркәсіп қалдықтарының көлемі 

 
Ӛнеркәсіп 
салалары 

 

 
 

Қалдық түрі, 
барлығы/оның ішінде** 

Жинақталған қалдықтар кӛлемі (есеп беру кезеңімен қоса), мың тонна* 

 
 
 

Барлығы 

 
Техногенді 
минералды 

пайда болулар 
(ТМП) 

 
 

Радиоактивті 
қалдықтар  

 
Ӛнеркәсіп 
қалдықтары 
(ТМП және 

радиоактивті 
қалдықтардан 

басқа),  
барлығы 

1 2 3 4  5 

М
ет

а
л

л
у

р
ги

я
 

са
л

ас
ы

 

Ферросиликомарганец 
ӛндіріс шлагы 

149,0 - - 149,0 

Электр сүзгіштер мен қап 
сүзгілердің шаңы 

11,1 - - 11,1 

Құрылыс қалдықтары 7,4 - - 7,4 

ТҚҚ және ӛнеркәсіп 
қалдықтары 

833,992 - - 833,992 

Т
а

у
 к

ен
 и

ге
р

у
 с

ал
а

сы
 

Тозған аккумуляторлар  0,00088 - - 0,00088 

Орама ыдыс 0,003 - - 0,003 

Ӛңделген автошиналар 0,156 - - 0,156 

Байытуқалдықтары 
863,010 863,010 - - 

Аршылғаны  121778,016 39700,869 - 82077,147 

Цианидтерден босаған 
қаптар 

0,002  - 0,002 

Кремнилі-барит кені 256,915 256,915 - - 

Балансталған кен 531,992 531,992 - - 

Елеу  146,614 146,614 - - 

Ӛңделген майлар 0,005 - - 0,005 

Шлакүйіндісі 0,366 - - 0,366 

 

Х
и

м
и

я
 с

а
л

а
сы

 

Фосфогипс 9890,435 -  9890,435 

ТҚҚ 213,61 - - 213,61 

Тұзды шлам 0,138 - - 0,138 

Құрылыс материалдары 17,42 - - 17,42 

Металл сынықтары 5,035 - - 5,035 

Түйіршіктелген шлак 7018,196 - - 7018,196 

Коттрельді шаң 371,606 - - 371,606 

Ӛнеркәсіп қалдықтар  0,795 - - 0,795 

Күшәла сульфидтері мен 
қорғасынның суда 
ерімейтін жиынтығы 

0,011 - - 0,011 

Феррофосфор 83,792 - - 83,792 

Тозған автошиналар 0,074 - - 0,074 

Недопал 
0,535 - - 0,535 

Ӛңделген майлар 0,0005 - - 0,0005 

Құм елеуіштер тұнбасы 0,0095 - - 0,0095 

Әк-содалы шлам 123,614 - - 123,614 

Мұнай шламы 0,0012 - - 0,0012 

Шаруашылық тұрмыстық 
ағындылар шӛгіндісі 

0,009 - - 0,009 

Б
а

сқ
а

л
а

р
 ТҚҚ 0,027 - - 0,027 

Металл сынықтары 0,251 - - 0,251 

Недопал 0,946 - - 0,946 
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Ылғалданған әк 0,301 - - 0,301 

Сүзгіленген тұнба 1,774 - - 1,774 

Ӛңделген майлар 0,01 - - 0,01 

Тозған аккумуляторлар 0,00005 - - 0,00005 

Тозған автошиналар 0,0004 - - 0,0004 

Аймақ бойынша барлығы 
142307,1625 

 
41499,4 

 
0 100807,76 

 

Ресурсты үнемдеуші және экологиялық таза 
технологияларды енгізу туралы 

«Қазфосфат» ЖШС-мен тікелей фосфор 
пештерінде шламды кәдеге жарату 
технологиясын енгізу шеңберінде «2023 жылға 
дейін ӛндіріс және тұтыну қалдықтарын 
басқару бағдарламасы» әзірленді. Қазіргі таңда 
пештерде қайтадан пайда болған шламның 
барлығы кәдеге жаратылады (орташа есеппен 
жылына 12,0-13,0 мың тонна). «Қазфосфат» 
ЖШС-мен тарихи жинақталған қатты және 
қойыртпаққалдықтарды кәдеге жарату 
бойынша жоба әзірленді. 2015 жылы тарихи 
фосшламның 1872 тоннасы алынған және 
қайта ӛңделген және қосымша 220 тонна сары 
фосфор алынған.  

«Қазфосфат» ЖШС коттрелді сүтті 
тыңайтқышқа қайта ӛңдеу бойынша жұмыстар 
жүргізді. 2015 жылы 18317 тоннафосфоритті 
тыңайтқышты байыту ретінде ағымдағы жылы 
коттрельді шаңды (қайта ӛңделді) кәдеге 
жаратты.  

Технологиялық шешімге сәйкес жылына 23,5 
тонна кӛлемінде руда балқыту пештерінде 
жағу жолымен тазаланған фосфор қышқылын 
кәдеге жарату жобасы әзірленді. Аталған жоба 
ТФҚӛндіруден қайтадан пайда болған 
қалдықтарды толықтай (100%) кәдеге жаратуға 
мүмкіндік берді. 2015 жылдың есеп беру 
кезеңінде күшәла сульфидтері мен 
қорғасынның суда ерімейтін жиынтығының 
(ТФҚӛндіріс қалдықтары) 3,973 тоннасы кәдеге 
жаратылды. Сүзілген қатты қалдықтар 
қаптарға салынады. Қалдықтар салынған 
қаптар пеш ваннасына салынады кейін, 
шихтаның балқуына қарайқалдықтарды кәдеге 
жарату жүзеге асырылады.   

«Қазфосфат» ЖШС 2015 жылы тарихи 
минералды пайда болған үйінділерден  96,470 
мың тонна фосфоритті ұсақ-түйектерді қайта 
ӛңдеді.  

Тұрмыстыққатты қалдықтар  

Облыс аумағында 2015 жылы пайда болған 
79,903 мың тонна қалдықтардың 2 678,417 
мыңтонна тұрмыстыққалдықтар 
орналастырылды.   

Тараз қаласы бойынша 2015 жылы 60,00 мың 
тонна қалдық пайда болды оның ішінде, 
макулатура, пластик және шыны түріндегі 
375,5 тонна яғни, 0,47% қалдыққайта ӛңделді.  

2012 жылы ТҚҚ басқару жүйесін 
модернизациялау жобасына инвестицияларға 
негіздемелер әзірлемесі басталды. Құрылыс 
жобасы әзірлемесі үшін инвестицияларды 
тарту бойынша жұмыстар жүргізілді.  

Облыста ТҚҚ-ның 168 полигоны жұмыс 
жасайды оның ішінде, 7-еуі жеке және 161-і 
коммуналдық.   

ТҚҚ-ны шығарумен айналысушы 
кәсіпорынның жағдайықанағаттанарлық, 
арнайы автокӛлік бірліктері жеткіліксіз, аудан 
орталықтарында іс жүзіндеқалдықтарды 
шығару бойынша арнайы автокӛліктер жоқ.  

Апатты қоқыстар туралы 

2015 жылы 621 апатты қоқыс жойылды. 
Қалалық және ауылдық полигондарға 
шығарылған ТҚҚ-ның пайда болған 
қалдықтары мен қоқыс үйінділері 535,22 тонна 
оның ішінде, Т.Рысқұлов ауданы бойынша 
қалдықтарды шығару 19,23 тоннаны сонымен 
қатар, Мойынқұм ауданы бойынша 
қалдықтарды шығару 68,5 тоннаны, Қордай 
ауданы бойынша 23,1 тоннаны, Талас ауданы 
бойынша 72,21 тоннаны құрайды.  

Жануарлар қалдықтарын көму орындары туралы 
(мал қорымдарында)  

Биотермиялық шұңқырлар құрылысының 48 
жобасы әзірленді және мемлекеттік 
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экологиялық сараптаманың оңқорытындысы 
алынды: Тараз қаласы – 1, Байзақ ауданы – 5, 
Жамбыл ауданы – 9, Т.Рысқұлов ауданы – 4, 
Мерке ауданы – 4, Шу ауданы – 2, 
Қордайауданы – 4, Мойынқұм ауданы – 6, 
Жуалы ауданы – 4, Талас ауданы – 5, Сарысу 
ауданы – 4. 

Қалдықтарды қайта өңдеу бойынша 

2011 жылдан бастап Жамбыл облысы 
аумағында құрамында сынабы бар ӛңделген 
приборларды сынаптан арылтумен 
айналысатын «Энерджи Тараз» ЖШС (Тараз 
қ.) жұмыс жасайды. 2014 жылдыңқаңтарынан 
бастап аталған кәсіпорын пайдасыздыққа 
байланыстықұрамында сынабы бар ӛңделген 
приборларды кәдеге жаратуға шарт жасаспай 
отыр. 2015 жылғы жағдай бойынша облыс 
кәсіпорындарынан құрамында сынабы бар 
ӛңделген приборлардың 40,791 мың данасы 
(2,5 тонна) қабылданды және қоймаланды.  

Медициналыққалдықтармен жұмыс жасау 
саласының шаруашылыққызметімен «Санит-
МиБ» ЖК, «ТаразТеплоСтрой» ЖШС 
айналысады. 2015 жылы «ТаразТеплоСтрой» 
ЖШС 68,1 мың кг медициналыққалдықтарды 
және 1,168 мың кг биоқалдықтарды кәдеге 
жаратты.  

«Қазфосфат» ЖШСЖФ ЖЖФЗ Жамбыл 
облысындағы иондалған кӛздерді 
қабылдаумен және ұзақ сақтаумен 
айналысатын жалғыз кәсіпорын. 
Қоймаланғандар саны 3897 дананы оның 
ішінде, 481 дана сусымалы және 3416 
ампулалықұрайды.  

2015 жылы Хастал-оглы Жеке кәсіпкерімен 
ұйымдардан 72 тонна қабылданды және 
сыртқы қаптаманы әзірлеу үшін қайталама 
шикізат (пластик терезелер қалдықтары мен 
кесінділері түрінде) ретінде 57,5 тонна 
қалдыққайта ӛңделді. Сонымен қатар, 2015 
жылы «Долина» және «Шахристан» жеке 
кәсіпкерлерімен дәретхана қағаздарын 
шығаруға қайталама шикізат ретінде 120 
тонна кӛлемде макуллатура қалдықтары қайта 
ӛңделді.  

2015 жылы қалалыққоқыстардан 198 тонна 
кӛлемінде шыны және пластик ыдыстар 
жиналып, кәдеге жаратуға жіберілді. Жамбыл 
облысы аумағында тарихи ластанулар, иесіз 
қалдықтар мен ластану учаскелері жоқ.  

Аймақ бойынша қалдықтармен жұмыс 
жасаудағы проблемлық мәселелер. 

Жамбыл облысы аумағында жарамсыз 
пестицидтердің улы қалдықтары мен олардың 

ыдыстарын кӛму полигондарының болмауы 
сонымен қатар,облыстыңқалалары мен 
селоларындағы коммуналдыққалдықтардың 
кӛп жиналу проблемаларының жалғасуы 
негізгі экологиялық проблема болып 
табылады. Тараз қаласында 
тұрмыстыққалдықтарды сұрыптау және орау 
бойынша цех құрылысы жобасын әзірлеу 
қаржы құралдарының болмауына байланысты 
бүгінгі күнге дейін орындалмай отыр.   

Химияландыру құралдары 

АШМ АӚК Мемлекеттік инспекция 
комитетінің Жамбыл облыстық аумақтық 
инспекциясының деректері бойынша Жамбыл 
облысының аумағында қазіргі таңда 
пайдаланылмайтын 13 химиялыққойма 
тіркелген.  

Ерекше-қауіпті зиянды организмдерге қарсы 
қорғау бойынша 104,840 мың га ӛсімдіктер 
ӛңделген ал, карантин бойынша карантинді 
зиянды организмдерге қарсы 59200,3 мың га 
ӛсімдіктер ӛңделген. 2015 жылы химиялау 
құралдары қолданылды:   

- пестицидтер (улы химикаттар) –
184,649695тонна; 

- минералды тыңайтқыштар –12,10335 мың 
тонна. 

Улы химикаттардың ыдыстары кәдеге 
жаратылу үшін басқа облыстарға 
шығарылады.  

4.6.8.Жаңартылатын энергия көздері 

Жамбыл облысының табиғи-климаттық 
жағдайын, сонымен қатар жаңартылатын 
энергия кӛздерін (ЖЭК) пайдалану үшін, 
энергетикалықәләуетін ескере отырып, соңғы 
үш жылда аймақта күн электр 
станцияларының, жел құрылғыларының және 
кіші су электр станцияларыныңқұрылыстары 
бойынша жұмыстар белсенді түрде 
жүргізілуде. 

2010 жылға дейін барлық ЖЭК нысандарының 
орнатылған қуаттылығы 1,5-2 МВт 
құраған.Соңғы 6 жыл ішінде 9 жаңартылатын 
энергия кӛздері нысаны пайдалануға беріліп, 
жалпы орнатылған қуаты 114,05 МВт құрады. 

2017-2020 жылдар арлығында жалпы қуаты 
247,0 МВт құрайтын бірқатар жаңа жобаларды 
іске асыру туралы бастама кӛтерілуде: 

- Мерке ауданында қуаты 18 МВт болатын 
Мерке каскады су электр станциясы («Taraz 
Green Power Jenko» ЖШС); 
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- Тасӛткел су электр станциясы (қуаты 5 МВт 
«А&Т Энерго-А» ЖШС); 
- Т. Рысқұлов ауданында қуаты 24 МВт күн 
электр станциясы («Aquila Solar» ЖШС); 
- Т. Рысқұлов ауданында қуаты 100 МВт күн 
электр станциясы («А&Т Энерго-А» ЖШС); 
- «Жамбыл облысының Жуалы ауданындағы 
қуаты 50 МВт құрайтын «Бурное солар-2» күн 
электр станциясы жобасының 2-ші 
кезеңініңқұрылысы» («Samruk Kazyna-United 
Green» ЖШС); 
- Шу ауданында қуаты 50 МВт күн 
энергостанциясы («Sun Solutions Kazakhstan» 
ЖШС); 
2015 жылдыңқорытындысы бойынша облыста 
ЖЭК нысандарымен ӛндірілген электр 
энергиясыныңқӛлемі 135,1 млн.кВтсағ.құраған, 
немесе облыс бойынша жоспарланған 3%-дың 
орнына 4,2% энергия ӛндірілген.  

4.6.9. Экологиялық жағдайлар  

Облыстың экологиялық проблемалары: 

- Тараз қаласындағы ағынды суларды тазарту 
кешенінің жоқтығы; 

Бұл мәселені шешу үшін «Жамбыл облысы, 
Тараз қаласының ағынды суларын толық 
биологиялық тазарту кешені. Түзету» 
жӛніндегі техника-экономикалық 
негіздемесінің мемлекеттік 
сараптаманыңқолдану мерзімі аяқталғанына 
байланысты, мердігер «GMI&DESIGN» ЖШС 
жобаның негізгі техникалық-экономикалық 
кӛрсеткіштеріне ӛзгерту мен толықтырулар 
енгізуде. 

Әрі қарай ТЭН жобасы кешенді ведомстводан 
тыс сараптамаға жолданады. 

- қоқыс ӛңдейтін зауыттың жоқтығы. 
Тұрмыстыққатты қалдықтардың жыл сайын 
шоғырлану кӛлемі ұлғайып, орналастыру 
орны санитарлы–гигиеналық норматив 
талаптарына сай келмегендіктен, қоршаған 
орта жағдайын ластауға ӛз әсерін тигізуде. 

Тараз қаласындағы 
коммуналдыққалдықтарының жинақталу 
проблемасын шешу үшін Тараз қаласындағы 
индустриялдық аймақтан бӛлінген 10,545 га 
жер кӛлеміне тұрмыстыққатты қалдықтарды 
ӛңдейтін зауыт құрылысы жоспарлануда. 
Қазіргі таңда, аталған жобаның инвесторы 

«Recowaste» ЖШС-менҚазақстан 
Республикасының Инвестициялар және даму 
министрлігі меморандумға жасалып, 
объектініңқұрылысын 2017 жылы аяқтау 
кӛзделуде. 

Ӛндіріс кӛлемі жылына 100 мың тонна 
тұрмыстыққатты қалдық, 5 МВт 
электроэнергия және 6 МВт жылу, құны 7280 
млнтеңгені (30% жеке қаржылары және 70% 
несие қаржылары) құрайды. 

Бұдан басқа, облыста қалдықтарды ӛңдейтін 
мәселе бойынша инвестициялық жобалар 
қарастырылуда сондай-ақ, ТҚҚ полигондарын 
заңдастыру және құрылысы бойынша шаралар 
қолданылуда.  

Үкімет бағдарламасы бойынша Қордай және 
Мойынқұм аудандарыныңқалпына келтірілген 
аумақтарда радиациялыққауіпсіздік бақылау 
жасайтын мемлекеттік мониторингтің 
жоқтығы; 

«Восточный», «Западный», «Қордай» және 
бұрынғы геологиялық нысандар қызметінде 
қалпына келтіру аяқталғаннан кейін (қалпына 
келтірілген алаңға 558 га жерге кӛлемі 9,624 
млн.м3 балансталған кендер және 
радиоактивті қалдықтар (РАҚ) кӛмілгендіктен 
нысандардың радиациялық және техникалық 
жағдайы бақылаусыз қалуда. 

Қалпына келтірілген объектінің жағдайын 
бақылау және техникалыққызмет кӛрсету 
мәселесін мемлекеттік бағдарлама бойынша 
Республикалық зертханалық бақылау орнату 
арқылы шешу қажет. 

Ағымдағы жылдыңқыркүйек айында 
Мойынқұм ауданындағы «Восточный», 
«Западный» және Қордай ауданындағы 
«Курдай» уран кеніштеріндегі қалпына 
келтірілгеннен уран кен орындарына 
радиологиялық зерттеулер мен тексеру 
жұмыстары жүргізілді. 

Дефектік актіге сәйкес барлыққоршау 
бұзылған, радиациялыққауіп-қатер туралы 
ескерту белгілері жоқ. 2017 жылы  осы 
жұмыстарды жүргізу үшін бюджеттік ұсыныс 
берілді
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Облыс республиканың орталық бӛлігінде 

орналасқан және оның аумағының ауданы 428 

мыңкм2-ге тең. Облыстың орталығы Қарағанды 

қаласы болып табылады. Халқының 

тығыздығы облыс бойынша орта есеппен 1 км2 

аумақта - 3,2 адам.  

Облыста 9 селолық аудан мен 11 қала, 10 кент, 

192 ауылдықәкімдіктер құрамында  421 

селолық елді мекен бар. 

Облыс Сарыарқаның оңтүстік жақ бӛлігінде 

орналасқан. Қиыр батысында  Торғай қолаты 

және солтүстік-шығысында Тұран ойпаты, 

оңтүстігінде Бетпақдала сазды шӛлі мен 

Балқаш кӛлі. Облыс бедері - тӛмен таулы, ұсақ 

шоқылы, адырлы және бӛктерлі жазықтық. 

Облыстың батыс бӛлігін Ұлытау (1133 м), 

шығыс бӛлігінде Қарқаралы (Жиренсақал 

тауы, 1 403 м), Кент тауы (1 469 м), Қу (1356 м), 

Қызылтас (1 283 м), Қызыларай (Ақсоран тауы, 

1 565 м, Сарыарқаның ең жоғарғы нүктесі), 

Кешубай (1 559 м) және басқалар; облыстың 

оңтүстік-батысы мен оңтүстігінде Арал маңы 

Қарақұмы, екі Мойынқұм, Жетіқоңыр және 

тағы басқа да құм массивтері жайғасқан. 

Облыс минералды-шикізат ресурстарына бай. 

Кӛмір, мыс, қорғасын, мырыш, марганец, 

темір, молибден, вольфрам ірі кен орындары 

бар; күшәла, кобальт, никель және басқа 

кендердің пайда болғаны белгілі. Сонымен 

қатар, облыста құрылыс тастары, цемент 

шикізаты, саз, құм және басқа шикізаттар кен 

емес шикізаттардың орасан қорлары бар.  

Климаты қатты континенталды. Ірі ӛзендер: 

Балқаш (18,2 мыңкм2), Қарасор (154 км2), 

Қыпшақ (64,7 км2), Керей (62,8 км2), Қарақойын 

(72,5 км2), Қияқты (51,6 км2), Шошқакӛл (32 

км2), Балықтыкӛл (25,8 км2). 

 

4.7.1. Атмосфералық ауа 

Облыстыңәуебассейнін ластану деңгейі 

негізінен15 ірі кәсіпорын бойынша 

анықталады. Стационарлық кӛздерден 

шығарындылар кӛлемі 2015жыл ішінде – 590,0 

мыңтонна құраса,2014жыл 

ішіндешығарындылардың нақты кӛлемі– 

603,0мың тонна құрап, шығарындылардың 

жалпы кӛлемі 13 мың тоннаға азайды. 

2015 жылы стационарлық кӛздер 

шығарындыларыныңкӛлемі: 

 атмосфералық ауаға жалпы ӛнеркәсіп 

шығарындыларының кӛлемі, 590 мың тонна; 

 атмосфералық ауаға күкіртті 

ангидритшығарындыларының кӛлемі, 206,4 

мың тонна; 

 атмосфералық ауаға азот 

диоксидішығарындыларының кӛлемі, 35,2 мың 

тонна; 

 атмосфералық ауағақатты бӛлшектер 

шығарындыларының кӛлемі, 153,2 мың тонна; 

 атмосфералық ауағатұншықтырғыш 

газдар шығарындыларының кӛлемі, 182,6 мың 

тонна; 

 басқалары, 12,6 мың тонна. 

Облыс бойыншашығарындылар 
кӛлемініңазаю динамикасы 
келесідейшартталған: 
- ӛнімнің негізгі түрлері ӛндірісінің азаюымен 
және и экологиялық жобаларды іске асырумен 
–«Арселор Миттал Теміртау» БД қаптысүзгіні 
орната отырып №3 ДПбункерлік эстакадасы 
менқұю ауласының сыртында 
шаңгазтазалауқондырғысын (бұдан әрі – 
ШГТҚ) реконструкциялаумен, №2 және 
3конвертерлерініңсыртындагазтазалауқондыр
ғысын салумен, ӛндірісте азкүкіртті кенді 
пайдаланумен; 
- «Қарағанды Энергоорталығы» ЖШС-ның 

ЖЭО-1 ПТВ-100 қазандық агрегаттарында 

күлтұтқыш қондырғыны қалпына келтіруді 



4.7.ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ  

2015 жылғаарналғанҚазақстанРеспубликасыныңтабиғиресурстарынпайдаланужәнеқоршағанортаныңжай-күйітуралыұлттықбаяндама 

 

жүргізумен шығарындылардың7,3 % 

азаюымен –Вентури құбырымен бірге 

скрубберлерді2 буындағы эмульгаторларға 

ауыстырумен, сондай-ақ 11 %-ғакӛмірді 

және30 %-ғамазутты шығындауды азайтумен; 

- «Қарағанды Энергоорталығы» ЖШС-

ныңЖЭО-3 БКЗ – 420 ст.№3 қазандық 

агрегатында күлтұтқыш қондырғыны қалпына 

келтіруді жүргізумен шығарындылардың 9,6 

%-ға азаюымен – Вентури құбырымен бірге 

скрубберлерді 2 буындағы эмульгаторларға 

ауыстырумен, сондай-ақ2,6 %-ғакӛмірді және 

2,7 %-ға мазутты шығындауды азайтумен; 

- «CentralAsiaCement» АҚтехнологиялық 

жабдықтарға жүктеме тӛмендегеннен кейін 

шығарындылар 88,5 %-ға азайды; 

 - «Ӛркен Атасу» ЖШС-даӛндірісті 

тоқтатқаннан кейіншығарындылар 39,7%-ға 

азайды; 

- «Қазақмыс Энерджи» ЖШС №10 ЖЖЭО 

қазандығында батареялық эмульгаторларды 

орнатумен; 

- «Қазақмыс Энерджи» ЖШС №14,16 ГРЭС 

қазандықтарында батареялық эмульгатор-

ларды орнатумен; 

-  «Қазақмыс Смэлтинг» ЖШС ЖМЗ шихта 

дайындау бӛлімшесінде шаң фильтрін 

орнатумен; 

 - «Қазақмыс Смэлтинг» ЖШС БМЗ№2,4 

СУДКС скрубберлерді ауыстырумен. 

Атмосфералық ауаның сапасы 

«Қазгидромет» РМК 

стационарлыққадағалауларының деректері 

бойынша 2015 жыл ішіндеҚарағанды қ., 

Жезқазған қ., Теміртау қ.атмосфералық 

ауасының ластану деңгейіжоғары деп 

бағаланады. 

Шахтинск қаласының атмосфералық 

ауасының ластануынқадағалау 2 нүктеде 

жүргізілді (№1 нүкте – Шахтинск ЖЭОПарк 

кӛшесі Хусаинов кӛшесін қиып ӛтеді,№2 нүкте 

– Қазақстан шахтасы, 3-ші Құрылыс тұйық 

кӛшесі Гагарин кӛшесін қиып ӛтеді). 

Ӛлшенген заттардың, күкірт диоксидінің, 

кӛміртегі оксидінің, азотдиоксидінің, 

азотоксидінің, күкіртті сутегінің, фенолдың, 

кӛмірлі сутегінің, аммиак пен 

формальдегидтің шоғырлануы ӛлшенді. 

Күкіртті сутегініңбарынша шоғырлануы № 1 

нүктеде 1,3 ШЖК және  №2 нүктеде1,1 

ШЖКқұрады.  

Кӛміртегі оксидініңбарынша шоғырлануы№2 

нүктеде1,4 ШЖКқұрады. 

Қадағалау деректері бойынша қалған 

заттардың шоғырлануы шекті жол 

берілетіннорма шектерінде болды. 

Стационарлық желі деректері бойынша2015 

жыл ішіндеБалқаш қаласының атмосфералық 

ауасын ластау деңгейіжоғары деп бағаланды. 

Қала ауасы бәрінен бұрын күкіртті сутегімен 

ласталған. 

Қадағалаудыңстационарлық желісінің 

деректері бойынша Саранқаласының 

атмосфералық ауасының ластану 

деңгейітӛмендеп бағаланды. 

Қарағанды облысыныңатмосфералық ауасын 

ластаудың сипаттамалары бойынша толық 

ақпарат «Қазгидромет» РМК сайтында 

орналасқан(http://www.kazhydromet.kz/ru/

monitor_beluten_archiv2015).  

4.7.2.Су ресурстары 

Қарағанды облысыныңаумағындағы  беткі 

суларының ластануын қадағалау 2015 жыл 

ішінде7су объектісінде (Нұра, Шерубайнұра, 

Қаракеңгірӛзендері; Самарқан, Кеңгір су 

сақтағыштары;Ертіс-Қарағанды 

арнасы;Балқаш кӛлі). 

Нұра ӛзені Керегетас тауынан басталады және 

үлкен Теңіз кӛлімен қосылатын Қорғалжын кӛл 

жүйелеріне құйылады. Ӛзен Қарағанды 

облысының аумағынан бастау алады және 

Ақмола облысы арқылы ағып ӛтеді. Нұра 

ӛзенде Самарқанд су сақтағышы орналасқан. 

Шерубайнұра ӛзені Нұра ӛзенінің оңтүстік 

жағалау сағасы. Шерубайнұра ӛзеніне Соқыр 

ӛзені келіп құяды. Қара Кеңгір ӛзені Сарысу 

ӛзенінің оң сағасы. Кеңгір су сақтағышы Кеңгір 

ӛзенінде орналасқан.  

Ертіс-Қарағанды арнасы Ақсу қаласынан 

жоғары жағындағы Ақӛзенінің Ертіс сағасынан 

бастау алады. Арна Нұра ӛзенін дюкер 

бойынша қиып ӛтеді. Арна ірі тұтынушы 

болып табылатын  Қарағанды 

қаласыныңсорғы станциясында аяқталады. 

Арна Павлодар облысы мен Қарағанды 

облысының аумақтарынан ӛтеді.  

Қарағанды облысыныңаумағындағы су 

объектілері суының сапасы келесідей үлгіде 
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бағаланады: «ластанудыңорташа деңгейі» –

Кеңгір су сақтағышы, Қарағанды –Ертіс 

арнасы; «жоғары ластанған деңгейі» Нұра, 

Шерубайнұра, Қаракеңгір, 

Самарқандӛзендері, Балхаш кӛлі.  

Шерубайнұра, Қаракеңгірӛзендері, Кеңгір су 

сақтағышы, Ертіс-Қарағанды арнасының суы 

2014 жылмен салыстырғанда – жақсарды, Нұра 

ӛзені, Самарқанд су сақтағышы – ӛзгермеген, 

Балқаш кӛлі – нашарлаған.  

Облыс аумағында келесідей ЭЖЛ және ЖЛ 

жағдайлары анықталды: Нұра ӛзені ЖЛ – 88 

жағдай, Қаракеңгірӛзені ЭЖЛ – 1 және ЖЛ - 44 

жағдай, Шерубайнұра ӛзені ЖЛ – 31 жағдай, 

Самарқанд су сақтағышы – ЖЛ-8 жағдай, 

Кеңгір су сақтағышы ЖЛ – 4 жағдай.   

Беткі сулардың сапасын гидрохимиялық 

кӛрсеткіштер бойынша бақылау 

сипаттамалары туралы толық ақпарат 

«Қазгидромет» РМК сайтында орналасқан 

(http://www.kazhydromet.kz/ru/monitor_belu

ten_archiv2015). 

Жерасты сулары 

Облыстыңқоршаған ортасына, атап айтқанда 

жерасты суларына елеулі аумақты қамтитын 

Қарағанды-Теміртау, Шерубай-

Нұраӛнеркәсіптік аудандарыбасты 

техногендік әсер етеді.  

Қарағанды-Теміртаукешенінің ағынды 

суларын «ТЭМК» АҚ, ҚарГРЭС-1, «Миттал 

Стил» АҚ,ҚарГРЭС-2 бірнеше он жылдар 

бойы (алпысыншы жылдарынан бастап) 

Самарканд су қоймасына және Нұраӛзеніне 

ағызып келе жатқанын ерекше атап ӛту керек. 

Нұра ӛзені сынаппен, селенмен, марганецпен, 

броммен, қорғасынмен, литиймен ластанады. 

Қазіргі уақыттаНұра ӛзенінің алқабында 

Теміртау қаласыныңӛнеркәсіп 

кәсіпорындарынан келіп түсуімен байланысты 

техногенді тұнбаларының жаңа арна 

шӛгінділері түзіледі.  

Техногендік шӛгінділер сынаптың 

концентрация деңгейі  фондық 

шоғырланудан ондаған және жүздеген есе 

артық. Топырақта және ӛзен түбіндегі 

шӛгінділерде сынаптан басқа қорғасынның, 

мырыштың, мыстың, стронцийдіңжоғары 

мӛлшері анықталды. Нұра ӛзенінің суларында 

кӛп мӛлшерде қорғасынның, марганецтің, 

литийдің бар екендігі мәлім болды. Нұра ӛзені 

ластануының жоғары деңгейі 

биогеохимиялықдеректермен де расталады. 

Ӛзеннің балдырларындағы сынап мӛлшері 

фондық деңгейлерден жүздеген есе асып 

кетеді.Ӛзен ресурстарын әрі қарай пайдалану 

мүмкін болмай бара жатыр.Сонымен, ластау 

кӛздерінің жалпы тізбесіне Нұра ӛзені 

қосылады, ол жерасты суларын 

ластаудыңқайталама кӛзіне айналып келеді. 

Шерубай-Нұраӛзенаралықӛңірінің жерасты 

суларын ластаудың негізгі кӛздері ӛздерінің 

ағынды суларын атырыптың бедері бойынша 

тастайтын Шерубайнұра, Абай, 

Калининатындағы, Дон, Долинка, Шахтинск, 

Молодежная, Степная, Шахан шахталары 

болып табылады. 

Сондай-ақ,елеулі техногендікшиеленістің тағы 

да екі учаскесі –Жезқазған мен 

Балқашқалалары аудандарының болуы 

байқалуда. 

Жерасты суларын ластайтын негізгі құрамдас 

бӛліктер: бериллий, литий, барий, марганец, 

нитраттар, темір және басқалар болып 

табылады. 

4.7.3.Жер ресурстары 

Қарағанды облысыныңЖер қатынастары 

басқармасы ұсынған деректерге сәйкес 

Қарағанды облысыныңжалпы жер қоры 2016 

жылдың20 қаңтарындағыжағдай бойынша 

42798,2 мың гақұрады. Бүлінген жерлердің 

ауданы облыста 44,8 мың гақұрайды, соның 

ішінде пайдаланылғаны –10,6 мыңга, ауыл 

шаруашылығы мақсатындағы 

жерлердіңауданы – 13337,3 мың га, елді 

мекендер аумағы – 3894,1 мың га, қорға 

сақталған жерлер– 17380,5 мың га және 

басқалар. 

Қазіргі таңда облыстың негізгі экологиялық 

проблемаларының 

бірібұрынғысыншабірқатар кӛмір ӛндіруші 

кәсіпорындарды жекешелендіру, жабу және 

жою процесінің нәтижесінде иесіз 

қалыпбүлінген жерлерінқалпына 

келтірупроблемасы болып қалып отыр, ол 

негізінен1996 жылдың1 шілдесінедейін 

облыстың бүлінген және пайдаланылған 

жерлерінің жартысына жуығы бұрынғы 

«Қарағанды кӛмір» ӚБ 

кәсіпорындарынатіркелді. Жоғарыда аталған 

жерлердің топырағын қалпына келтіру 

мақсатында, 

Республикалықмемлекеттікмамандандырылға

н кәсіпорыны «Карагандаликвидшахт» РММК 

құрды.  

«Карагандаликвидшахт» РММК күштімен 

2015 жыл ішінде 0,151 мыңга жердің топырағы 



4.7.ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ  

2015 жылғаарналғанҚазақстанРеспубликасыныңтабиғиресурстарынпайдаланужәнеқоршағанортаныңжай-күйітуралыұлттықбаяндама 

 

қалпына келтірілді (2014 – 0,114 мыңга). Есепті 

кезең ішінде мемлекет балансына берілген 

жерлердің алаңы0,039 мыңгақұрайды.  

Бүлінген жерлердің негізгі 

ауданы«АрселорМиттал Теміртау» АҚ Кӛмір 

және Болат департаменттерінің, «Қазақмыс 

Корпорациясы» ЖШС кәсіпорындарының, 

жылу 

энергетикасыкәсіпорындарыныңбалансында 

тұр. 

№1,№2 Жезқазған байыту 

фабрикасыныңүйінді сақтағышын қалпына 

келтіру бойынша 

жұмыстар«Қазақмыс»Корпорациясы» ЖШС 

табиғат қорғау іс-шаралары жоспарына 

енгізілген. 

Сондай-ақ,«АрселорМиттал Теміртау» АҚ 

КД«Саран» жәнеТ.Күзембаеватындағы 

шахталарындапайдаланылған 

карьерлердіқайта қалпына 

келтіружәнепайдаланылғанкеңістіктерді бітеу 

жӛніндегі жұмыстар жалғастырылуда. 

Қалпына келтіру жұмыстары облыстың басқа 

да кәсіпорындарында жүргізілуде.Мәселен, 

«Транскӛмір» ЖШС-де 2015 жылы 0,024 мыңга 

жер қалпына келтірілді (2014ж.- 0,024 мыңга). 

Сондай-ақ «Қазхром» ТҰК АҚ күшімен алаңы 

0,089 мыңга (0,417 мыңга)бүлінген жер 

учакесінің рекультивациялық жұмыстары 

жүргізілді. «Нова Цинк» ЖШС 0,088 мыңга 

(0,015 тыс.га) жерді қалпына келтірді. 

Топырақтың ластануы 

Балқаш қаласында кӛктемгі кезеңде 

топыраққойнауларында мырыш 3,4 – 11,2 

ШЖК, хром 0,6 – 12,2 ШЖК, кадмий – 2,0 -26,0 

ШЖК, қорғасын 3,4-28,2 ШЖК, мыс – 21,5-77,8 

ШЖК.  

Кӛктемгі кезеңде Балқаш кен-металлургия 

комбинаты (БКМК) ауданындағы топырақ 

барынша ластанды,онда мыс -77,8 

ШЖК;қорғасын– 28,2 ШЖК; кадмий– 26,0 

ШЖК;мырыш – 10,7 ШЖКжәне хром - 1,5 

ШЖК құрады. 

Балқаш қаласының аудандарында 

металдардыңШЖК-ден асып түсетін барынша 

шоғырлануы кӛктемде былайша құралды:  

- ЖЭО ауданында мыс– 77,6 ШЖК, қорғасын– 

24,9 ШЖК, кадмий – 13,0 ШЖК, мырыш– 10,4 

ШЖК, және хром – 2,3 ШЖК; 

- БКМК емханасы ауданында мыс–77,5 ШЖК, 

қорғасын– 18,4 ШЖК, кадмий– 11,0 ШЖК, 

мырыш – 10,7 ШЖК; 

- Ленин және Әлімжанов 

кӛшелерініңқиылысындағы аудандамыс– 26,6 

ШЖК, қорғасын– 26,1 ШЖК, кадмий– 21,0 

ШЖК, хром – 12,2 ШЖКжәнемырыш - 11,2 

ШЖК; 

- парк аймағы ауданында мыс– 21,5 ШЖК, 

қорғасын– 3,4 ШЖК, мырыш -3,4 ШЖК, 

кадмий– 2,7 ШЖК. 

Күзгі кезеңдеБалқаш кен-металлургия 

комбинаты (БКМК) ауданындағы топырақ 

барынша ластанған, мұнда мыс– 96,3 ШЖК, 

кадмий– 29,9 ШЖК, мырыш– 27,7 ШЖК, 

қорғасын– 27,6 ШЖК жәнехром 3,2 ШЖК 

шоғырланды. 

Балқаш қаласының аудандарында 

металдардыңШЖК-дан асып түсетін барынша 

шоғырлануы күзде былайша құралды:  

- ЖЭО ауданында мыс– 60,7 ШЖК, қорғасын– 

24,2 ШЖК, кадмий– 23,9 ШЖК, мырыш– 15,9 

ШЖК; 

- БКМК емханасы ауданында мыс– 57,5 ШЖК, 

кадмий – 23,0 ШЖК, мырыш– 13,6 ШЖК, 

қорғасын– 9,7 ШЖКжәне хром – 1,8 ШЖК; 

- Ленин және Әлімжанов 

кӛшелерініңқиылысындағы ауданда мыс – 27,9 

ШЖК, кадмий– 10,1 ШЖК, мырыш – 8,6 

ШЖКжәнеқорғасын– 2,8 ШЖК; 

- парк аймағы ауданында мыс– 61,3 ШЖК, 

мырыш–13,0 ШЖК, кадмий– 11,9 ШЖК, 

қорғасын– 9,8 ШЖКжәнехром – 1,1 ШЖК. 

Жезқазған қаласындакөктемгі кезең 

ішіндеқаланыңәр түрлі аудандарынан жинап 

алынған барлық топырақ сынамаларында 

хром 0,06-0,1 ШЖК; кадмий– 0,9-2,7 ШЖК; 

мырыш– 2,5-3,8 ШЖК; қорғасын– 1,4-6,9 

ШЖК; мыс– 7,3-10,5 ШЖК шектерінде болды. 

Қаланыңәр түрлі аудандарында 

металдардыңШЖК -дан асып түсетін барынша 

шоғырлануы былайша құралды: 

- №3 мектеп аумағында шоғырланған мыс– 8,9 

ШЖК, мырыш– 3,6 ШЖК, қорғасын– 3,0 

ШЖК, кадмий– 2,7 ШЖК; 

- Кеңгірсу қоймасы ауданында шоғырланған 

мыс–7,6 ШЖК, мырыш– 3,1 ШЖК, қорғасын– 

1,4 ШЖК; 
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- ЖЭО-дан 1 км санитарлық-қорғау 

аймағының шекарасында шоғырланған мыс–

10,5 ШЖК, қорғасын–6,9 ШЖК, кадмий–4,6 

ШЖК, мырыш– 3,8 ШЖК; 

- "Жезқазғанмыс балқыту зауыты" санитарлық-

қорғау аймағының шекарасында шоғырланған 

мыс–7,3 ШЖК, мырыш– 2,5 ШЖКжәне 

қорғасын–1,4 ШЖК; 

-автомагистральауданында шоғырланған 

мыс–8,2 ШЖК, қорғасын–2,8 ШЖК, мырыш– 

2,7 ШЖКжәне кадмий– 1,2 ШЖК. 

Күзгі кезең ішіндеқаланыңәр түрлі 

аудандарынан жинап алынған барлық 

топырақ сынамаларында хром 0,1-0,2 ШЖК, 

кадмий– 0,7-3,3 ШЖК, мырыш–2,6-8,8 ШЖК, 

қорғасын–0,9-6,0 ШЖК, мыс– 3,8-28,3 ШЖК 

шектерінде болды. 

Қаланыңәр түрлі аудандарында 

металдардыңШЖК -дан асып түсетін барынша 

шоғырлануы былайша құралды: 

- №3 мектеп аумағында шоғырланған мыс–3,8 

ШЖКжәнемырыш–2,6 ШЖК; 

- Кеңгірсу қоймасы ауданында шоғырланған 

мыс–11,0 ШЖК, мырыш– 5,5 ШЖК, қорғасын– 

1,5 ШЖКжәне кадмий– 1,4 ШЖК; 

- ЖЭО-дан  1 км санитарлық-қорғау 

аймағының шекарасында шоғырланған мыс–

28,3 ШЖК, мырыш–8,6 ШЖК, қорғасын–6,0 

ШЖКжәне кадмий–3,3 ШЖК; 

- "Жезқазған мыс балқыту зауыты" 

санитарлық-қорғау аймағының шекарасында 

шоғырланған мыс–20,0 ШЖК, мырыш–4,9 

ШЖК, қорғасын–1,8 ШЖКжәне кадмий–1,7 

ШЖК; 

- автомагистральауданында шоғырланған 

мыс–25,5 ШЖК, мырыш–8,8 ШЖК, қорғасын–

3,0 ШЖКжәне кадмий–2,2 ШЖК. 

Қарағандықаласындакөктемгі кезең 

ішіндетопырақ сынамаларында мыс0,01-0,4 

ШЖК, хром– 0,01-0,04 ШЖК, мырыш–0,1-0,6 

ШЖК, қорғасын–0,4-1,7 ШЖК, кадмий–0,3-3,6 

ШЖК шектерінде болды. 

ЖЭО-3 ауданында (Октябрь ауданы) 

шоғырланған кадмий3,6 ШЖКжәне қорғасын– 

1,7 ШЖКқұрады.  

"Гүлдер" шағын ауданындағы №101 мектеп 

«Сабырхан» Орталық байыту фабрикасы» 

аумағында, «Қазақмыс»Корпорациясы» ЖШС 

құю зауытының жәнеҚарағанды - Теміртау 

автомобиль трассасы ауданындағы топырақ 

сынамаларында ауыр металдардыңШЖК -дан 

асып түсетін шоғырлануы байқалған жоқ. 

Күзгі кезең ішіндетопырақ сынамаларында 

мыс0,4-1,2 ШЖК, хром– 0,02-0,2 ШЖК, 

мырыш–0,9-1,9 ШЖК, қорғасын–0,3-2,0 ШЖК, 

кадмий–0,2-0,3 ШЖК шектерінде болды. 

"Гүлдер" шағын ауданындағы №101 

мектепауданында шоғырланғанқорғасын2,0 

ШЖК, мыс– 1,2 ШЖКжәне мырыш 1,1 

ШЖКқұрады. 

"Сабырхан" Орталық байыту фабрикасы» 

аумағындашоғырланғанмырыш 1,9 ШЖКжәне 

мыс– 1,2 ШЖКқұрады. 

ЖЭО-3 ауданында (Октябрь ауданы) 

шоғырланған қорғасын1,7 ШЖКқұрады. 

«Қазақмыс»Корпорациясы» ЖШС құю 

зауытының жәнеҚарағанды - Теміртау 

автомобиль трассасы ауданында топырақ 

сынамаларында шоғырланғанмыс 1,2 

ШЖКқұрады. 

Теміртау қаласында көктемгі кезең 

ішіндетопырақ сынамаларында хром0,1-0,3 

ШЖК, мыс– 0,003-0,4 ШЖК, мырыш– 0,4-0,5 

ШЖК, кадмий 0,3-1,1 ШЖК, жәнеқорғасын 0,2-

1,2 ШЖК шектерінде болды. 

Автомагистраль ауданында 

кадмийменқорғасынның шоғырлануы 

тиісінше 1,1 және1,2 ШЖКқұрады. 

ЖЭО-2 ауданындақорғасынның шоғырлануы 

1,2 ШЖК шегінде болды. 

Ескі қаладағы нан зауыты, автостанция және 

№11 мектеп аумағында барлық анықталған 

ауыр  металдар шекті жол берілген нормадан 

асқан жоқ. 

Күзгі кезең ішіндетопырақ сынамаларында 

хром0,01-0,1 ШЖК, мыс– 0,1-1,2 ШЖК, 

мырыш– 0,5-1,6 ШЖК, кадмий 0,3-0,6 ШЖК, 

және қорғасын 0,3-1,7 ШЖКшектерінде болды. 

Ескі қаладағы 

автостанцияаумағындашоғырланған қорғасын 

1,7 ШЖКқұрады. 

Нан зауытыныңаумағында("Миттал Стил 

Теміртау" АҚ-дан3 км) шоғырланған мыс 1,2 

ШЖКжәне мырыш– 1,6 ШЖКқұрады. 

ЖЭО-2, автомагистральжәне №11 мектеп 

аудандарында барлық анықталған ауыр  

металдар шекті жол берілген нормадан асқан 

жоқ. 
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4.7.4. Жер қойнауы 

Қарағанды облысындажер қойнауын 

пайдалану (пайдалы қазбаларды барлау, 

ӛндіру) жӛніндегі операцияларды146 

объектідегі (кен орындарындағы, 

учаскелеріндегі, алаңдарындағы)115 жер 

қойнауын пайдаланушы жүзеге асырады. 

Соның ішінде пайдалы қатты қазбалар 

бойыншабарлау мен ӛндіруді жүзеге 

асыратын жер қойнауын пайдаланушы– 68 (96 

объектіде) жәнежалпы тараған пайдалы 

қазбаларбойынша жер қойнауын 

пайдаланушы – 47 (50 объектіде).  

4.7.5.  Биоәртүрлілік 

Облыстареспубликалық маңызы бар 12 және 

жергілікті маңызы бар 5 ерекше 

қорғалатынтабиғи аумақтар (ЕҚТА) бар. 

Жергілікті маңызы бартабиғат ескерткіштері: 

«Сібір балқарағайы» - 0,5 га; «Сібіршыршасы» 

- 0,5 га; «Шайтанкӛл кӛлі» - 0,4 га; «Бассейн 

кӛлі» - 0,14 га; «Үңгір» шатыры» - 0,1 га; 

«Алғашқы адам үңгірі» - 1 га «Қарқаралы 

ұлттықмемлекеттік табиғи паркі» РММ 

құрамында есепке алынады. 

«Қарқаралы ұлттық мемлекеттік табиғи паркі» 

РММ аумағында2015ж. (2014ж.) ішінде келесі 

іс-шаралар орындалды: 

- орман отырғызу (га) - 15 (10); 

- тәлімбақтакәдімгі қарағай тұқымдары себілді 

(га) - 0,2 (0,3);  

 - минералдандырылған белдеулерге күтім 

жасау (км) -   1957 (1948); 

 - ӛзге де ағаштарды кесі, оның ішінде: 

-ӛтімді қоқысты жинау га/текше м:  - (134,3/   

475); 

- минералдандырылған белдеулерді құру (км) 

- 9 (9); 

- орман дақылдарына күтім жасау (га)-120  

- аншлагтар орнату (дана) - 30  

Жезқазған ботаникалық бағының аумағында 

2015ж. (2014ж.) ішіндеіс-шараларжүргізілді: 

- карантиндік арамшӛптерге 

қарсытопырақӛңделді; зиянкестерге, 

ауруларғажәне арамшӛптерге 

қарсыфитосанитарлық іс-шараларжүргізілді; 

жоспарлы агротехникалық іс-шаралар жүзеге 

асырылды: әзірленген жоспарға сәйкесшӛптеу, 

тыңайтқыштар енгізу, суару, 

тұқымдықматериалды жинау,ӛсімдіктер 

коллекциясын толықтыру жүргізілді. 

2015 жылымәдени ӛсімдіктердің 

жабайытұқымдастарының (МӚЖТ) бар-жоғын 

анықтау үшін келесі флористикалық 

аудандар: Ұлытау, Қарқаралы, Тобыл-Есіл, 

Ертіс, Кӛкшетау, Торғай, Батыс ұсақ 

шоқылары, Шығыс, ҚарқаралыБетпақдала ұсақ 

шоқылары зерттелді. 

2015 ж. (2014 ж.) Қарағанды облысының 

аумағындаБұйратау» МҰТП-да жұмыстар 

жүргізілді: 

- орманнан тыс қоқыстарды жинау (га.)  -12,3  

(23,3); 

- алаңдарда ӛсімдіктер дүниесіне 

мониторингтік бақылаулар(дана) - 4 (4); 

- ӛртке қарсы минералдандырылған 

белдеулерге күтім жасалады (км)- 900 (900); 

- әзірленген жоспар бойынша орман-

техникалық іс-шаралар жүргізіледі. 

Қарағанды облыстық аумақтық орман 

шаруашылығы және жануарлар дүниесі 

инспекциясының деректері 

бойыншамемлекеттік орман қорының 

жерлерінде (бұдан әрі –МОҚ) 2015 жылы 20 

ӛрт жағдайы болды, ӛрт шарпып ӛткен жалпы 

алаң– 103,82 га, 2014 жылы МОҚ жерлерінде 30 

ӛрт жағдайы болды,ӛрт шарпып ӛткен МОҚ 

жерлерінің алаңы – 66,83 га.  

Ӛрт шарпыған алаңдардыңұлғаюы облыстың 

ауа райы жағдайларымен (ауаның жоғары 

температурасы, желдің күшеюі, ӛртқауіпті 

кезеңде жауын-шашынның азаюы) 

байланысты болды.  

2014 жылы аңшылық алқаптардың жалпы 

алаңы – 34346,89 мыңгақұрады, 2015 

жылыаңшылық алқаптардың жалпы 

алаңыӛзгерген жоқ. 

Балық шаруашылығы ұйымдары 2014 жылы 

балыққорын молайту жӛнінде іс-шаралар 

жүргізді: 

- 51 млн. 410 мың данатұқының балаңқұрты; 

- 1 млн. 601 мың 787 дана тұқының дернәсілі; 

- 167 мың 70 данаақ амур мен дӛңмаңдайдың 

дернәсілі; 

- 2 млн. данаақ амур мен дӛңмаңдайдың 

балаңқұрты; 

- 8 млн. данаақсақа балықтардың балаңқұрты; 

- 28 мың714 данабір жасартұқы; 

-12 мыңданаекі жасартұқы. 

Балық шаруашылығы ұйымдары 2015жылы 

балыққорын молайту жӛнінде іс-шаралар 

жүргізді: 

балықтанған бір жасарақ амурсаны – 23 

мың600 дана;    

ақ амурдың балаңқұрты- 1 млн. дана; 

ақ амурдың дернәсілі-105 мың321 дана; 
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тұқыныңбалаңқұрты- 57 млн. 370 мыңдана; 

2 жасартұқы - 3 мың664 дана; 

ақсақа балықтардың балаңқұрты- 4 млн. 100 

мыңдана; 

тұқының дернәсілі– 2 млн.559 мың270 дана;  

бір жасартұқы – 204 мың500 дана; 

дӛңмаңдайдыңдернәсілі- 1 млн. дана; 

дӛңмаңдайдың балаңқұрты - 102 мың856 дана; 

бір жасармӛңке – 4 мыңдана; 

мӛңкенің дернәсілі – 2 мың500 дана. 

4.7.6.Радиациялық жағдай 

Тӛңіректегі гамма сәулеленудің деңгейін 

қадағалаукүн сайын 5 

метеорологиялықстанцияларда (Балқаш, 

Жезқазған, Қарағанды, Корнеевка, 

РодниковскийУақытша сақтау қоймасы 

(УСҚ)және 

2автоматтандырылғанбекеттеҚарағанды 

қ.(№5), Теміртауқ.атмосфералық ауасының 

ластануын қадағалау жүзеге асырылды. 

Облыстың елді мекендері бойынша 

атмосфераның жерге жақын қабатындағы 

радиациялық гамма-фонның орташа мәндері 

0,02-0,28 мкЗ/сағ. шегінде болды. Облыс 

бойынша орташа радиациялық гамма-фон0,16 

мкЗ/сағ. құрап, шекті жол берілген нормада  

болды. 

Қарағанды облысы аумағындағы 

атмосфералық жер қабатының радиоактивті 

ластануын бақылау кӛлденең планшеттермен 

ауа сынамасын іріктеу жолымен 3 

метеостанцияда (Балқаш, Жезқазған, 

Қарағанды) жүргізілді. Барлық станцияларда 

бес тәуліктік іріктеу сынамалары жүргізіледі.  

Облыс аумағындағы атмосфералық жер 

қабатының радиоактивті түсу орташа 

тығыздығы 0,7-3,4 Бк / м2 шегінен ауытқыды. 

Облыс бойынша түсудің орташа тығыздығы 

1,2 Бк/м2 құрайды яғни, шекті жол берілетін 

деңгейден аспайды. 

4.7.7.Қалдықтар  

Қарағанды облысы 

кәсіпорындарыныңӛнеркәсіп қызметінің 

процесіндеӛнеркәсіпқалдықтарының елеулі 

кӛлемі құралады. Негізгі бӛлігінде 

бұларпайдалы қазбалардыңкен орындарын 

игеру және оларды қайта ұқсату 

процестерініңқалдықтары, сондай-ақ 

техногендік минералдық түзінділер (ТМТ) 

болып табылатын күл-шлакқалдықтары. 

2015 жылдыңқорытындысы 

бойыншажинақталған ӛнеркәсіп қалдықтары– 

6 874 099,885мың тонна, оның ішінде: ТМТ – 

6 770 478,974 мың тонна, ТМТ-ға жатпайтын 

ӛнеркәсіп қалдықтары– 103 620,906 мың тонна.  

2015 жылыпайда болғанӛнеркәсіп қалдықтары 

215 709,828 – мың тонна, оның ішінде ТМТ – 

211189,163 мың тонна,  ТМТ-ға жатпайтын 

ӛнеркәсіп қалдықтары – 4520,665 мың тонна. 

Қалдықтарды жинақтаушыларға121250,537мың 

тонна орналастырылды, соның ішіндеТМТ –

116778,807 мың тонна, ТМТ-ға 

жатпайтынӛнеркәсіпқалдықтары– 4471,730 

мың тонна. 

Пайдаланғаны, кәдеге жаратылғаны, қайта 

ӛнделгені, мамандандырылған ұйымдарға 

тапсырылғаны  – 94675,252 мың тонна, 

бұлқұралған қалдықтардың жалпы санының 

43,8  %-ын құрайды.   

Соның ішіндеТМТ – 93444,557 мың 

тонна(пайда болғанТМТжалпы санының 44,2 

%-ын құрайды), ТМТ-ға 

жатпайтынӛнеркәсіпқалдықтары– 1230,650 

мың тонна(пайда болғанқалдықтардың жалпы 

санының27%-ы). 
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4.7.1-ші кесте. 2015 ж. жинақталған өнеркәсіп қалдықтарыныңөнеркәсіп салалары бойынша көлемі 

Өнеркәсіп салалары 
Қалдық түрі. 

Барлығы/с.і. 

Жинақталған өнеркәсіп қалдықтары (2015 

ж.қосқанда), мың тонна 

барлығы 

Оның ішінде: 

ТМТ 

барлығыөнеркәсіп 

қалдықтары 

(ТМТ-дан басқа) 

1 2 3 4 6 

Кен өндіру,соның ішінде: 

Барлығы, с.і. 1372621,947 
1371590,196 

  
1031,751 

Аршылған жыныстар 
1328855,769 

 

1328855,769 

 
- 

Сыйғызатын жыныстар 237,319 237,319 - 

Байыту қалдықтары 39740,41 39740,41 - 

Шламдар 2756,698 2756,698 - 

Күл шлак 124,868 - 124,868 

Ӛзгелер 906,883 - 906,883 

Түсті  металлургия,соның 

ішінде: 

Барлығы,  

с.і. 
2924420,405 

2922444,256 

  
1976,149 

Байыту қалдықтары 869524,846 869524,846 - 

Аршу және сыйғызу 

жыныстары 

2025647,708 

 

2025647,708 

 
- 

Металлургиялықшлактар 27271,702 27271,702 - 

Шламдар 188,161 - 188,161 

Күл шлакқалдықтары 1226,871 - 1226,871 

ӚТҚ 561,117 - 561,117 

Қара металлургия,соның 

ішінде: 

Барлығы,  

с.і. 
188932,55 

188204,61 

  
727,935 

Судан айыру 

қалдықтары 
44478,024 44478,024 - 

Металлургиялықшлактар 73369,828 73369,828 - 

Шламдар 7155,642 7155,642 - 

Коксохимия ӛндірісінің 

хим.қалдықтары 

 

91,933 91,933 - 

ЖЭО-ныңкүл 

шлакқалдықтары 
63109,183 63109,183 - 

ҚаттыӚТҚ 727,935 - 727,935 

Көмір өндіру,соның ішінде: 

Барлығы,  

с.і. 
2286222,915 

2285075,152 

  
1147,763 

Сыйғызатын шахталық 

жыныстар 
112576,646 112576,646 - 

Аршитын жыныстар 2165705,562 2165705,562 - 

Үйінділер 6792,944 6792,944 - 

Күл шлакқалдықтары 1142,293 - 1142,293 

Ӛзгелер 5,47 - 5,47 

Қайта өңдеу,соның ішінде: 

Барлығы,  

с.і. 
3172,338 

3164,76 

  
7,578 

Байыту қалдықтары 2897,189 2897,189 - 

Шламдар 53,913 53,913 - 

Күл шлак 4,31 - 4,31 

Шлактар 213,658 213,658 - 

Ӛзгелер 3,268 - 3,268 

Жылу энергетикасы,соның 

ішінде: 

Барлығы 98656,482 - 98656,482 

Күл және күл шлактар 98656,482 - 98656,482 

Ауыл шаруашылығы 

өндірісі,соның ішінде: 

Барлығы 73,248 - 73,248 

Кӛң, саңғырық 73,248 - 73,248 

Барлығы аймақ бойынша 
6874099,885 

 

6770478,974 

 

103620,906 
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4.7.2-шікесте.Өнеркәсіп салалары бойынша пайда болған, пайдаланылған,қайтаөңделген және 

орналастырылғанқалдықтар 

Ӛнерк

әсіп 

салала

ры 

 

Қалдық түрі, 

барлығы/с.і. 

Пайда 

болған

ы, 

мың 

тонна 

Пайдаланылғ

аны  

Қайта 

ұқсатылға

ны, кәдеге 

жаратылға

ны 

Полигондард

а  

орналастыры

л 

ғаны 

Тараптықұйым

дарға 

тапсырылғаны 

Лимит

,  

мың 

тонна 

…  - -  
мың 

тонна 
(%) 

мың 

тонн

а 

(%

) 

мың 

тонна 
(%) 

мың 

тонна 
(%) - 

К
е

н
 ө

н
д

ір
у

 

Барлығы  
48664,9

64 

4039,9

35 
 8,3  - -  

44624,9

84 

 91,

7 
0,045  -  92572,2 

Аршу және 

сыйғызу 

жыныстары 

45813,5

45 

3147,9

46 
6,9 - - 

42665,5

99 
93,1 - - 

87062,8

41 

 

Байыту 

қалдықтары 

2587,25

8 

830,40

9 
32 - - 

1756,84

9 
68 - - 

4776,14

8 

Шламдар 253,512 61,39 24,2 - - 192,122 75,8  - -  694,72 

Күл шлак 4,417 0,19 4,3 - - 4,182 94,7 0,045 1 9,125 

Ӛзгелер 6,232   - - 6,232 100 - - 29,366 

К
ө

м
ір

 ө
н

д
ір

у
 

Барлығы 
119897,

581 

84362,

268 
 70,4  - -  

35516,3

31 

 29,

62 
18,982  - 

124683,

355 

Аршитынжыны

стар 

115340,

258 

84034,

868 
72,9 - - 

31305,3

90 
27,1 - 0,01 

117899,

591 

Сыйғызатынжы

ныстар 

4213,69

8 

302,79

8 
7,2 - - 3910,9 92,8 - - 

6274,90

0 

Байыту 

қалдықтары 
267,854 - - - - 267,854 

100,

0 
- - 379,800 

Күл шлак 64,874 19,665 30,3 - - 28,262 43,6 16,947 26,1 125,064 

Ӛзгелер 10,897 4,937 45,3 - - 3,925 36 2,035 18,7 4 

Т
ү
ст

і 
м

ет
а

л
л

у
р

ги
я

 

Барлығы 
37735,8

55 

3885,9

67 
 10,3 

1015,

71 

 2,

7 

32901,3

58 

 87,

2 
 -  - 

577898,

577 

Аршитынжыны

стар 

3168,66

2 

0,735 

 
0,1 - - 

3167,92

7 
99,9 - - 

536297,

356 

 

Сыйғызатынжы

ныстар 
3792 3792 100 - - - - - - 621,983 

Байыту 

қалдықтары 

29506,3

41 
- - - - 

29506,3

41 
100 - - 

38881,7

97 

Шламдар 23,434 - - - - 23,434 
100,

0 
- - 35,04 

Металлургия 

лықшлактар 
948,53 - - 

1015,

71 

10

7 
- - - - 812,043 

Күл шлак 292,158 93,22 31,9 - - 198,938 68,1 - - 
1235,08

4 

Ӛзгелер 4,730 0,012 0,3 - - 4,718 99,7 - - 15,274 

Қ
ар

а 
м

ет
ал

л
у

р
ги

я
 

Барлығы 
4377,97

8 
 - -  

760,1

16 

93

,8 

3370,91

6 

76,9

  
395,706  9 

5807,01

7 

Металлургия 

лықшлактар 

2375,51

1 
- - 

49,32

4 
- 

1935,93

5 
81,5 390,252 16,4 

3118,20

0 

Байыту 

қалдықтары 

64,096 

 
 - -  

208,1

52 
 -  - -   - -  180,0 

Коксохим 

ӛндірісініңқалд

ықтары 

1,565  - -  
0,815 

 
 -  - -  5,454 348,5  - 

-

  

Шламдар 94,558  - -  1,696  - 92,862 98,2  - -  190,246 

ЖЭО-ныңкүл 

шлакқалдықтар

ы 

1309,11

9 
 - -   - -  

1309,11

9 

 

100  - -  
2194,47

3 
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Ӛнеркәсіптік-

тұрмыстықӛзгел

ер 

533,129 

 
 - -  

500,1

29 

93

,8 
33 6,2  - -  

124,098 

 
Қ

а
й

т
а 
ө
ң
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е
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Барлығы 534,644 69,902 13,1  - -  380,093 71,1 84,67 15,8 893,941 

Байыту 

қалдықтары 
495,829 60,000 12,1  - -  361,929 73 73,9 14,9 749,784 

Шламдар 0    - -  0  - -   - 26,425 

Шлактар 20,845 5,937 28,5  - -  14,908 71,5  - -  93,393 

Күл шлак 1,073    - -  0,003 0,3 1,070 99,7 3,759 

Ӛзгелер 16,897 3,965 23,5  - -  3,253 19,2 9,7 57,4 20,580 

Жылу 

энерге

ти-

касы 

Барлығы 
4433,73

1 
 - -   - -  

4433,73

1 
100  - -  

5031,53

3 

Күл және күл 

шлактар 

4433,73

1 
 - -   - -  

4433,73

1 
100  - -  

5031,53

3 

Ауыл 

шар-

ғы 

өндірі

сі 

Барлығы 65,075 3,73 
5,7 

 
 - -  23,124 35,5 38,221 58,7 76,675 

Кӛң, саңғырық 65,075 3,73 5,7  - -  23,124 35,5 38,221 58,7 76,675 

Барлығы аймақ 

бойынша 

215709,

828 

92361,

802 

 

42,8 
1775,

826 

0,

8  

121250,

537 

 56,

2 
537,624 0,2 

806963,

3 

 

2015 және 2014 жылдар ішіндегі қалдықтар 

санын салыстырған кездеқалдықтар 

кӛлемініңұлғаюы байқалады: пайда болуы– 

10218,458 мыңтоннаға, осы фактіге қарамастан 

орналастыру кӛлемі 10652,556 мыңтоннаға 

азайды, қалдықтарды пайдалану кӛлемі 

21068,918 мыңтоннағаұлғайды (2015 жылы –

43,8  %, 2014 жылы – 35,8 %). 

2015 жылықалдықтар саныныңұлғаюы 

«Шұбаркӛл кӛмір» АҚжыныстарды аршып 

кӛмір ӛндіруден, «Қазақмыс»Корпорациясы» 

ЖШС Бӛрілі КД, аз мӛлшерде «Ӛркен 

Кентӛбе» кәсіпорындарында байқалады. 

Ӛндіріс қалдықтарын пайдалану 

кӛрсеткіштерініңұлғаюы, атап 

айтқандажыныстарды аршу және сыйдыру 

кезінде 2015жылыбүлінген жерлер 

Алаңдарынқалпына келтіру жәнеигерілген 

кеңістіктерді бітеу жӛніндегі 

жұмыстардыңұлғаюына байланысты болды. 

Тау-кен және шахталықжыныстар, байыту 

қалдықтарын, күл шлаксияқты ӛнеркәсіп 

қалдықтар, игерілген жерлерді 

рекультивациялаудың  техникалық кезеңін 

жүргізу мақсатында, карьер жолдарын, 

қорғаныш дамбаларын,үйінділерді тегістеу 

үшін пайдаланады.  

Мәселен, «Шұбаркӛл кӛмір» АҚ 

кәсіпорындарындапайда болған аршылған 

жыныстар ішкі үйінділерге орналастырылады.  

2015 жыл ішіндеқұралған 58547,02 мыңтонна-

жыныстардан 45172,29 мыңтоннааршылған 

жыныс пайдаланылды, бұл 77 %-дықұрайды. 

«Қазақмыс»Корпорациясы» ЖШС Бӛрілі 

КДҚушоқы разрезініңаршылған 

жыныстарыжоғарыда аталған тәсіл сияқтыішкі 

үйінділерге орналастырылады. Пайда 

болған7482,215 мыңтоннааршылған 

жыныстардың7482,215 мыңтоннасыразрездің 

ішкі үйінділеріне орналастырылды,бұл 100% 

пайдалануды құрайды.  

«SatKomir» ЖШС-де есепті кезеңде 1591,3 

мыңтонна мӛлшерде пайда болғанаршылған 

жыныстартолықтайішкі үйінділерге 

орналастырылды, 2014 жылы – 1113,8мыңтон-

нанемесе 100%.  

«Қазхром» ТҰК» АҚ«Қазмарганец» 

КБаршылған жыныстардыішкі үйінділерге 

орналастырып, кәсіпорын мұқтаждықтарына 

пайдаланады. Есепті кезең ішінде 7248,876 

мыңтоннапайда болып, оның2288,876 мың 

тоннасы(31,6%) пайдаланылды.  

«АрселорМиттал Теміртау» АҚ БД 2015 жылы 

5406,669 мың тоннақалдықтар пайда болды, 

2399,083 мың тоннасы кәдеге жаратылды және 

қайта ӛңделді, сондай-ақ мамандандырылған 

ұйымдарға тапсырылды, бұл 44,4%-

дықұрайды. Домна шлактарытүйірленген 

шлакқа және қиыршық тасқа қайта ӛңделеді, 

бұдан кейін 2013жылдың 10 желтоқсан 

айындағы№ QК 1303шартқа сәйкес «Бұқтарма 

цемент компаниясы» АҚ-да тапсырылады, 

байыту қалдықтарынЖЭО-2 отын ретінде 
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пайдаланады, коксохимия 

ӛндірісініңхимиялыққалдықтары 

(қышқылжелімбас) келісімшарт бойынша 

«Шайыр-Тау» ЖШС-ге қайта ӛңдеу беріледі. 

Фустароларды кәдеге жаратуға арналған 

қондырғыда қайта ӛңделеді. 2015 

жылықұралған 0,815 мың тоннақалдықтардың 

3,19 мың тоннасы қайта ӛңделді, кәдеге 

жаратылды және тапсырылды, тапсыру бұрын 

жинақталғандарды есепке ала отырып жүзеге 

асырылады. 

«Kazakhmys Smelting» 

ЖШС,«Қазақмыс»Корпорациясы» ЖШС 

металлургиялықшлактары байыту 

фабрикаларына беріле отырып қайталап 

қайта ӛңделеді.Есепті кезең ішіндеқұралған 

828,53 мың тоннашлактардан 895,71 мың 

тонна(108%)қайта ӛңделді.  2014 жылықұралған  

881,86 мың тоннашлактардан573,618 мың 

тоннақайта ӛңделді,бұл 65 %-дықұрайды. 

Улы қалдықтар полигондары туралы: 

Қарағанды облысының аумағында улы 

қалдықтарды кӛмуге және залалсыздандыруға 

арналған полигон жоқ.  

«АрселорМиттал Теміртау» АҚ балансында 

қауіпті қалдықтарды орналастыруға арналған 

полигон бар –бұл құрамында хромы 

баршламдардыңулы қалдықтарын 

орналдастыруғаарналғанполигон («янтарь» 

деңгейі) жәнебұрын химиялықаулау және 

ректификация цехтарының коксхимия 

ӛндірісі (қышқылжелімбаспен фустар) 

қалдықтары орналастырылған 

химиялыққалдықтар үйіндісі («қызыл» деңгей). 

Улы қалдықтар полигонының жобалық 

сыйымдылығы60 мыңкубм (48,60 мыңтонна), 

алаңы 20 га, химиялыққалдықтар үйіндісінің 

жобалық кӛлемі – 386,0 мың тонна, алаңы– 9,2 

гақұрайды.  

Химиялыққалдықтар үйіндісінде 2013 жылдың 

аяғынан бері 

коксохимӛндірісініңқалдықтарын 

орналастыру жүзеге асырылмайды.  

04.05.2014ж. № YI901келісімшартқа 

сәйкесқышқылжелімбас«Шайыр-Тау» ЖШС-

іне беріледі. 

2015 жыл ішінде 0,704 мың тоннақышқыл 

шайыр пайда болып, үйіндіде бұрын 

жинақталған қалдықтарды есепке ала отырып 

3,079 мың тоннасы тапсырылды, 2014 жыл 

ішінде 0,759 мың тоннапайда болып, 1,744 мың 

тоннатапсырылды. 

Фустар кәсіпорында қайта ӛңделеді, сондай-ақ 

«Шайыр-Тау» ЖШС-іне тапсырылады. 2015 

жылы 0,0815 мың тоннақалдықпайда болды 

және қайта ӛңделді, бұрын жинақталғандарды 

есепке ала отырып 2,375 мың тоннасы 

тапсырылды, 2014 жылыпайда болып, 

қайталап қайта ӛңделгені– 0,816 мың тонна, 

тапсырылғаны 0,885 мың тонна. 

 

4.7.3-ші кесте. «АрселорМиттал Теміртау»АҚ улы қалдықтарының полигондары 

Улы қалдықтар полигоны иесінің 

атауы 

Қай 

кезеңнен 

бастап 

Жинақталған 

қалдықтар 

кӛлемі,мыңтонна 

Қолданылатын 

орналастыру әдісі 

Соңғы 

инспекциялық 

тексеру күні 

Улы қалдықтар полигоны - «Арсе-

лор Миттал  Теміртау» АҚ 

1986 6,726 Ақтара тиеу қараша-желтоқсан 

2014ж. 

Химиялыққалдықтар үйіндісі - «Ар-

селор Миттал  Теміртау» АҚ 

1990 91,933 2013 жылдан бері 

қалдықтар 

орналастырылмайды 

қараша-желтоқсан 

2014ж. 
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Улы қалдықтарды кәдеге жарату, кәдеге 

жаратылған қалдықтар саны  

2015 жылықауіпті қалдықтарды кәдеге 

жаратумен келесі кәсіпорындар айналысты: 

-«Чистый дом» ЖШС Қарағанды қ. 

орналасқан,арнаулы аспапта 

қалдықтардысынаптан арылтқыштармен 

араластыру жолымен сынапқұрамды 

қалдықтарды қайта ӛңдеужӛніндегі қызметті 

жүзеге асырады. 2015 ж.ішінде 16,44 тонна, 

2014 жылы –  42 тонна кәдеге жаратылды; 

-«Инновация»ЖШСҚарағанды қ. 

орналасқан,сынапқұрамды қалдықтарды қайта 

ӛңдеу жӛніндегі қызметті жүзеге асырады. 2015 

ж. ішінде 4 тонна, 2014 жылы – 23 тоннакәдеге 

жаратылды; 

- «Трек»ЖШС Теміртауқ. орналасқан,негізгі 

қызмет түрі майшламқалдықтарды кәдеге 

жарату болып табылады. Қолданылатын 

технологияның сипаттамалары: тұндыру, 

центрифугалау,сепарациялау, жанармайды 

айдау, ыдырату және 

бейтараптандыру.Алынған отын 

технологиялық буды алу үшін қазандықтарда 

жағу жолымен кәдеге жаратылады. 2015 ж. 

ішінде кәдеге жаратылған майшлам– 2 787 

тонна, май– 1014 тонна; 2014жылы– 3 200 

тонна; 

- «Баджранг»ЖШС, Қарағанды қ. орналасқан, 

мамандандырылған алаңшадабиологиялық 

технология бойынша қатты және  паста тәрізді 

мұнайшламдарын кәдеге жарату үшін, 

кәсіпорынның деректері бойынша2015 ж. 

ішінде 1148 тонна, 2014 жылы– 420 

тоннакәдеге жаратылды; 

- «Промотход Казахстан»ЖШС, Қарағанды қ. 

орналасқан,пластмасса қалдықтарын, резеңке 

құрамды, сынапқұрамдықалдықтарды, жеке 

қорғану құралдарын, арнаулы киімжәне 

тоқыма қалдықтарын, мазутпен былғанған 

топырақты, мұнайшламдарын (биологиялық 

тазартуды қоса отырып), электронды 

батареяларды, оргтехниканы, 

электротехниканыжәне тұрмыстық 

техниканы, ЖҚОЛ құрамды қалдықтарды 

жинау, тасымалдау, сақтау, қайта ұқсату және 

олармен айналысудың басқа да түрлерін 

жүзеге асырады. Кәсіпорынның алдын ала 

деректері бойынша 2015 ж. ішінде 184,7 тонна, 

2014 жылы – 175,12 тоннакәдеге жаратылды. 

 

Ресурсүнемдеуші және экологиялық таза тех-

нологияларды енгізу.  

Есепті кезең ішінде«Лира» фирмасы ЖШС 

«АрселорМиттал Теміртау» АҚ-ға тиесілі 

51 224 тонна кӛлемдегі болат 

балқытатыншлактықайта ӛңдеді. 

«АрселорМиттал Теміртау» АҚ-ның болат 

балқытатын шлактарыныңқалдықтарын қайта 

ӛңдеу жӛніндегі қызметтерді «Мицар 73» 

ЖШС кӛрсетіп келеді, 2015 жыл ішінде 

180271,4 тоннақайта ӛңделді. 

Облыс аумағындабұрын жинақталған 

қалдықтарды қайта ӛңдеуді жүзеге асыратын 

кәсіпорындар бар. Мәселен, «Сары Қазына»  

ЖШС жер қойнауын пайдалануға, одан әрі 

катодты мысты алуға жасалған келісімшарт 

негізінде Қоңырат кенішінің техногендік 

минералдықтүзілімдерін жетілдіруді 

жүргізеді. 

Теміртауқаласындаболат балқытатын 

шлактықайта ӛңдейтін кәсіпорындар жұмыс 

істейді, есепті кезең ішінде «Лира» фирмасы 

ЖШС «АрселорМиттал Теміртау» АҚ-ға 

тиесілі 11,136 мыңтонна кӛлемдегі 

қалдықтарды қайта ӛңдеді. 

«АрселорМиттал Теміртау» АҚКД № 2 кӛмір 

фабрикасында суда айырылған қалдықтарды 

құрғату және ӛндірісте кӛмірді байыту 

қалдықтарын қайталама пайдалану бӛлімшесі 

енгізілді. «ПромТехнология»ГДК ЖШС-мен 

келісімшарт жасалды. Қоймадағы 

қалдықтардан кӛмір шламдарын алужәне 

оны«АрселорМиттал Теміртау» АҚЖЭО-2 

жәнеЖЭО-ПВС жылу орталықтарына қайтару 

жӛніндегі жұмыстар жүргізілуде. 

ТҚҚполигондары 

Қалалар мен аудандар әкімдіктерініңұсынған 

деректері бойынша Қарағанды облысының 

аумағында барлығы 202 ТҚҚ полигоны 

орналасқан. 2015 жылға 45 ТҚҚ 

полигонныңқажетті құжаттамасы бар.  

Елді мекендердің полигондары мен 

үйінділерінде жалпы жинақталған ТҚҚ– 

8 320,841 мың тонна.   

2015 жылғы есепті кезең ішінде облыс 

бойынша құралған ТҚҚ – 546,821 мың тонна, 

соның ТҚҚполигондары мен үйінділерінде 

орналасқаны – 535,207 мың тонна, кәдеге 

жарату пайызы 2,1құрайды. Ӛткен жылдың 

сәйкес кезеңі ішінде құралғаны 548,89 мың 
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тоннажәне орналасқаны538,89 мың тонна, 

кәдеге жаратылғаны–10 мың тонна.  

2015 жылы облыс бойынша заңдастырылған 

ТҚҚ полигондарының саны ұлғайды,2015 

жылдыңқорытындылары 

бойыншазаңдастырылғанполигондардың 

саны 25 бірлікке ұлғайған. 

2015 жылғақоршаған ортаға эмиссияға 

рұқсаттар 45 ТҚҚ полигонына алынды. 

Қолданыстағы ТҚҚ полигондарының саны 

және жай-күйі туралы қысқаша ақпарат 4.7.4-

шікестедеұсынылған. 
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4.7.4-ші кесте. Қолданыстағы ТҚҚ полигондарының саны және жай-күйі туралы қысқаша ақпарат 
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1 2 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 

1. 

 

Қараған

ды қ. 

 

«Кара-

ганды 

қаласын

ыңГор-

Ком-

Транс» 

ЖШС 

- 

 

1993-2015 

жж.  

2395,

765 

мыңт

онна 

2321,

656 

76,94

9 

83,3

3 

- - 11,4 9,

6 

185 

000,

0 

 

«Кара-

ганда-

Ресайк-

линг» 

ЖШС 

2010-2018 

жж. 

жыл

ына 

216,0

75 

мыңт

онна 

57,5 9,3 6,7 - - 0,21

4 

2,

3 

600,

0  

2. Саранқ. - «Абаттан-

дыру» ЖШС 

2003-2032 

жж. 

584,8

44 

мыңт

онна 

117,1

3 

8,30 10,6

1 

- - - - 199,

360  

3.  Шах-

тинскқ. 

- «Горкомхоз» 

КМК 

«Горком

хоз» 

ЖШС199

5 

жылдан 

бері 

жыл

ына 

135 

мыңт

онна 

292,3 32,9 34,2 - - - - 400,

0  

4. Қаражал

қ. 

-         - - 50,0 

5. При-

озерскқ. 

- «УЖКР» КМК 2008-2023 

жж. 

210,3

03 

мыңт

онна 

208,1

5 

3,75 4,94 - 1,38 - - - 

6. Балқашқ

. 

- «Горкомхоз-

2012» ЖШС 

2005-2019 

жж. 

750,0 

мыңт

онна 

500 50 50 - - - - 480,

0  

7. Темірта

уқ. 

 

Ақтау 

кенті 

«Гор-

дор-

сервис-

Т»ЖШС 

- 

 

 

2006-2054 

жж. 

8222,

8 

мыңт

онна 

590,9

4 

37,1 43,0

7 

- - - - 128,

0 

 

«Аль-

Матин» 

ЖШС 

2008-

2018жж. 

12,64

1 

тыс.т

онн 

 0,002       

«GIS 

COM» 

ЖШС 

2015-2029 

жж. 

30000 

мыңт

онна 

        

8. Сәтбаевқ  «Сәт-Сәулет» 2005 1500, 890,5 36,5 36,5  - - - 250,
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. ЖШС ж.бері 0 

мыңт

онна 

 0 

9. Жезқазғ

анқ. 

- ТКШ, ЖКж 

АЖбӛлімінің«

Жезқазғанқ. 

әкімдігінің 

полигоны»Ж

ШС 

2012ж. 

маусым

ынан , 

2013ж. 

шілдесін

ен бері 

пайдала

нылады 

жыл

ына 

57,6 

мыңт

онна 

53,11

5 

20,90

5 

16,5

6 

- - - - 10,0  

1

0. 

Абай 

ауданы 

- «Абайқ. 

әкімінің 

аппараты» 

ММ 

2001-2017 

жж. 

453,5

5 

мыңт

онна 

94,93 13,8 12,0 - - - - - 

1

1. 

Осака-

ров 

ауданы 

- «Осакаров 

ауданы 

әкімінің 

аппараты» 

ММ 

2013 

жылдан 

бері 

291,9

48 

мыңт

онна 

950,4

6 

20,5 23,0 25,0 50,0 - - - 

1

2. 

Ақтоғай

ауданы 

- «Ақтоғай 

селосы 

әкімінің 

аппараты» 

ММ 

2015 

ж.мамыр

ынан - 

2033 ж. 

аралығы

нда 

353,6

00 

мыңт

онна 

146,5

99 

0,040 - 

 

19,6

5 

19,6

8 

- - - 

«Шабанбайби 

с/оәкімінің 

аппараты» 

ММ 

 

2015 ж. 

сәуіріне

н - 2033 

ж. 

аралығы

нда 

20,00

0 

мыңт

онна 

0,101 

1

3. 

Шет 

ауданы 

- «Ақсу-

Аюлыәкімінің 

аппараты» 

ММ 

2014ж. 

бері 

13,56

0 

мыңт

онна 

295,4

5 

4,6 - 27,7

5 

30,0 - - - 

   «Ақжал п. 

әкімінің 

аппараты» 

ММ 

  90,67 5,5 5,80      

1

4. 

Ұлытау 

ауданы 

- - - - 88,8 - - 8,1 8,2 - - - 

1

5 

Бұқар 

жырау 

ауданы 

2 

«Зи-

киров» 

ЖК 

- 

 

2014 ж. 

бері 

382,6 

мыңт

онна 

370,3

01 

0,5 0,5 

- 

12 10,4 - - - 

1

6. 

Жаңаарқ

а 

ауданы 

- «Жаңаарқа-

Жылу» КМК, 

Атасу пос.  

- - 307,7 4,0 4,32 22,3 10,0 - - - 

1

7. 

Қарқара

лы 

ауданы 

1 24Селолық 

округтер 

әкімдерінің 

аппараттары 

ММ 

2009-2019 

жж. 

240, 

000 

мыңт

онна 

465,4

4 

5 - 23,3 22,7 - - - 

Даутов 

Т.Ж. 

ЖК 

 2015 ж. 

бері 

57,00

0 

мыңт

онна 

2,16 -      

1

8 

Нұра 

ауданы 

- -   479,2 - - 65,2

0 

55,0 - - - 

Барлығы 8 37 - - 8 320

,841 

331,9

07 

331,

530 

207,

360 

207,

360 

11,6

14 

2,

1 

2302

,360 
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Коммуналдық ТҚҚ кәдеге жарату және қайта 

ӛңдеупроблемасыоблыстыңэкологиялық 

проблемаларының тізіліміне енген.Бүгінгі 

күнгеҚарағандық. және бес қанаттас қалалар 

үшін ТҚҚ-ны бӛлектеп жинау жүйесі 

негізіндеҚарағандықаласында ӛнімділігі 

жылына 200 мыңтоннақоқыс сұрыптау 

кешенін салу мәселесі шешілуде.  

Жезқазғанқ. Кеңгір кентінде Биоэлектростан-

ция құрылысы жоспарлануда. 

«Kaz Green Energy» компаниясыныңӛз 

қаржылары есебінен«Биоэлектростанция 

құрылысы» жобасына ТЭН әзірленді.Қазіргі 

уақыттажобалық-сметалыққұжаттама әзірленіп 

жатыр. Объектіні іске қосу 2016 жылдың 

соңына жоспарланған. Қайта 

ӛңделетінқалдықтардың жоспарланған кӛлемі 

180-280 тонна/тәулік құрайды. 

Тарихи ластағыштар. 

Бүгінгі күнге «Дарьял-У» радиолокациялық 

станциясы(РЛС) тарихи ластағыш болып 

қалып отыр, оның аумағында жойылуы қиын 

органикалық ластаушылар (ЖҚОЛ) құйылған 

конденсаторларыбар контейнерлер сақталуда. 

Барлығы 5946 конденсаторларымен 183 

контейнер және құрамында ПХД қалдықтары 

(ескі-құсқы нәрселер, пайдаланылған арнаулы 

киімдер, адсорбент қалдықтары) бар 3 

контейнер«Дарьял-У» РЛС-1 дайын ӛнімдер 

қоймасында тұр, ол пломбаланып, 

Мамандандырылыған қызмет 

басқармасыныңқарулы күзетіне алынған. 

Қарағанды облысы Ақтоғай ауданының № 2 

аудандық сотының 2014 жылғы 18 ақпандағы 

№ 2-32/2014 шешімімен қауіпті қалдықтар 

иесіз деп танылған және 2014 жылғы 16 

сәуірдегі актіменконденсаторлары бар 

контейнерлерреспубликалық берілді. 

«ТЭМК» АҚ аумағында сақталып жатқан иесіз 

сынап және басқа да қауіпті химиялық 

заттарда тарихи ластану болып қалып отыр. 

Теміртау қаласы сотының 24.02.2014ж. № 2-707 

шешіміменаталмыш қалдықтариесіз деп және 

республикалық меншіккеберілген деп 

танылған. Бүгінгі күнгеаталмыш 

қалдықтар«ТЭМК» АҚ аумағында сақталуда. 

Химияландыру құралдары 

Улы химикаттарды сақтауға арналған 

қоймаларды есепке алу жӛнінде жүргізілген 

түгендеуге сәйкесҚарағанды облысы бойынша 

пестицидтердісақтауға арналған 9 

қойма,соның ішінде: Абай ауданында 5, Бұқар 

жырау ауданында– 2, Қарағанды қ.– 1, 

Жезқазған қ. – 1қойма есепке алынды. 

Қарағанды облысындаБұқар жырау, Абай 

және Жаңаарқа аудандарындаулы 

химикаттардың ескі, қолданыста жоқ 3қорымы 

бар. 

Облысқа пестицид әкелумен: «Астана-Нан» 

ЖШС, «Корпорация Рамут»ЖШС, «Бай 

жер»ЖШС, «Август - Казахстан»ЖШС, 

«ЕрЕсАй»ЖШС, «Сингента Казахстан»ЖШС 

айналысады. 

2015 жылы облыс аумағындаарамшӛптерге, 

ауыл шаруашылығы дақылдарының 

зиянкестері мен ауруларына қарсы 314,3 мың 

тонна   пестицидтер,  4,218 тонна  минералдық 

тыңайтқыштар,2014 жылы 368,7 мың 

тоннапестицидтер және  2,423 

тоннаминералдық тыңайтқыштар 

қолданылды. 

Пестицидтерден босаған ыдыстардыжергілікті 

бюджет пенауыл шаруашылығы 

ӛндірушілерініңқаржылары 

есебіненхимиялықӛңдегеннен кейін 

шарттарға сәйкес жеткізіп беруші фирмалар 

алады. 

Бүгінгі күнге аудандарда жергілікті бюджет 

есебінен сатып алынған,пестицидтерден 

босаған 2926 дана ыдыс сақталуда. 

Облыста республикалық бюджет бойынша 

облысқа келіп түскен пестицидтерден 

босағаныдыстарды жою мәселесі орын алғаны 

аян, ӛйткені бұған қалдықтардың осындай 

түрін қабылдауға қабілетті улы қалдықтар 

полигондарының жоқтығы себеп болып отыр.   

 

4.7.8. Жаңартылатын энергия көздері 

Қарағанды облысында жаңартылатын энергия 

кӛздерімен (ЖЭК) ӛндірілген электр 

энергиясының кӛлемі келесі кӛрсеткіштерді 

құрады:  

2013 жыл – 32,5 мың кВт.сағ., оның ішінде: 28,3 

мың кВт.сағ. (87,1%) – күн электр 

станцияларымен және 4,2 мың кВт.сағ. (12,9%) 

– жел электр станцияларымен; 

2014 жыл – 19,5 мың кВт.сағ., оның ішінде: 18,6 

мың кВт.сағ. (95,4%) – күн электр 

станцияларымен және 0,9 мың кВт.сағ. (4,6%) – 

жел электр станцияларымен. 

2015 жыл – 1 123,7 мың кВт.сағ., оның ішінде: 

1 106,4 мың кВт.сағ. (98,5%) – шағын су электр 

станцияларыменжәне 17,3 мың кВт.сағ. (1,5%) – 

жел электр станцияларымен. 
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ЖЭК-мен ӛндірілген электр энергиясының 

жалпы ӛндірілген электр энергиясының 

кӛлеміндегі үлесі 2014 жылы 0,0002 % құрады. 

Бүгінгі күні ЭКСПО-2017 Халықаралық 

мамандандырылған кӛрмесіне дайындық 

аясында «Қазақстан» ұлттық павильонының 

интерактивті картасына орналастыру үшін 

жаңартылатын және баламалы энергия 

кӛздерін дамыту саласында 10 кӛрмелік жоба 

анықталып отыр, соның ішінде: 4 жүзеге 

асырылған және 6 жаңа жоба.  

4 кӛрмелік жоба 2011 жылдан 2015 жылға 

дейінгі уақыт аралығында жүзеге асырылды:  

осылайша, 2011-2012 жылдары «Шұбаркӛл 

Кӛмір» АҚ-да қуаты 2 МВт газпоршеньді 

қондырғы құрылысының 1-кезегі жүзеге 

асырылды;  

2015 жылы Бұхар-Жырау ауданында «АПК 

Волынский» ЖШС-де электр және жылу 

энергиясын, органикалық тыңайтқыштар алу 

мақсатында органикалыққалдықтарды қайта 

ӛңдеуге бағытталған биогаз қондырғысы іске 

асырылған; 

сондай-ақ 2015 жылдан бастап 

«АрселорМиттал Теміртау» АҚ-ның Ленин 

атындағы шахтасында қуаты 1,4 МВт 

газпоршеньді қондырығысы жұмыс жасауда;  

Бұхар-Жырау ауданында «ҚазСуШар» ШБҚ 

РМК-ның Ынтымақ суқоймасында 2015 жылы 

шағын су электр станциясы іске қосылды. 

Жобалар 1,2 млрд. теңге сомасында жеке 

инвестициялар есебінен жүзеге асырылған. 

Нысандардың жалпы электрлік қуаты 4,2 МВт 

құрайды. 

2017 жылға қарай ЖЭК дамыту саласында 6 

жаңа жобаны іске қосу жоспарда: 

1) «Қарағанды облысы Ақтоғай ауданы Гүлшат 

кентінде қуаты 40 МВт күн электр 

станциясының (КЭС) құрылысы»; 

2) «Қарағанды облысы Саран қаласында қуаты 

100 МВТ күн электр станциясының (КЭС) 

құрылысы»; 

3) «Қарағанды облысы Шет ауданы Ағадыр 

кентінде қуаты 50 МВт күн электр 

станциясының (КЭС) құрылысы»;  

4) «Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы 

Қарқаралы қаласында қуаты 60 МВт жел 

электр станциясының (ЖЭС) құрылысы»; 

5) «Қарағанды облысы Осакаровка ауданы 

Осакаровка кентінде қуаты 10 МВт жел электр 

станциясының (ЖЭС) құрылысы»; 

6) «Қарағанды облысы Абай ауданы Құрма 

кентінде «Агрофирма Курма» ЖШС-де биогаз 

қондырғысы». 

Жобалар 2015 жылдан бері 161,5 млрд. теңге 

кӛлеміндегі жеке инвестиция есебінен жүзеге 

асырылуда. 

Құрылыс аяқталғаннан кейінгі 

қондырғылардың жалпы электрлік қуаты 261 

МВт құрайтын болады.  

Жобалар Саран, Қарқаралы қалаларын және 

Абай, Ақтоғай, Осакаровка және Шет 

аудандырын қамтиды. 

Сонымен қатар орталық электрмен 

жабдықтаумен қамтылмаған елді мекендерді 

электрлендіру үшін ЖЭК қондырғыларын 

орнатуға жеке тұтынушыларға мекен-жайлық 

жәрдем кӛрсету бойынша жұмыстар 

жалғасуда. 

Осылайша, 2014 жылы Қарағанды 

облысыныңәкімдігі тарапынан Ақтоғай 

ауданының «Нұр» (1 КЭС) және «Нұрсәт» (3 

КЭС) шаруа қожалықтарында әрқайсынының 

электр қуаты 4 МВт-тан 4 күн электр 

станциясын орнату жобалары жүзеге 

асырылды. 

Күн электр станцияларын орнатқаннан кейін 

шаруа қожалықтарына 4 қондырғыға 8 860 

мыңтеңге кӛлемінде мекен-жайлық жәрдем 

ақы тӛленді. 

Алдағы жоспарлық кезең – 2017-2019 жылдары 

берілген бағдарлама бойынша 38,1 млн. теңге 

сомасында (әр жыл сайын 12,7 млн. теңгеден) 

қаражат бӛлу жоспарлануда. Қаражат 12 бірлік 

(әр жыл сайын 4 қондырғыдан) ЖЭК 

қондырғысын сатып алуға жұмсалмақ. 
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4.7.9. Қоғамдық көлік 

4.7.5-ші кесте. Облысішілікқатынастарда жүрген Қарағанды облысы автокөлігінің саны мен жылы 

 

КҚ типі Барлығы  

Жылы 

>15 жыл 10-15 жыл 5-10 жыл <5жыл 

Автобустар 544 141 52 183 168 

Шағын автобустар 345 178 4 1 162 

 
889 319 56 184 330 
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4.7.10.Экологиялықмәселелер 

 

№ Экологиялықмәселе Ағымдағы ахуал.  Қабылданып жатқан шаралар 

 

1 «Дарьял-У» 

радиолокациялық 

станциясы аумағындағы 

құрамында 

полихлоридфенил бар 

конденсаторлар 

контейнерлерін әкету 

және кәдеге 

жаратупроблемасы 

Қарағанды облысының Ақтоғай ауданы сотының 2014 жылғы 18 ақпандағы 
шешімімен қауіпті қалдықтар республикалық меншікке «Жасыл Даму» АҚ 
балансына берілген. 
Дайын ӛнімдер және орамдар қоймасын күзетуді «Қарағанды 

облысыныңмамандандырылған күзет қызметі» ММ (Күзет) жүзеге асырады. 

 

2 ҚТҚ кәдеге жарату 

проблемасы 

Мемлекеттік-жеке серіптестік тетігі бойынша инвестор-концессионерді іздеу 

жӛніндегі жұмыс жүргізілуде. 

Қоқыстарды бӛлектеп жинаумен айналысатын кәсіпорындар бар («ГорКомТранс» 

ЖШС, «ТТК»ЖШС, «Промотход Казахстан»ЖШС). Қарағанды, Теміртау 

қалаларында пластик, шыны және сынапқұрамды аспаптарды жинау үшін 

контейнерлер орнатылған 

«Қарағанды қаласында Абай, Теміртау, Саран, Шахтинск қала-спутниктермен қатты 

тұрмыстыққалдықтарды басқару жүйесін қайта жаңғырту» инвестициясына 

негіздеме әзірленді.  

Тұрмыстық ТҚҚ-ны  бӛліп жинау, сұрыптау, кәдеге жарату және қайта ӛңдеуді енгізу 

бойынша 2020 жылға дейін облыстық Жол картасын әзірлеу жүргізілуде. 

3 Нұра ӛзенінің түбіндегі 

шӛгінділерді және 

Теміртау қ. бұрынғы 

«Карбид» АҚӛнеркәсіп 

алаңының сынаппен қайта 

ластануы 

 

 

 «ТЭМК» АҚӛз қаржылары есебінен ЖСҚәзірледі, «Теміртау электрметаллургиялық 

комбинаты» АҚ Теміртау қ. химия- металлургия зауытыныңӛнімділігі 10000 

м3/тәул. бейтараптандыру және ӛндірістік ағынды суларды тазалау торабын қайта 

қалпына келтіру»жобасына 2015 жылғы 13 қазандағы №10-0325/15 оң мемемлекеттік 

сараптама алынды. «ТЭМК» АҚ есептеулеріне сәйкес тазалау 

имараттарыныңқұрылысына 900,0 млн. теңге сомасында қаржы-қаражат бӛлуді 

жоспарланып отыр. Жергілікті бюджетте қажетті қаржылар жоқ, осыған байланысты 

«ТЭМК» АҚ-ға жобаны ӛз қаржылары есебінен қаржыландыру мүмкіндігін қарау 

туралы хат жолданды. 

4 Шахтинск қ., Саран қ. 

тазалау имараттары мен 

кәріз жүйелерініңапатты 

жағдайы 

Шахтниск қаласындағы тазалау имараттары апатты жағдайда. Аэротендтердің, 

бірінші және қайталама тұндырғыштардың темір бетон конструкциялары тозған. 

Лай қырғыш металл конструкциялар коррозияға ұшыраған. Сорап қондырғылары 

мен ілмекті арматура құбыр ӛткізгіштер тозған.  

Саран қ. тазалау имараттары қанағаттандырылмайтын жағдайда.  

5 Балқаш және Приозерск 

қалаларындақалалық кәріз 

жүйелерінің толық тозуы 

Облыстық бюджеттен  ЖСҚәзірлеуге қаржы бӛлінді. Бас мердігер ANTARES 

PLATINUM. 

«Ақбұлақ» бағдарламасы шеңберінде «Приозерск қ. тазалау имараттарын қайта 

қалпына келтіру» жобасын іске асыруға қаржы бӛлінді. Бас жобалаушы –

«Құрылысэкспертпроект» ЖШС, бас мердігер – «Каздорстройтех» ЖШС. 

Авторлыққадағалау – «Құрылысэкспертпроект» ЖШС. Техқадағалау– «Alem 

Construction Group» ЖШС. 

Объекті 2017 жылы аяқталады. 

Приозѐрскқ.тазалау имараттарынқайта қалпына келтіружӛніндеескі темірбетон 

имараттарды бӛлшектеу бойынша жұмыстар орындалды, жер дайындау және 

іргетасты құю бойынша жұмыстар аяқталды (қосалқы блок, БӚП, әкімшілік 

ғимараттар, механикалық тазалау ғимараты, ауа үрлеу станциясы). Қабырғаларды, 

аралықтарды орнату жӛніндегі жұмыстар орындалды. 

Электрмен жабдықтау желілерініңқұрылысы бойынша бӛлшектеу (ЭЖЖ – 10 кВт), 

суменжабдықтаудың алаңшалардан тысқары желілерініңқұрылысы бойынша 

(қашықтығы 4 200 метр, Д-160 ммқұбырларды тӛсеу)жұмыстары орындалды. 
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Облыс Республиканың солтүстігінде, 

әкімшілік орталығы Қостанай қаласы болып 

табылады. Облыс бойынша (аумақтың 1 км2) 

халқының тығыздығы орта есеппен 4,5 адамды 

құрайды.   

Облыста 16 селолық аудан мен 5 қала, 3 

қалалық елді мекендегі кент, 5 селолық елді 

мекендегі поселке, 250 селолық және ауылдық 

округ бар. 

Облыс аумағы жазықты рельефпен 

сипатталады. Оның солтүстік бӛлігін Батыс-

Сібір ойпатының  оңтүстік-шығыс шеткері 

аймағы алып жатыр, ал оңтүстікте Торғай 

үстірті; облыстың батыс бӛлігін Орал 

үстіртінің толқынды жазығы алса, оңтүстік-

батыста – Сарыарқа. Облыс аумағы 

солтүстіктен оңтүстікке дейін Торғай 

қолатысымен қиылысады. Торғай үстіртінің 

орталық бӛлігінен батысынан шығысына 

Сыпсыңағаш қолаты ӛтеді. Облыстың баты-

сында Жетіқара тауы орналасқан, Торғай 

қолатысында – Қарғалы, Жыланды, Қызбел 

және Теке таулары, шығыста Қызбел-

Қыземшекшоқы, оңтүстік шығысында 

Жыланшықтүрме үстірті және қайыңды шоқы 

тауы орналасқан. Темір, мырыш және ал-

тынды кен, бокситтер, қоңыр кӛмір, талшық 

тас, отқа тӛзімді және кірпіш саз, қосынды 

және цемент әктас, шыны құм, құрылыс тас-

тары мен басқа бай кен орындары бар. 

Климаты шұғыл континенталды. Тобыл 

ӛзенінде Жоғары Тобыл (ауданы 87,4 км2, 

ұзындығы 47 км) және Қаратомар (ауданы 94 

км2, ұзындығы 38 км) су қоймалары салынды. 

Облыс орталығы Қостанай қаласында 

орналасқан. 

Инвестициялауға ең тартымды сала кен 

ӛндіруші ӛнеркәсіп пен кен шығарылатын 

жерді әзірлеу болып табылады (жалпы инве-

стиция кӛлемінен негізгі капиталы 33,5%). 

4.8.1.  Атмосфералық ауа  

Облыстың ауа бассейнінің ластануы тау-кен, 
жылу энергетикалық, автокӛлік  ӛндірісіндегі 
ластағыш - кәсіпорындарға  байланысты. 

Жалпы шығарындылар кӛлемі 316,1 мың 
тонна құраса, олардың  ішінен ӛнеркәсіп 
шығарындыларының кӛлемі шамамен 17%-ды 
құрайды, автокӛлік отынын жағудағы 
шығарындылар үлесі 83%-ды құрайды (224,45 
мың тонна). 

Облыс орталығында (Қостанай қ.) «Жол  
қозғалысының реттеу желісін қайта  қалпына 
келтіру» жобасын жүзеге асыру бойынша 
жұмыстар жалғасын табуда, «жасыл толқын»  
қағидасы  бойынша қаланың даңғыл жолымен 
автокӛліктерді сандық бағдаршамдар арқылы 
реттеудің оңтайлы қозғалысы экологиялық 
тиімді және бұл автокӛліктен ЛЗ 
шығарындыларын қысқартуға мүмкіндік 
береді.   

Облыстағы тау-кен ӛнеркәсібі темір кенін 
игеру және темір кені жентегін ӛндіруді 
«ССКБӚБ» АҚ Рудный  қ. және «Ӛркен» ЖШС 
(Лисаков ТӚБК) ірі кәсіпорындармен жүзеге 
асырылады. Түсті металлургия 
кәсіпорындарына «Қазақстан алюминийі» АҚ  
Краснооктябрь мен Торғай бокситті кен 
басқармалары, Қамысты ауданының 
«Шаймерден» ЖШС (мырыш, никель), 
«Орион Минералс» ЖШС Жетіқара қ., Таран 
ауданының «Варваринское» ЖШС  (алтын,  
мыс)  және  басқалары  жатады. 

Атмосфералық ауаның ластану кӛлемдері 
бойынша ақпарат табиғат пайдаланушылар – 
кәсіпорындарымен ұсынылған деректер 
бойынша әзірленген: 

Стационарлық кӛздерден жалпы 
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шығарындылар кӛлемі 91,6 мың тоннаны 
құрайды,  оның ішінде, күкіртті ангидрит 
шығарындылардың кӛлемі 11,754 мың тонна, 
азот диоксид шығарындылардың кӛлемі 2,027 

мың тонна, қатты бӛлшектер  
шығарындылардың кӛлемі 22,912 мың тонна, 
кӛміртек оксидінің шығарындылар кӛлемі 4,82 
мың тонна (4.8.1-ші кесте). 

 

4.8.1-ші кесте. Ірі өнеркәсіп кәсіпорындарының атмосфераға шығарындылары 

Кәсіпорындар  

Рұқсат етілген кӛлемі мың 

тонна/жылына 

Нақты   кӛлемі, мың 

тонна/жылына 

Нормадан  тыс 

кӛлемі мың 

тонна/жылына 

2015 2014 2015 2014 2015 

«Варваринское» АҚ 2314,6489 2998,459 2148 2181  

«КЖЭК» МКК 12125,72 12125,7 1978 1982 - 

«Арқалық ЖЭК» МКК 1073,4 1073,4 393 393  

«Қостанай минералдары» 

АҚ 
7467,312 8584,663 1500 1496 3,96 

«Рудный су арнасы» ЖШС  17,95851 0,9335 0,9340035 0,93349  

«КРК РазрезПриозерный» 

ЖШС 
219,567 227,088 0,0095 16,1527  

«Шәймерден» АҚ 38,9804 226,6108 26,4 21  

«Жетикаракомунэнерго» 

МКК 
430,2848 430,2848 313,4 345,35 - 

«Қостанай Су» МКК 33,4224 51,305592 27,3121 22,088  

«Орион Минералс» ЖШС 742,918 931 368 368 0,361 

«Тазалық 2012» ЖШС 3681,356 1799 1765 227  

«Ӛркен ЛФ" ЖШС  3066,1246 3374,342 696 1088  

КБКБ Ф АҚ 5469,5 2890,9 1374 1331 - 

ТБКБ Ф АҚ 801,169 789,113 709 512 - 

«ССКБӚБ» АҚ 105 391,98 104659 32704 51801 0,086 

Лисаковскгоркоммунэнерго 

ӚШБ МКК 
242,1435 242,1435 167 168 - 

Троицк ГРЭС - - - -  

БАРЛЫҒЫ  143 116,4851 

 

140 403,943 

 

44170,055 61952,524 4,407 

 

Қостанай облысының ең ірі тау-кен кәсіпорны 
«ССКБӚБ» АҚ үлесіне  облыс кәсіпорындары 
ӛнеркәсіп шығарындысы жалпы кӛлемінің 
шамамен 74%-ға келеді.  

Ӛндіріс кӛлемін арттыруға байланысты 
табиғат пайдаланушылардың сұраған лимиті 
ӛткен жылмен салыстырғанда кӛбейтілген: 
«Тазалық 2012» ЖШС –  7 есе,  ТБКБ ФАҚ – 
138%-ға,  «Шәймерден» АҚ – 125%-ға,  
Қостанай Су  МКК – 123%-ға. 

Сонымен қатар облысымызда ӛндіріс кӛлемін 
тӛмендететін, соның  салдарынан ӛткен 
жылмен салыстырғанда қоршаған ортаға 
эмиссия кӛлемін жылына аз сұрайтын 
кәсіпорындар бар: «Разрез Приозерный» КРК 
ЖШС – 99,9 %, «ССКБӚБ» АҚ - 58,3%, Ӛркен 
ЖШС ЛФ – 3 %. 

Қостанай облысының барлық ірі 
қазандықтары отын ретінде табиғи газды 
пайдалану себебінен облыстағы 
атмосфералық ауаның қолайлы жай-күйіне 
мүмкіндік береді.  Кӛмірді пайдаланатын 
«ССКБӚБ» АҚ ЖЭО және мазут пайдаланатын 
Арқалық ЖЭО бұл қатарға жатпайды. 

Қостанай, Рудный, Арқалық, Жетіқара, 
Лисаковск қалаларының және Қарабалық к. 
атмосфералық ауасының сапасы ластанудың 
төмен деңгейімен бағаланды. 

Қостанай облысының атмосфералық 
ауасының ластану сипаттамалары бойынша 
толық ақпарат «Қазгидромет» РМК сайтында 
орналасқан 
(http://www.kazhydromet.kz/ru/monitor_belu
ten_archiv2015).        
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4.8.2. Су ресурстары  

Қостанай облысының беткі су айдындары 
Тобыл-Торғай су бассейніне жатады. Тобыл 
және Торғай ӛзендерінің ұзындығы 500 км, 
ұзындығы 100 км-ден астам ӛзендер – 21,  
ұзындығы 10 км-ден астам  ағын сулар  310-ға 
жуық, олардың жартысынан кӛбін уақытша су 
ағыстары құрайды.    

Облыс шегінде 5000-ға жуық кӛл бар, олардың 
жиынтық ауданы облыс аумағының жалпы 
ауданының 2-ын пайызын құрайды, 20%-ға 
жуық кӛлдер облыстың солтүстік жағында 
орналасқан; 60%-ы оңтүстік жағында. 
Кӛлдердің сексен пайызы 1 км2 аз жер кӛлемін 
алып жатыр. Ең ірі кӛлдер Құсмұрын, 
Сарықопа, Ақсуат және Сарымойын болып 
табылады.  

Тобыл ӛзені үлкен ағын суларға жатады және 
шекараралық болып табылады, Қазақстан 
Республикасы және Ресей Федерациясы - 2 
мемлекет аумағы бойынша ағады. Тобыл ӛзені 
басейнінің Ресей – Қазақстан шекараралық 
аумағы Қостанай, Челябі және Қорған 
облысында орналасқан бассейн бӛлігі болып 
табылады. Тобыл ӛзенінің ірі ағын сулары: 
Сынтасты-Желқуар, Әйет, Үй, Обаған, 
Тоғызақ. Қостанай облысының аумағындағы 
осы ӛзендердің жалпы су жинау ауданы 
167 520 км2 құрайды. 

Шаруашылық қызметтің нәтижесінде Тобыл 
ӛзені және оның ағын сулары кӛптеген 
тоғандармен және су қоймаларымен 
реттелген. 

Қостанай облысында ӛнеркәсіптік мақсатында  
қолдану үшін және саябақ қоғамы, шаруа 
қожалығы, қалаларға шаруашылық ауыз су 
қажеттілігін қанағаттандыру үшін  10 су 
қоймасы пайдаланылады. Тобыл ӛзені 
бойынша су қоймалардың жобалық кӛлемі 
1461,68 млн3 құрайды.  

   Облыстың ірі су қоймалары су кӛлемі онша 
кӛбеймеген, олардың толтыруы соңғы су 
тапшы жылдарда жобалық ӛлшемдердің 60-
70%-ын құрайды: 

Жоғарғы-Тобыл су-қоймасы: жобалық  кӛлемі - 
816,6 млн. м3, нақты   кӛлемі– 552,87 млн.м3, 
ӛткен   жылдың   кӛлемі– 593,37 млн.м3  - 
кӛлемнің азаюы 40,5 млн.м3 (7%). 

Қаратомар  су қоймасы – жобалық  кӛлемі - 
586,0 млн. м3, нақты   кӛлемі  – 415,2 млн.м3, 
ӛткен   жылдың   кӛлемі –409,46 млн.м3 –  
кӛлемнің азаюы 5,74  млн.м3 (1%). 

Облыс бойынша 2015 жылғы жалпы ағызу 
кӛлемі  74 621,737 мың м3 құрады, ӛткен 

жылдың есептік кезеңіне қарағанда 1%-ға 
тӛмен. (2014 жылғы 74 716,898 мың м3 құрады) 
(4.8.2-ші кесте). 

Қостанай облысында кәсіпорындардан жер 
үсті су қоймаларына 4 рұқсат  етілген ағызулар  
жүргізіледі:  

- «Қазақстан алюминийі» КБКБ АҚ филиалы, 
Қарамса – Кеңдерлі  кӛлдер жүйесіне кеніш 
суларынығ ағызулары.  Кеніштің ағынды 
сулары тұндырғыш түрінде жергілікті тазалау 
ғимараттарында алдын ала тазалағаннан 
кейін ағызылады; 

 «Қостанай-Су» МКК, суды дайындаудың 
сүзгілеу станциясының шайынды суы Тобыл 
ӛзенініе тазартусыз ағызылады;  

  «Разрез Приозерный» КРК ЖШС, кеніш 
суларын Құсмұрын кӛліне тазартусыз 
ағызылады; 

- «Жоғарғы-Тобыл балық тәлімбағы»  
МКК, Тобыл   ӛзеніне тазартусыз ағызу. 

Қоршаған ортаға ластану заттарының нақты 
ағызулар серпіні:    2015 ж – 113,744 мың тонна, 
бұл ӛткен   жылдың   ұқсас  кезеңіне қарағанда 
43%-ға тӛмен. (2014 жылғы – 198,471 мың тонна 
құрайды). 

Қоршаған ортаға ЛЗ жалпы тӛгінділерінің 
жалпы тӛмендеуі 1 269,234769  мың тоннаны  
құрайды.  

ЛЗ тӛгінділері азаюының ең  жоғарғы 
кӛрсеткіштері «ССКБӚБ» АҚ байқалады – 
1 269,228169  мың тонна. ЛЗ тӛгінділерінің 
белгіленген тӛмендеуі табиғатты қорғау іс-
шараларын орындау есебінен жеткізілген:  

- сорғытылған сулардың Тобыл ӛзеніне түсуін 
болдырмау үшін оларды үйінді 
сақтағыштарда ұстап қалу (Рудный және 
Кашар ӛнеркәсіптік алаңдар). Жерасты 
суларының ластануын 5,363409 мың тоннаға 
тӛмендету;   

  - сорғытылған суларды Тобыл ӛзенінің 
Сарыбай жинақтағышына түсуін болдырмау 
үшін оларды ұстап қалу (Рудный және Кашар 
ӛнеркәсіптік алаңдар). Жерасты суларының 
ластануын 3,7816272 мың тоннаға тӛмендету. 

Сонымен қатар, ағынды сулардың ағызулар 
кӛлемін азайту суды айналмалы тұтынуды 
жоғарылату және келесі кәсіпорындардың 
кеніштерінің жер асты суларын тартуды 
азайту арқылы қол жеткізілді: 

«Орион минералс» ЖШС ӛткен жылдың ұқсас 
кезеңіне қарағанда ағынды суларды ағызу 



4.8.  ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ 
 

кӛлемі 3%-ға тӛмен (2015  жылғы ағызу кӛлемі 
547,406  мың м3,  2014 жылғы ағызу кӛлемі  
564,544  мың м3  құрайды).  

«Қостанай минералдары» АҚ ӛткен жылдың 
ұқсас кезеңіне  қарағанда ағынды сулардың 
ағызу кӛлемі 42,8%-ға тӛмен (2015 жылғы ағызу 
кӛлемі  413,049 мың м3 ,  2014 жылғы ағызу 
кӛлемі  722,629 мың м3 құрайды). 

Суды тиімді пайдалану және ағызу кӛлемін 
қысқарту мақсатында тау-кен кәсіпорындары 
(«ССКБӚБ» АҚ, «Қазақстан алюминийі» АҚ 
филиалдары, ТБКБ, «Орион Минералс» 
ЖШС, «Қостанай минералдары» АҚ) жұмыс 
алаңдарында және үйінділерінде суару және 
шаңды басу үшін кеніш суларын 
пайдаланады. 

Сонымен бірге, қондырылған есептегіш 
құрылғылар бойынша суды үнемдеуден 
кәсіпорындар  мен тұрғындардың су 
пайдалануды азайту салдарынан 
коммуналдық кәсіпорындардан («Қостанай-
Су» МКК, «Рудный су арнасы» ЖШС,  

«Арқалық ЖЭК» МКК) ағызулар кӛлемінің 
қысқартылғанын атап ӛтеміз. 

Су ресурстардың үнемделген ең үлкен кӛлемі  
«ССКБӚБ» АҚ  - 7,077 мың м3 байқалады. Ӛзен  
суын үнемдеу бойынша ең тиімді  іс-шаралар: 

- ТЭО күл-қоқыс қалдықтарын тасымалдау 
үшін ӛзен суларының орнына технологиялық 
суды қайтадан пайдалану 6 227,965 мың м3. 
- ұңғымыларды бұрғылау кезінде және 
аспирациялық қондырғыларда шаңды басу 
үшін айналмалы сумен жабдықтаудың 
техникалық суларын пайдалану 0,629968 мың 
м3. 

Сонымен бірге, үнемделген су ресурстарының 
жоғарғы кӛлемі «Варваринское» АҚ-да 
байқалады (үйінді сақтағыштардан айналмалы 
суды қайтадан пайдалану) - 4380 мың м3. 

Ӛзен суларын және су ресурстарын жалпы 
жылдық үнемі 16 ірі кәсіпорын бойынша 
11682,361 мың м3 құрайды. 

 
 
4.8.2-ші кесте. Ағызулардың нақты көлемі 

 

Атауы  2015ж. 2014ж. 

Ӛнеркәсіптік ағызулар (оның 
ішінде беткі су айдындарына 
тӛгінділер) 

Су бұру кӛлемі  мың м3 46947 47035 

Ластағыш заттардың кӛлемі, мың 
тонна  

90,544 164,312 

Шаруашылық-тұрмыстық  ағынды 
сулар 

Су бұру кӛлемі  мың м3  18988 28166 

Ластағыш заттардың кӛлемі, мың 
тонна  11,985 16,054 

Апаттық және рұқсат етілмеген 
ағызулар   

Су бұру кӛлемі  мың м3 0,00 0,00 

Ластағыш заттардың кӛлемі, мың 
тонна  

0,00 0,00 

Беткі су айдындарына тӛгінділер  Су бұру кӛлемі  мың м3 8687 12059 

Ластағыш заттардың кӛлемі, мың 
тонна 

11,215 15,337 

 

Ағынды сулар кӛлемінің ұлғаюы келесі 
кәсіпорындарда орын алған: 

«Қазақстан алюминийі» КБКБ АҚФ 
кеніштерді әзірлеу (тереңдетулерді) кезінде 
жерасты  су  ағысын арттыру есебінен, ағынды  
сулардың   ағызу кӛлемі: 2015ж – 19357,9 мың 
м3;  2014ж – 14992,1 мың м3 құрайды, бұл 29%-
дан артық.  

«Варваринское» АҚ  Солтүстік-шығыс-1, 
Оңтүстік, Солтүстік-батыс кеніштерінің  
жұмыс істеу есебінен, борттардың тозу 
есебінен,  ағынды  сулардың ағызу кӛлемі: 
2015ж – 2269,22 мың м3;  2014ж – 2135,24 мың м3 

құрайды, бұл 6%-ға артық.  

 «Варваринское» АҚ сарқынды сулардың ағызу 
кӛлемінің кӛбеюіне байланысты ластағыш 
заттардың тӛгінділері кӛлемінің артуына 
әкеліп соқты. Қоршаған ортаға ластағыш 
заттар тӛгінділерінің кӛлемі: 2015 ж. – 5,2164 
мың тонна; в 2014 ж. – 4,73032 мың тонна 
құрады, бұл 10%-ға артық. 

 

Тазалау имараттары 

Кәріздік тазалау имараттары облыс орталығы 
Қостанай қаласынан басқа барлық қалаларда 
(Рудный, Лисаковск, Жетіқара, Қашар қ.т.к.) 
бар (4.8.3-ші кесте). 2015 жылы Денисовка к. 
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кәріз жүйелерін және ағын суларын 
жинағышты қайта қалпына келтіру және салу 
жұмыстары жүргізілді, жалпы сомасы 408,7 
млн. теңге.  

Негізгі проблема – Қостанай қ. ағынды 
суларын биологиялық тазарту станциясының 
болмауы, Республиканың экологиялық 
мәселелер тізіліміне енгізілді. 

 

4.8.3-ші кесте. Тазалау имараттарының жағдайы 

 

Жинақтағыш атауы Тазалау имараттарының ағымдағы жағдайы Табиғатты қорғау 
іс-шараларын 

орындау 

1.   «Қостанай-Су» МКК ағынды 
суларының жинақтағыш-
буландырғышы, Қостанай қ. 

Жер тұндырғыштар 1966 жылдан бастап 

пайдаланады.  

Жобалық ӛнімділігі – тәулігіне/ 76,7 тс.м3. 

Нақты жүктемесі  – тәулігіне/ 50 мың м3 

Ағымдағы жағдайы қанағаттанарлық.  

«Қостанай Су» МКК (Қостанай қ.) электр сорғыш 
агрегатын ауыстыру арқылы  № 5 кәріз сорғыш  
станциясына (КСС) ағымдық жӛндеу жүргізілуде. 
Жұмыстарды  ағымдағы жылдың  желтоқсан  айында 
аяқтау жоспарланып отыр, (жоспарланған  
шығындар 4 500,0 мың теңге).  
 

Жинақтағыштарда 
жер ресурстарын 
аэрациялау және 
лай тұнбасын 
тазарту 
жүргізілмеген. 
 

2.   «Рудный су арнасы» ЖШС 
ағынды суларының жинақтағыш-
буландырғышы, Рудный қ. 

Биологиялық тазарту станциясы 

Жобалық ӛнімділігі – тәулігіне/ 54 мың м3 

Нақты жүктемесі  – тәулігіне/күніне 35 мың м3 

Ағымдағы жағдайы қанағаттанарлық.  

Жаңарту жүргізілмеген.  Екінші тұндырғыштарды 

жӛндеу, ғимараттағы торларды ауыстыру, тұнба 

картасындағы сорғыту жүйесін қалпына келтіру, 

аэротенкадағы сүзгі құбырларын полимерлі жүйеге 

ауыстыру. 

№1,3,4   аэротенк  секциясына жӛндеу жүргізгеннен 

кейін (сүзгі пластиналарын «ЭТЭК» фирмасының 

аэраторына ауыстыру арқылы) ОХТ 20%-ға, ОБТ 5 

20%-ға, аммоний азоты 50%-60%-ға тӛмендетуге қол 

жеткізілді. Белсенді тұнбаның сапалық сипаты 

толығымен ӛзгерді, лай индексі 400-600 ден бастап 

110-180-ге дейін тӛмендеді. 

КОС ағымдағы 
жӛндеу жүргізілуде. 
 

3. «Лисаковскгоркоммунэнерго» 
ШЖҚ МКК ағынды суларының 
жинақтағыш-буландырғышы, 
Лисаковск қ. 

Биологиялық тазарту станциясы 

Жобалық ӛнімділігі – тәулігіне/ 16 мың м3 

Нақты жүктемесі  – тәулігіне/күніне 6,5 мың м3 

Ағымдағы жағдайы қанағаттанарлық.  

Жаңарту жүргізілмеген.  Құм   әкету жүйесінің   және 

құм аулайтын  гидроэлеваторларына ағызуларды  

ашатын жүйеге  күрделі   жӛндеу, қайта қалпына 

келтіру жүргізілмеген. 

Ӛз  қаражаты  есебінен тұндырғыштарға ағымдағы  

жӛндеу, аэротенктердің   сүзгі   құбырларына ішінара   

ауыстыру  жүргізілуде. 

КОС ағымдағы 
жӛндеуі 
жүргізілуде. 
 

4. «Жетіқаракоммунэнерго» МКК, 
Жетіқара қ. 

Биологиялық тазарту станциясы 

Жобалық ӛнімділігі – тәулігіне/ 20 мың м3 

Нақты жүктемесі  – тәулігіне/күніне 8 мың м3 

Ағымдағы жағдайы қанағаттанарлық. 

Күрделі жӛндеу және жаңарту жүргізілмеген. 

Ӛз қаражаты есебінен радиалды тұндырғыштарға 
ағымдағы жӛндеу, сүзгі құбырларын ішінара 
ауыстыру (25%), аэротенктер қабырғаларын нығайту, 
ауа құбырларын ауыстыру,  ТВ-175-1,6, ауа  үрлеу 
станциясында   электр қозғалтқышын ауыстыру, 2-
радиалды қайталама тұндырғышта тұнба 
сорғыштарды  ауыстыру, құм ұстағыштарда құм 
ағынды тазарту элеваторлары ауыстырылады. 

КОС ағымдағы 
жӛндеуі 
жүргізілуде. 
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5. «Арқалық ЖЭК» МКК ағынды 
суларының жинағыш-
буландырғышы, Арқалық қ. 

Механикалық тазарту 

Жобалық ӛнімділігі – тәулігіне/ 26 мың м3 

Нақты жүктемесі  – тәулігіне/күніне 6 мың м3 

Ағымдағы жағдайы қанағаттанарлық. 

Күрделі жӛндеу, қайта қалпына келтіру 

жүргізілмеген. 

Ӛз  қаражаты есебінен қабылдағыш құдықтарға, 
астауларға және ілмекті арматуралар  ағымдағы 
жӛндеулер жүргізілуде. 

КОС ағымдағы 
жӛндеуі 
жүргізілуде. 
 

 

Беткі сулардың сапасы 

Қостанай облысы аумағында беткі суларының 
ластануын бақылауды «Қазгидромет» РМК 8 
су объектіде жүргізді: Тобыл, Айет, Тоғызақ, 
Үй, Обаған ӛзендері, Жоғарғы Тобыл, 
Амангелді, Қаратомар су қоймалары.   

Қостанай облысы аумағындағы су объектілері 
суының сапасы былай бағаланады: 
«ластанудың жоғарғы деңгейіндегі» су - 
Тобыл, Айет, Тоғызақ, Үй, Обаған ӛзендері, 
Қаратомар су қоймасы; «ластанудың орташа 
деңгейіндегі» су - Амангелді, Қаратомар су 
қоймалары.  

2014 жылмен салыстырғанда су сапасы 

Тоғызақ, Үй ӛзендерінде, Амангелді, 

Қаратомар, Жоғарғы Тобыл су қоймаларында 

онша ӛзгермеген, Тобыл, Айет, Обаған 

ӛзендерінде – нашарланған. 

Қостанай облысы аумағында жоғары ластану 

келесі су объектілерде тіркелген: Тобыл ӛзені – 

ЖЛ 13 жағдай, Айет ӛзені – ЖЛ 4 жағдай, 

Тоғызақ – ЖЛ 4 жағдай,  Амангелді су қоймасы 

– ЖЛ 2 жағдай, Үй ӛзені– ЖЛ 4 жағдай, Обаған 

ӛзені – ЖЛ 2 жағдай, Қаратомар су қоймасы – 

ЖЛ 1 жағдай.   

Беткі сулардың сапасын гидрохимиялық 
кӛрсеткіштер бойынша бақылау 
сипаттамалары туралы толық ақпарат 
«Қазгидромет» РМК сайтында орналасқан 
(http://www.kazhydromet.kz/ru/monitor_belu
ten_archiv2015). 

Тобыл, Обаған ӛзендері мен Қаратомар су 

сақтағышының беткі сулар бассейндерінде 

ауыр металдардың кӛп болу себебі табиғи-

климаттық факторлар болып табылады: арна 

аймағында қысқы кезеңде ӛзендердің қамтуы 

негізінен қоңыр темір кендерінен түсетін 

марганецтің тым жоғары мӛлшері бар жерасты 

сулары есебінен жүзеге асырылады, бұл ӛз 

кезегінде ӛзен суында ауыр металдың 

шоғырлануын кӛбейтеді. 

Жерасты сулары 

Геологиялық ортаға негізгі техногендік әсерді 
қалалар (Қостанай, Рудный, Жетіқара, 
Лисаковск), елді мекендер, ӛнеркәсіптік 
кәсіпорындары (электр станциялары, темір 
және алюминий кендерін игеретін және 
байытатын тау-кен кәсіпорындары, машина 
шығару және металл ӛңдеу зауыттары, мұнай 
химиялық және ағаш ӛңдеу комбинаттары, 
қабырға материалдары зауыттары, жеңіл және 
тамақ ӛнеркәсібінің түрлі кәсіпорындары) 
береді.  

Облыс аумағында ірі Соколов-Сарыбай тау-
кен байыту комбинаты, Қашар ТБК, 
Қоржынкӛл және Жетіқара кеніштері 
құрылып, Лисаковск кен орнында қоңыр темір 
тастарды, бокситті, қоңыр кӛмірді ӛндіру 
жүргізілуде.  

Облыста жерасты суларын ластайтын 70 
тіркелген әлеуетті кӛз бар. Бұлар тау-кен 
кәсіпорындарының үйінділері, үйінді 
сақтағыштар, қалалардың, ірі ӛнеркәсіптік 
аудандардың жинақтағыштары мен сүзу 
алағдары, зауыттар, мұнай базалары, құс 
фабрикалары, мал ӛсіру кешендері, қоқыс 
үйінділері және т.б. 

Қалалар мен елді мекендердің тіршілікті 
қамтамасыз ету жүйелерін пайдалану, түрлі 
ӛнеркәсіптік кәсіпорындарды, ауыл 
шаруашылық объектілерін салу және 
пайдалану кезінде табиғи ахуалдың 
бұзылуына алып келеді. Түрлі антропогендік 
қызметтің ағындары мен қалдықтарынан 
геологиялық ортаның кӛптеген 
компоненттері, оның ішінде жерасты сулары 
ластанады. 

Жерасты суларын ластайтын негізгі 
компоненттер нитриттер, марганец, мұнай 
ӛнімдері болып табылады. 

4.8.3. Жер ресурстарының ластануы  

«Қостанай облысы әкімдігінің жердің 
пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау 
басқармасы» ММ ақпараты бойынша жерлерді 
тозудан қорғауды қамтамасыз ету бӛлігінде 
ауыл шаруашылық мақсатындағы жер 
телімдерін қолайсыз пайдалану салдарынан 
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2015 жылғы кезеңде облыс бойынша тозған 
100, 722 мың га жер телімдері анықталған. 

Қостанай облысы жер ресурстарының жай-
күйіне тау-кен ӛнеркәсібі, ауыл 
шаруашылығы, жылу энергетикасы 
кәсіпорындары едәуір әсер етеді. 

Техногендік бұзылған және ластанған жерлер 
қалалардың ӛнеркәсіптік аймақтарында, 
пайдалы қазбаларды ӛндіру және қайта 
қалпына келтіру жерлерінде таралған. Ашық 
ӛндіру тәсілі кезінде ауқымды аумақтарда 
ауыл шаруашылығы емес мақсаттар үшін: 
кеніштерге, үйінділерда, үйінді 
сақтағыштарда, кен және шаруашылық-
тұрмыстық су жинағыштарда жерлерді 
иеліктен шығару орын алады. 

Бүгінгі күні облыс аумағында жерлердің 
кӛптеген бӛлігін бұзатын 9 ірі кәсіпорын 
жұмыс істейді: «Қазақстан алюминийі» АҚ - 
КБКБ, «Қазақстан алюминийі» АҚ - ТБКБ, 
ПАО «ОГК-2» -Троицкая ГРЭС филиалы, 
«Қостанай минералдары» АҚ, «Варваринское» 
АҚ, «ССТӚБ» АҚ, «Орион Минералс» ЖШС, 
«Шәймерден» АҚ, «Ӛркен» ЖШС - Лисаковск 
филиалы.  

Тау-кен жұмыстарын аяқтағаннан кейін 
кәсіпорындар тозған жерлерді қайта қалпына 
келтіру жұмыстарын жүргізеді. 

2016 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 
статистикалық деректерге сүйенсек, облыста 
қайта қалпына келтіруді қажет ететін 4700 га 
бұзылған жерлер бар. 

Облыс бойынша тозған жерлердің негізгі 
саны:  «Қазақстан алюминийі»- ТБКБ АҚ– 1013 
га, «Қазақстан алюминийі» - КБКБ АҚ – 2928 
га, «КГК-2»-Троицкая ГРЭС РАҚ 
филиалында– 660,8 га,  «Қостанай 
минералдары» АҚ 79 га, «Орион минералс» 
ЖШС- 55 га, «ССКБӚБ» АҚ, «Ӛркен» ЖШС 
Лисаковск филиалында, «Варваринское» 
ЖШС- тозған жерлер жоқ. 

2015 жылы облыс  кәсіпорындары  бұзылған 
жерлерінің 730 га алаңында қайта қалпына  
келтіруді  жүргізген, олардың ішінде: 
«Қазақстан алюминийі» АҚ - 404 га, «КГК-2»-
Троицкая ГРЭС РАҚ - 297,7 га, «Орион 
Минералс» ЖШС- 22 га, «Қостанай 
минералдары» ЖШС- 3 га.  

Салыстыратын болсақ, 2012 жылдан  2015 
жылға  дейінгі кезеңде  облыс  кәсіпорындары 
бұзылған жерлерді қалпына келтіру 
жұмыстарын жүргізіп,  ауыл шаруашылығы 

ӛндірісіне:   2012ж. – 108 га,  2013ж.- 250 га, 
2014ж.- 965,9 га,  2015ж. -730 га жерлерін 
қайтарған. 

Троицк ГРЭС-те Қарабалық ауданы 
аумағындағы Шұбаркӛл кӛлінің  күл 
үйіндісінің 1-ші және 2-ші секцияларында күл 
үйіндісін орналастыру жұмыстары аяқталған. 
Троицк ГРЭС кәсіпорны «Шұбаркӛл  кӛлінде 
орналасқан күл үйіндісін жою» жұмыс  
жобасын әзірлеп бекітті, жерлерді толығымен 
қалпына келтіру мерзімі 2018  жылдың 31 
желтоқсанына дейін белгіленген. 

Экология департаменті қалпына келтіру 
жұмыстарының санын және сапасын анықтау 
мониторингін жүргізуде. Жұмыстарды  
жүргізу серпіні:  2010 ж.- 90,85 га,  2011 ж.-64 га,   
2012 ж.- 157,6 га,  2013 ж.-250 га,  2014 ж.- 426,1 
га,  2015 ж.- 297,7 га. Күл үйіндісінің тозған  1-
ші секциясының қалпына  келтіру жұмыстары  
аяқталған– алаңы 556 га, 2-ші секциясының 
техникалық қалпына келтіру  жұмыстары 
жүргізілуде. Кӛпжылдық  шӛптерді егу 
жүргізілген. 

Жетіқара ауданының  «Орион Минералс» 
ЖШС  кәсіпорнында 55 га тозған жерлер 
тіркелген болатын. Кәсіпорындар   келесі   
алаңдарда  қайта қалпына келтіру 
жұмыстарын  жүргізген: 2014 жылы-11,3 га,  
2015 жылы-22 га. 

Қостанай қ., Арқалық қ., Лисаковск қ., Рудный 
қ., Варваринка к., Жетіқара к. топырақтың 
ауыр металдармен ластану туралы ақпаратты 
«Қазгидромет» РМК 
(http://www.kazhydromet.kz/ru/monitor_belu
ten_archiv2015) сайтында алуға болады.    

4.8.4. Жер қойнауы 

2015 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай 
бойынша Қостанай облысында 75 жер 
қойнауын пайдаланушы тіркелген, жер  
қойнауын пайдалануға 89 келісімшарт бар 
(4.8.4-ші кесте), оның ішінде: 

 жалпы таралған пайдалы 
қазбаларға (ЖПҚ) 43 келісімшарт; 

 қатты пайдалы қазбаларға (ҚПҚ) 
39 келісімшарт;  

 жерасты суларына 6 келісі-шарт; 

- барлау мен ӛндіруге байланысты емес, 
жерасты құрылыстарын салуға және 
пайдалануға 1 келісімшарт («Шаруа» ЖШС 
уытты қалдықтар полигонына). 
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4.8.4. кесте. Жер қойнауын пайдалану       
    

Атауы  

 2015ж. 

 

 2014ж. 

Жер қойнауын пайдаланушылардың  саны 75 75 

Игерілген минералды шикізат, мың тонна; 43 609 177 53 967 519 

Аршылған жыныстар кӛлемі, мың м3; 138 009 760 130 119 644 

Минералды шикізатын ӛндеу, мың тонна немесе мың м3 40 588 529 51 003 786 

Игерілген жерасты сулары, мың  тонна; 21 473 083 16 287 876 

Жер қойнауында орналасқан қалдықтар, мың  тонна. 37 083 589 18 041 242 

 

4.8.5. Биоәртүрлілік 

Облыстың мемлекеттік орман қорының жалпы 
ауданы 681,15 мың гектар құрайды, оның 
ішінде ағаш егілген – 234,9 гектар. 

Қостанай облысының аумағында орман және 
жануарлар дүниесін қорғау жӛніндегі 11 
мемлекеттік мекеме бар, сондай-ақ 15 ерекше 
қорғалатын табиғи аумақ бар (ЕҚТА), оның 
ішінде: 

- 1 мемлекеттік табиғи қорығы (Наурызым), 
ауданы 191381 га құрайды, 

- 1 «Алтын дала» мемлекеттік табиғи резерват, 
жалпы ауданы 489766 га, 

- 3 республикалық маңызы бар мемлекеттік 
табиғи (зоологиялық) қорықшасы 
(Михайловский, Жарсор-Ұрқаш, Тауынсор), 
жалпы ауданы 141100 га, 

- 10 жергілікті маңызы бар табиғи ескерткіш, 
ауданы 35,5 га. 

2016 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 
мемлекеттік орман қорының аумағында 
ауданы 1607,8 га орман алқаптарында, оның 
ішінде ағаш егілген 1020 га жерінде 45 ӛрт 
оқиғасы тіркелген. 

2015 жылы орман қорғау мекемелері орман 
ӛртімен күресу бойынша келесі алдын алу іс-
шараларын жүргізген: 884 км орман екпе 
ағаштары шекарасы бойынша  минералды 
белдеулер жасалды, 48073 км минералды 
белдеу күтілді;  ӛртке қарсы тақырыбында 690 
аншлаг орнатылды, ауыл шаруашылығын 
пайдаланушыларға орман қоры жерлерінде 
және шекаралас аумақтарда шӛптерді ӛртеуге 
тыйым салу туралы 752 ұйғарым берілді, 
ұйымдарда және оқу орындарында 185 дәріс 
оқылды; бұқаралық ақпарат құралдарында 37 
мақала жарияланды. 

Мемлекеттік орман қорының учаскелерінде 
негізгі орманды құрайтын ағаштар (қарағай 
мен қайың) дақылдарын отырғызу жұмыстары 
жүргізілді. Қостанай облысы бойынша орман 

дақылдарын отырғызу 1332 га ауданында 
жүргізілді. Сонымен қатар, орман мекемелері 
жалпы ауданы 579 га орман дақылдарын  
қосымша отырғызды. 169 га ауданның 
һртенген жерлері тазартылды.  

Облыстың елді мекендерін кӛгалдандыру 
үшін орман мекемелері берген кӛшеттердің 
жалпы саны 90 мың данадан асты. 

Орман шаруашылығы мекемелері орман 
қорғау бойынша жоспарлы іс-шараларды 
ӛткізді: орман ағаштарын орман 
патологиялық зерттеу, құмырсқа ұясын қорғау, 
құс ұяларын орнату. Орман зиянкестері мен 
аурулары ошақтарының ауданы жылдың 
аяғында 3006 га құрады.  

Қостанай облысы бойынша экология 
департаменті Қостанай облысының Амангелді 
және Жангелді аудандарының аумағында 
киіктердің қырылу оқиғасын тергеуге 
байланысты топырақтан, беткі су айдындары 
суынан және атмосфералық ауадан зерттеуге 
сынамалар алды. Ластану фактілері 
анықталмаған. Қоршаған орта объектілеріне 
дозиметриялық бақылау жүргізілді. 
Радиациялық фон бойынша арту 
анықталмаған.  

Киіктердің қырылу себебі пастереллез болып 
анықталды. Қостанай облысы бойынша 
кӛмілген киіктер саны 113309 басқа жетті, 
оның ішінде Амангелді ауданында – 65 508 
бас, Жангелді ауданында – 47 801 бас.        

4.8.6. Радиациялық жағдай  

Қостанай облысы аумағында уран ӛндіруші 
және ӛңдеуші кәсіпорындар жоқ. 

Аумақтағы гамма сәулелену деңгейін бақылау 
күн сайын 6 метеорологиялық  станцияда 
(Жетіқара, Қараменді, Қарасу, Қарабалық, 
Қостанай, Сарыкӛл) және  Қостанай (№2,№4), 
Рудный (№5) қалаларының атмосфералық 
ауасының ластануын бақылайтын 3 автоматты  
бекетте жүзеге  асырылады. 



4.8.  ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ 
 

Қазгидромет ШЖҚ РМК Қостанай облысы 
филиалының мәліметтері бойынша облыстың 
елді мекендерінде атмосфераның жерге 
жақын  қабатының радиациялық гамма-
сәулеленудің орташа деңгейі 0,4-0,19 мкЗв/сағ 
шамасында.  Облыс  бойынша орташа есеппен 
алғанда радиациялық гамма-фоны 0,12 
мкЗв/сағ құрайды және  рұқсат  етілген  
шегінде. 

Қостанай облысы аумағында атмосфераның 
жерге  жақын  қабатының радиациялық 
ластануын бақылау 2 метеорологиялық  
станциясында ауа  сынамаларын кӛлденең 
тақтайшаларымен іріктеу  арқылы  жүзеге  
асырылады (Жетіқара, Қостанай). Станцияда 
сынамалардың бес тәулік талдау жүргізілуде. 

Облыс аумағындағы атмосфераның жерге  
жақын  қабатының радиациялық түсімдерінің 
орташа тәуліктік  тығыздығы 0,7–3,1 Бк/м2 

шамасында. Облыс   бойынша түсімдері 
тығыздығының орта кӛлемі 1,2 Бк/м2  құрап, ол 
шекті жол берілген деңгейден  аспайды. 

4.8.7. Қалдықтар 

Облыс бойынша жалпы алғанда 2014 жылмен 
салыстырғанда ӛнеркәсіптік қалдықтардың 

пайда болу және орналастыру кӛлемінің 
қысқаруы орын алды. Мәселен,  2015 жылы 
269,5 млн. тн. пайда болды, бұл 2014 жылға 
қарағанда  16,5%-ға тӛмен (322, 9 млн. тн.). 2015 
жылы 206,3 млн.тн. орналасқан, яғни 2014  
жылмен   салыстырғанда 23,4%-ға тӛмен (269,3 
млн.тн). Деректерді  салыстыру талдауы 
кӛрсеткендей, кәсіпорындарындағы 
қалдықтардың пайда болу кӛлемі 53,4 млн. 
тоннаға азаюына, шахта құйғышын кӛму үшін 
тасты аршылған жыныстарының пайдалануы, 
фракциялық қиыршықтасты шығаруымен 
тасты аршылған жыныстарының ӛндеуі,  кен  
шығарылатын орынның істен шыққан 
кеңістігін аршылған жыныстарымен толтыру 
бойынша іс-шаралар себеп болды.   

Барлық тау-кен кәсіпорындарында 
қалдықтарды басқару жүйесі жұмыс істеп, оған 
қалдықтардың пайда болуын алдын алу және 
азайту, есепке алу және бақылау, жинақтау 
сонымен бірге, ӛндіріс қалдықтарын жинау, 
ӛңдеу, кәдеге жарату, тасымалдау, сақтау және 
жою сияқты технологиялық кезеңіне 
қалдықтарының барлық сатылары кіреді.  

Облыс бойынша жинақталған ӛнеркәсіптік 
қалдықтардың кӛлемі 11851063,098 мың 
тоннаны құрайды. 4.8.5-ші кесте. 

 

4.8.5-ші кесте. Өнеркәсіп салалары бойынша жинақталған өнеркәсіптік қалдықтар көлемі. 

 

 
Өнеркәсіп 
салалары  

 
Қалдық түрі 

Жинақталған қалдықтардың көлемі  (есеп кезеңін қоса 
алғанда), мың тонна 

 
Барлығы  

 
ТМО 

Барлығы 
өнеркәсіптік 
қалдықтар  

(радиоактивті 
қалдықтардан және 

ТМО басқа) 

1 2 3 4 5 

 

Т
а

у
-к

ен
 ӛ

н
д

ір
ет

ін
 

Аршылған жыныстар  10 908 685,303 1 150 666,793 9 758 018,510 

Байыту  қалдықтары 855 517,2 827 320,5 28 196,7 

Күл шлактары 12 594,396 - 12 594,396 

Құрылыс қалдықтары  165,769 - 165,769 

Автомобиль жуу шламдары 

және қалдықтар, мазутты 

топырақ  

16,217 - 16,217 

ТҚҚ  1,463 - 1,463 

Қолданылған автошиналар 0,000 - - 

Сынабы бар шамдарды  

сынаптан арылту қалдықтары 0,001 - 0,001 

Жылу 

энергетикалық 

Күл шлактары 
69069,759  69069,759 

Коммуналдық  ТҚҚ 5013 - 5013 

Ауылшаруашылық  
Ауыл шаруашылық 

қалдықтары 
- - - 
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Барлығы    11 851 063,098 1 977 987,312 9 873 075,786 

 

Қостанай  облысының аумағындағы ірі 
кӛлемде ӛндіріс қалдықтары пайда болатын 
негізгі  кәсіпорындар  «ССКБӚБ» АҚ, 

«Варваринское»   АҚ, «Қазақстан алюминийі» 
КБКБ мен   ТБКБ» АҚ филиалдары. 

 

4.8.6-ші кесте. 2015 жылы өнеркәсіп салалары бойынша пайда болған, пайдаланылған, өңделген және 
орналастырылған қалдықтар көлемі 

 

Өнеркәсіп 

салалары 
Қалдық түрлері 

Пайда 

болған, 

мың 

тонна 

Пайдаланылғ

ан, мың тонна 

 

Өңделген, 
кәдеге 

жаратылға
н, мың 
тонна 

Полигонға 

орналастырылғ

ан, мың тонна 

Басқа 

ұйымдар

ға 

берілген, 

мың 

тонна 

 

Т
а

у
-к

ен
 ӛ

н
д

ір
ет

ін
 

Аршылған 

жыныстар  
247091,82

6 
62599,832 511 183980,994 - 

Байыту  қалдықтары 
20697,301

3 
52,354 - 20468,5193 176,428 

 Істен шыққан ҚСШ - - - - - 

Пайдаланылған 

майлар 
0,187028 0,179078 - - 0,00795 

Ұсталған автошина 

мен  резеңке 

қалдықтары 

0,114765 - - - 0,114765 

ТҚҚ 2,662989 - 0,03 - 2,63 

Қара металл 

қалдықтары 
1,949101 0,013801 - - 1,9353 

Құрылыс қоқыстары 
13,981004

12 
0,00226432 0,006 13,705 0,2575398 

Автокӛліктерді 

жуғаннан кейінгі 

қалдықтар,  мазутты 

топырақ 

0,22936 - - 0,219 0,00016 

Жылу 

энергетикал

ық 

Күл шлактары 
1286,2275

25 
0,000525 - 1285,208 0,724 

Коммуналд

ық  
ТҚҚ 450 - - 450 - 

 Барлығы 
269 

544,481 
62652,3817 511,036 206198,6453 

182,10267
56 

                                                                                             

Мәселен, 2015 жылғы «ССКБӚБ» АҚ пайда 
болған ӛндіріс қалдықтарының барлық 
мӛлшерінен: (143,550 млн.тн –облыс  бойынша 
ӛндіріс қалдықтарының жалпы кӛлемінен 59%) 
«Соколов» шахтасының алаңын кӛмуге 
қолданылған аршылған жыныстары - 4547,924 
мың тн., кӛлік коммуникациялар салу үшін, 
карьерде қауіпсіздік белдік себуге, 
ӛнеркәсіптік алаңдарға және үйінділерге – 
1777,4 мың тн., құрылыс жұмыстары үшін 
қиыршық тастарды алу арқылы тас ұсақтау 

учаскесінде Соколов кенішінің қайта 
ӛндірілген аршылған жыныстары – 1813,328 
мың тн. Демек, ӛндірістің  пайда болған 
қалдықтарынан  – 143550 мың тн. ӛз 
қажеттілігіне жұмсалған  және қиыршық тасқа 
ӛндірілген – 23057,452 мың тн. Кәдеге  жарату 
пайызы 16 % құрады. 

 «Варваринское» АҚ 2015 жылдың 12 ай 
ішінде 2014 жылдың 12   айымен  
салыстырғанда ӛнеркәсіптік  қалдықтардың 
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пайда болу кӛлемдері  азайған. Аршылған 
жыныстар кӛлемі азайып, 28176,518 мың тн. 
құрады (облыс бойынша ӛндіріс 
қалдықтарының жалпы кӛлемінен13,4 %), 
олардың ішінен 27219,9 мың тн.  үйінділерге  
орналастырылған, ал  956,5 мың тн.  кәсіпорын  
қажеттілігіне пайдаланған – үйінді 
сақтағышты қоршау бӛгеттерін  және  ӛндіріс  
алаңдарын салуға. Байыту қалдықтарының 
пайда  болу кӛлемі де азайған және 2015 
жылдың 12 айы ішінде 3,663 млн. тн. құраған, 
салыстыратын болсақ 2014 жылы 3,701 млн. тн. 
Ӛнеркәсіптік  қалдықтарының пайда болу 
кӛлемдерінің азаюын талдау кеніш 
жұмыстарының және кенді ӛңдеу кестесін 
түзетуге байланысты аршылған 
жыныстарының және байыту қалдықтарының 
пайда болу кӛлемінің азаюын кӛрсетеді. 

«Қазақстан алюминийі» АҚ КБКБ және 
ТБКБ (облыс  бойынша пайда болған 
қалдықтардың  жалпы  кӛлемінен 18,8 %) 
пайда болатын қалдықтардың қоршаған 
ортаға кері әсерін тӛмендету және олардың 
жиналуын азайту үшін, кәсіпорындар 
аршылған жыныстарды кеніштің 
пайдаланылған кеңістігіне орналастырады. 
Мәселен, 2015  жылы кеніштің пайдаланылған 
ішкі үйінді кеңістігіне КБКБ – 26 047,2 мың 
тонна,  ТБКБ – 7 270,8 мың тонна 
орналастырылды. Кәдеге жарату  пайызы 
шамамен 44 %  құрады. 

Осы кәсіпорын бұзылған жерлерді қалпына 
келтірудің техникалық кезеңін  жүргізіп, 
қалдықтар кӛлемін 33,318 млн. тоннаға  
қысқартты.  

Демек, 2015 жылы  ӛңірдегі ӛнеркәсіптік 
қалдықтарды пайдаланудың   және   кәдеге  
жаратудың   жалпы  кӛлемі шамамен 24 % 
құрады. 

Алайда, 2015 жылы пайда болған қалдықтар 
кӛлемінің жалпы  азаюымен қатар, ӛндіріс  
кӛлемдерінің ұлғаюымен бірге қалдықтардың 
пайда болу кӛлемдерінің ішінара ұлғаюы 
келесі кәсіпорындарда кӛрініс тапқан:  
«Оркен»  ЖШС  – 830 мың тонна (2014 ж. ұқсас  
кезеңі  – 533 мың тонна,  35 % немесе  297 мың 
тоннаға ұлғайған). 

Улы қалдықтардың полигондары 

Облыстың Наурызым ауданында «Шаруа» 
ЖШС қызмет кӛрсететін улы қалдықтар 
полигоны орналасқан. Кәсіпорын қажетті 
техникамен және улы қалдықтармен 
айналасытан мамандармен қамтамасыз 
етілген (4.8.7-ші кесте), улы химикаттарды 
уақытша сақтауға арналған ыдыстардың типті 
қоймасы бар.   

2015 жылдың ішінде улы қалдықтарды 
қабылдау жүргізіледі.  Қалдықтарды 
орналастыру 2015 жылдың қазан  - қараша 
айларында жүргізілген. Есеп мәліметтеріне 
сүйенсек, 2015 жылы орналастырылғаны: 
хим.реактивтер мен құрамында сынабы бар 
қалдықтар -1,29 т, улы химикаттар,   ескі 
пестицидтер – 561,4 т, дәрі – дәрмектер– 1,1 т,  
пестицидттерге арналған ыдыс -73,6 т. 

 

4.8.7-ші кесте. 2005-20015жылдары «Шаруа» ЖШС (Наурызым ауданы) улы қалдықтардың 
полигонында қауіпті қалдықтарды орналастыру туралы ақпарат 

 

Орналастыру 
жылдары  

Өлш. 
бірл.    

Барлығы улы 
қалдықтар 
орналастырылды  

Оның ішінде 

Хим. 
реактивтер 
және 
сынабы бар 
қалдықтар  

Улы 
химикаттар, 
ескі 
пестицидтер  

Дәрі-
дәрмектер  

Пестицид 
терге 
арналған 
ыдыс  

2005 тонна 487,057 0 487,057 0 0 

2006 тонна 167 0,937 35 0 131,07 

2007 тонна 108,76 9,9 0,6 0,01 98,25 

2008 т/жыл 184,7 1,3 66,3 0,757 116,4 

2009 т/жыл 244,113 23,13471 3,947 2,580926 214,457 

2010 т/жыл 148,095898 13,37078 7,9773 1,549173 125,198645 

2011 т/жыл 331,8 34,691894 143,641825 0,532875 152,933406 

2012 т/жыл 333,5 5,4 141,5 1,06 158,2 



4.8.  ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ 
 

2013 т/жыл 156,143 2,322 3,2 1,921 148,7 

2014 т/жыл 106,4 9 10,6 1,1 85,7 

2015 т/жыл 637,4 1,29 561,4 1,1 73,6 

Барлығы  т/жыл 2089,526 88,53438 812,5231 7,229974 1041,3091 

 

2015 жылы жалпы ауданы  23 га 17 апатты 
үйінді анықталып жойылды. Полигонға 
шығарылған қалдықтардың кӛлемі шамамен 4 
мың тоннаны құрады. 

«Қостанай облыстық наркологиялық 
диспансер» медициналық және биологиялық 
қалдықтарының жоюымен айналысады. 
Ұсынылған мәліметтерге сәйкес 2015 жылы 
кәсіпорын 30 172,326 кг медициналық 
қалдықтарды және 2 300,569 кг биологиялық 
қалдықтарды жойған. Осындай  қызметпен  
«Рудный қалалық балалар ауруханасы» КМК 
айналысады. Есептік кезеңде 
эпидемиологиялық қауіпті медициналық 
қалдықтар кәдеге жаратылған: Класс Б – 0,4 
тонна, класс В – 0,26 тонна. Барлығы 0,66 
тоннаны құрады. 

«Иволга-Холдинг» ЖШС холдингі 
құрамындағы «ГЭСПОЛ» ЖШС базасында 
ӛндіріс және тұтыну қалдықтарын термиялық 
жою бойынша облысымызда алғашқы 
инсинераторлық қондырғы ӛз жұмысын 
жалғастыруда. Облыстың емдеу ұйымдармен 
медициналық қалдықтарды жағуға және 
шаруашылық субъектілермен мазутты 
топырақты жағуға шарттар жасалған. 2015 
жылы ӛндіріс  пен   тұтыну  қалдықтардың 
59 924 кг жойылған. 

«Экосфера» ЖШС мен «Салем КЗ» ЖК 
құрамында сынабы бар шамдар мен 
аспаптарды жинақтау мен сынаптан 
арылтуды жүзеге асырады.  2015 жылы 
«Экосфера» ЖШС  – 118 583 дана ҚСШ 
жинады. Олардың ішінде бюджеттік 
мекемелерден – 8 829 дана. Сынаптан арылған 
– 98 009 дана, әрі  қарай сынаптан арылту үшін  
қоймаларда сақтаулы– 20 574 дана. Темір   

сынабының    жиналғаны  және сақталғаны 
20858 грамм және 215 миллиграмм. «Салем 
КЗ»  ЖШС  84 118 дана шам мен құралдар 
жинаған. Сынаптан арылтуға «Экосфера» 
ЖШС-ға 54 713 дана берілген. Қоймада  0 дана 
сақтаулы. 

2015 жылы Қостанай  облысы  бойынша   
Экология  департаменті Қостанай қалалық 
сотының 2015 жылғы 8 мамырдағы № 2-3447 
шешімімен   «Экосфера + К» ЖШС- да  
уақытша сақталынған жалпы кӛлемі 24 258, 215 
грамм иесіз  металл  сынабын  республикалық  
меншікке қабылдады. 

2015 жылы Қостанай  облыс әкімдігінің және 
Экология департаментінің жұмысы 6 
экологиялық  мәселеге шоғырланған. 

Кӛлемі 554, 27 тонна қауіпті химиялық 
қалдықтары бар улы химикаттардың қираған 
қоймалары орналасқан аумақтардың мәселесі 
шешімін тапты. Кӛлемі 554, 27 тонна қауіпті 
химиялық қалдықтары бар Қарабалық 
ауданының Тоғызақ ауылындағы қираған 
қоймалардағы улы химикаттарды кәдеге 
жарату үшін 2015 жылы республикалық 
бюджеттен 50,8 млн.теңге және жергілікті 
бюджеттен 2,241 млн.теңге бӛлінді (ластануды 
жою жобасын әзірлеу). Қауіпті қалдықтар 
Қостанай облысы Наурызым ауданының 
«Қызбел» шатқалында орналасқан «Шаруа» 
ЖШС мамандандырылған полигон-қорымда 
554, 27 тонна кӛлемінде кӛмілген (оның ішінде 
мазутты топырақ – 323,72 тонна және 
агрохимиялық қалдықтар – 230,55 тонна). Жер 
учаскесінде техникалық және биологиялық 
қалпына келтіру жүргізілген. 

Иесіз қалдықтар бойынша нақты ақпарат 4.8.8-
ші кестеде кӛрсетілген. 

4.8.8-ші кесте Иесіз қалдықтар бойынша ақпарат 

№ р/с 

Ауданның 

атауы, 

алаңы (га), 

жер 

иесі/алаңы 

(га)  

Қалдықтар  саны 

(тонна) 

Өткізілген шаралар 

Қол жеткізілген нәтижелер 

1 
Жетіқара 

ауд., 

3 тонна – улы 

химикаттары бар   

Қалдықтарды  иесіз   тану   туралы сотқа талап  арызы  

берілген  болатын  
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Химияландыру құралдары  

Экологиялық  инспекциясы ауыл 
шаруашылық   құрылымдарды  тексеру 
кезінде ауылшаруашылық дақылдарды  
химиялық уландыру жүргізгенде, 
пестицидтерді  сақтау кезінде табиғатты  
қорғау   талаптарының бұзылуына негізінен 
назар аударады.  

Арам   шӛптерге, індеттер мен зиянкестерге  
қарсы ауылшаруашылық  дақылдарды 
химиялық  ӛндеу бойынша жұмыстар 
жүргізілген. Барлығы 5298,134 мың га  
алаңында   химиялық  ӛндеу  жүргізілген, 
оның ішінде зиянкестерге  қарсы  –1547,735 
мың га, арам шӛптерге қарсы – 3555,877 мың га, 
індеттерге қарсы– 394,522 мың га. Жұмсалған: 
гербицидтер- 2336093 л, фунгицидтер – 85759 
л, инсектицидтер – 95438 л.  Дақылдарды 
уландыруға  51790 литр тонна 
уландырғыштар жұмсалған, 164720 тонна 
дақылдар уландырылған. 

Облыстың ауылшаруашылық ӛндірушілері 
2015 жылы 10 мың тонна минералды 
тыңайтқыштар сатып алып, топыраққа 
енгізген. 2015  жылы тыңайтылған алаңы - 276 
мың га  құраған.  

Қостанай облысында пестицидтерді сақтау 
үшін 1,200 мың тонна пестицидтер (улы 
химикаттар) орналасқан 9 қолданыстағы 

типтік қойма бар. Бұдан басқа, 
ауылшаруашылық кәсіпорындарда 
пестицидтерді  қысқа кезеңге сақтауға 
жабдықталған уақытша қоймалар  бар 
(олардың тасымалдауы  дақылдарды  
уландыру, арам  шӛптерге, індеттерге   және 
ауылшаруашылық зиянкестерге қарсы 
химиялық ӛндеулер кезеңіне жүргізіледі). 
Уақытша  жабдықталған  қосылған   қоймалар  
мамыр – шілде  айларында іске  қосылады. 

Қостанай  облысына химияландыру 
құралдарын тасымалдауымен ҚР 
индустриалдық  даму және ӛнеркәсіптік 
қауіпсіздігі комитетінен Қазақстан 
Республикасына әкелуіне лицензиялары  бар 
кәсіпорындар  айналысады:  «Пестицидтер» 
ЖШС,  «БАСФ Орталық Азия» ЖШС,  «Август 
Қазақстан» ЖШС,  «Иволга-Холдинг» ЖШС 
және «Дюпон Қазақстан» ЖШС.  

Пестицидтерді әкелетін  кәсіпорындар келесі  
кәсіпорындардың  үлгілік қоймаларын 
келісімдер бойынша пайдаланады:  «Шаруа» 
ЖШС,  «Иволга-Холдинг» ЖШС және  
«Агрохимсервис» ЖШС. 

 Облысымызда Қостанай қ. «Шаруа» ЖШС 
кәсіпорны  - заңды тұлғаға бекітіліп берілген 
улы  қалдықтар – уытты химикаттардың  
полигон-қорымдары    бар. Алдын ала ыдыс 
«Шаруа» ЖШС Қостанай қаласындағы типтік 
химиялық қоймада тоғыз  ай ішінде  жиналып 
сақталынады, содан кейін күзде Наурызым 
ауданыдағы «Қызбел» полигонында кӛміледі. 
2015 жылы полигонда 637,4 тонн жарамсыз  
химиялық  құралдар – қалдықтар 
орналастырылып кӛмілген. 

4.8.8. Жаңартылатын энергия көздері  

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 
жылғы 25 қаңтардағы қаулысымен бекітілген 
Қазақстанда баламалы және жаңартылатын 
энергетиканы дамыту жӛніндегі 2013-2020 
жылдарға арналған іс-шаралар жоспарының 7-
тармағы негізінде Қостанай облысы бойынша 
баламалы және жаңартылатын энергетиканы 
дамыту жӛніндегі 2015-2020 жылдарға 
арналған іс-шаралар жоспары әзірленді (бұдан 
әрі - Жоспар).   

Мәслихат шешімімен Жоспарды бекіту үшін 
Қостанай облысының 2015 жылғы 2 сәуірдегі 
«Қостанай облысы бойынша баламалы және 

Тургеневка 

а. 

сыйымдылық  Қостанай қ. №2-7427  2012 жылдың 22-ші тамыздағы сот  

шешімімен иесіз  деп танылған. 

ҚР Үкіметінің  2007жылдың 08-ші қазанындағы № 919 

қаулысына сәйкес   қалдықтар  республикалық  меншікке  

2013жылдың 10-шы қазанында берілген. 

2 

Қарабалық 

ауд., 

Ауылдық 

округтердің 

жерлері 

554,27 тонна қараусыз 

қалған  улы 

химикаттардың 

ыдыстары   қоймасы  

2011 жылдың 18-ші тамызындағы № 2-7892   сот шешімімен 

Республикалық меншікке берілді.  

Жер  телімінде   техникалық    және биологиялық қалпына  

келтіру жүргізілген,  қауіпті  қалдықтардың тарихи 

ластануы   жойылған. 

Барлығы  21 557,27 тн.  
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жаңартылатын энергетиканы дамыту 
жӛніндегі 2015-2020 жылдарға арналған іс-
шаралар жоспарын облыстық мәслихаттың 
сессиясына бекітуге енгізу туралы» №132 
қаулысы әзірленген. 

Қостанай  облысында жел электр 
станцияларын салу бойынша 2 жоба іске 
асырылуда: 

- «Арқалық қаласы ауданында белгіленген 
қуаты 48 МВт Жел паркін салу», 
«KazWindEnergy» ЖШС  

Қостанай облысы әкімдігінің 2012 жылғы 21 
маусымдағы №284 қаулысымен Жоба Ӛңірлік 
индустриаландыру картасына енгізілді.  

Жобаның ағымдағы жай-күйі: 

1. Құрылыстың техникалық-экономикалық 
негіздемесі әзірленген. 

2. Габариттен тыс және жоғары тоннажды 
жүкті  ӛткізу бойынша жол-кӛліктік 
инфрақұрылымның ерекше талаптарға 
сәйкестігіне негізгі жабдықты жеткізу бағытын 
зерттеу жүргізілді. Кӛлік компанияларымен 
келіссӛздер жүргізілуде, маусым 
ерекшеліктерін ескере отырып, жеткізудің 
болжамды кестесі жасалуда. 

3. Жел турбиналарының салыстырма талдауы 
жүргізіліп, жабдықтың әлеуетті 
жеткізушілерінің түпкілікті тізімі белгіленді, 
жеткізу кӛлемін және техникалық қызмет 
кӛрсетуге келісімшартты бекіту жүргізілуде. 

4. Жобаны қаржыландыру үшін Еуропалық 
қайта құру және даму банкімен жұмыс 
жүргізілуде. 

5. 110 кВ ЭБЖ, кабель желілері және кӛліктік 
инфрақұрылым құрылысына жалпы ауданы 
298,15 га 3 жер учаскесі ресімделіп, жер 
учаскелеріне актілер алынды.  

6. Жобаны іске асырудың басынан сомасы 65,0 
млн. теңгеге акционерлердің жеке қаражаты 
игерілді, оның ішінде техникалық-
экономикалық негіздемені әзірлеу үшін 20 
млн. теңге жұмсалды, қуаттылық сұлбасын 
әзірлеу үшін 12 млн.теңге, желді ӛлшеу туралы 
есепке 7,2 млн.теңге жұмсалды.   

7. Сонымен бірге, 2015 жылы 20,5 млн.теңге 
жұмсалды (ай сайын операциялық шығыстарға 
шамамен 2 млн.теңге). 

8. General Еlectric (Дженерал Электрик) 
компаниясы негізгі капиталға кіру және ЖСҚ 
әзірлеуге қаржы бӛлу үшін 2015 жылдың 

аяғына дейін жобаның техникалық және 
заңгерлік аудитін жүргізді.  

«Қостанай облысы Меңдіқара ауданының 
аумағында қуаты 30 МВт жел энергетикалық 
станциясын салу және пайдалану, «EcoWind 
Ltd.» ЖШС.  

Қостанай облысы Меңдіқара ауданының 
әкімдігі және «EcoWind Ltd» ЖШС арасында 
жел энергетикасы саласында ӛзара 
ынтымақтастық туралы меморандум жасалды.  

Қазіргі таңда, алдын ала техникалық-
экономикалық негіздеме әзірленуде, алаң 
зерттеулері және бастапқы техникалық 
бағалаулар жүргізілді. Есептеулер жүргізу 
үшін аудандағы жел әлеуетін ӛлшеу 
мақсатында «Lidar» жабдығын жеткізушімен 
келіссӛздер жүргізілуде. 

Сонымен бірге, «Қостанай облысы Сарыкөл 
ауданының «Крыловка» ПС 35/10 кВ ауданында 1,5 
Мвт ЖЭС салу» жобасын іске асыру 
жоспарланып отыр, «Алатау ЭнергоТрейд 
Лимитед» ЖШС.  

Осы жобаны іске асыру үшін Сарыкӛл 
ауданының әкімдігі алаңы 3 га жер учаскесін 
бӛлді (уақытша ӛтеулі (ұзақ мерзімді, қысқа 
мерзімді) жер пайдалану (жалдау) құқығына 
акт). Құрылыстың техникалық-экономикалық 
негіздемесі және жел электр станциясын беру 
сұлбасы мемлекеттік сараптамадан ӛтті. 
Қазақстан Республикасы Энергетика 
министрлігінің шешімімен кәсіпорын 
жаңартылатын энергия кӛздерін 
пайдаланатын энергия ӛндіретін ұйымдар 
тізбесіне енгізілді. Бұл шешім станцияны 
пайдалануға енгізгеннен кейін  Қазақстан 
Республикасы Үкіметімен белгіленген 
тарифтер бойынша есептесу-қаржылық 
орталығымен электр энергияны сату үшін 
шарт жасауға мүмкіндік береді. Электр 
станциясын жеткізу және монтажы бойынша 
келісімшартты жасасу жұмыстары жүргізілуде. 
Мәселе банктермен пысықталып, 
инвесторларды іздестіру жүргізіліп жатыр. 

Бүгінгі күні кәсіпорын шамамен 5,022 
млн.теңге жұмсады, оның ішінде техникалық-
экономикалық негіздемені әзірлеуге және жел 
электр станциясының қуаттылығын беру 
сұлбасына 3,361 млн.теңге жұмсалды.  

Жоғарыда аталған жобаларды қаржыландыру 
акционерлердің ӛз қаражаты және 
инвесторлардың қарыз қаражаты есебінен 
жүзеге асырылуда. 

Қалалардан, ауылдардан және шаруа 
қожалықтарынан алыс орналасқан фермерлер 
мен тұрғындарға арналған Қостанай облысы 
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бойынша аз қуатты жаңартылатын энергия 
кӛздерінің (кіші ГЭС, жел генераторлары, күн 

панелдері, гелиоколлекторлар және т.б.)  болу 
туралы ақпарат 4.8.9-ші кестеде кӛрсетілген. 

 

4.8.9-ші кесте. Қостанай облысы бойынша аз қуатты жаңартылатын энергия көздері 

№ Қаланың, 
ауданның 

атауы 

Аз қуатты жаңартылатын энергия көздерінің болу туралы 
ақпарат 

 

Қуаты   Жылдық 
шығарылуы  

 

1 Лисаковск 
қ. 

Стеланы жарықтандыру үшін күн панелінің болуы. 
«ЭКСПО 2017» халықаралық кӛрмеге арналған стеланың 
периметрі бойынша қараңғы түскенде автоматты түрде 
қосылатын және таң атқанда автоматты түрде ӛшетін қуаты 2 Вт 
күн батареясы бар 20 тірек шамдары орналасқан. Күндізгі 
уақытта бұлтты кезде де қуаттандырылады. 10 сағаттан 12 
сағатқа дейін үздіксіз жұмысты қамтамасыз етеді.   
 

40 Вт 175,2 кВт*ч 

2 Арқалық қ. Кӛктау ауылында ҚХР ӛндірісінің қуаты 2кВт күн-жел электр 
станциясы орнатылған. 

2 кВт 8,76 МВт*ч 

3  Қарабалық Бӛрлі ауылдық округінің аумағында «Север-АгроН» ЖШС-да 
жалпы қуаты 11 кВт 5 дана күн батареясы бар (3 панель 2 кВт, 2 
панель 1 кВт). 

11 кВт 48,18 МВт*ч 

4 Наурызым Буревестник ауылдық округінде шаруа қожалықтарының 
мұқтаждары үшін («Жито» ЖШС, «Громов» ШҚ, «Бұға» ШҚ) 
Наурызым қорығының аумағында қуаты 3 кВт 3 кіші жел 
генераторы, қуаты 2,5 кВт 2 күн-жел генераторы орнатылған.  

14 кВт 61,32 МВт*ч 

4 Жангелді Қызбел ауылдық округінің аумағында «Шымболат» және 
«Алмас» шаруа қожалықтарында қуаты 3 кВт әрқайсысында бір 
бірден күн панелі (жалпы саны – 2 дана) бар. 

6 кВт 26,28 МВт*ч 

6 Қарасу Аудан аумағында биогаз қондырғысы бар. 164 кВт 720 МВт*ч 

 Барлығы:  197,04 кВт 864,7 МВт*ч 

*Облыста ЕДО (есептеу-диспетчерлік орталығы) деректері бойынша 2015 жылдағы жалпы 

шығарылымы 1511,97 млн. кВт*с = 1,512 млн. МВт*с 
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4.8.10. Экологиялық мәселелер 

 

№ 
р/с 

Экологиялық 
мәселелер  

Ағымдағы жағдай. Қабылданған шаралар.  
 

1 2 3 

1 Қостанай 
қаласында 
тұрмыстық қатты 
қалдықтарды 
өңдеу кешенінің 
жоқтығы 
 

2013 жылы республикалық бюджет есебінен Қостанай қаласында тұрмыстық қатты 
қалдықтарды басқару жүйесін жаңғырту жобаларына инвестиция салу бойынша 
техникалық-экономикалық негіздеме жобасы әзірленді (бұдан әрі - ТЭН). Жоба 
мемлекеттік сараптамадан ӛтті. Жобаны іске асыру құны 8,595,1 млрд.теңгені 
құрайды. 
Жоғарыда кӛрсетілген ТЭН жӛніндегі құжаттама ҚР Үкіметінің 2015 жылғы 04 
қарашадағы № 233 қаулысымен республикалық меншігіндегі ҚР Энергетика 
министрлігінің балансынан Қостанай облысының коммуналдық меншігіне берілді.  
1. Қоқысты сұрыптау кешенінің құрылысы бар ТЭН іске асыру жобасын Дүниежүзілік 
банкпен бірге қаржыландыру мүмкіндігі туралы мәселе пысықталуда.   
2. «Қостанай облысы бойынша ТҚҚ бӛлек жинау, сұрыптау, кәдеге жарату және ӛңдеу 
жӛніндегі, жергілікті атқарушы органдарының қалдықтармен айналасу саласындағы 
мамандандырылған кәсіпорындарымен ӛзара әрекет ету жӛніндегі 2020 жылға дейінгі 
жол картасының» жобасы әзірленді. 
Мәселені шешу үшін:  
1.Тиісті қорытындыларды ала отырып, Қостанай қаласында қоқысты сұрыптау желісін 
(қолмен сұрыптау) салу бойынша ТЭН, ЖСҚ әзірлеу (түзету), (мерзімі – 2016 жылдың 
желтоқсан айы - 2017 жыл).   
2. Қостанай қаласында қоқысты сұрыптау желісін (қолмен сұрыптау) орнату және 
пайдалануға беру қажет (мерзімі – 2017 жылдың желтоқсан айы - 2019 жыл).  

2 Қостанай қ. облыс 
орталығында 
биологиялық 
тазарту 
станциясының 
(БТС) жоқтығы 
 
 
 

2014 жылы республикалық бюджет есебінен «Қостанай қаласын сумен жабдықтау 
және су тарту жүйесіне инвестиция салу негіздемесі» жобалық құжаттама әзірленіп, 
онда болжамды құны 36,8  млрд. теңге тұратын, жобалық ӛнімділігі 90 мың 
м3/тәулігіне, сүзгіштегі терең қосымша тазалаумен бірге механикалық және 
биологиялық тазалау бойынша кәріздік тазартқыш құрылыстарының жүйесін салу 
қарастырылған. Жоба мемлекеттік сараптамадан ӛтті. Осы жобаны іске асыру үшін 
ТЭН және ЖСҚ әзірлеу қажет. 
Осы жобаны қаржыландыру мүмкіндігі жӛніндегі мәселе пысықталуда. 
Мәселені шешу үшін биологиялық тазарту станциясын салуға қаржы бӛлінгеннен 
кейін ТЭН және ЖСҚ әзірлеу қажет. 

3 Облыстың елді 
мекендерінде 
ТҚҚ орналастыру 
проблемасы (ТҚҚ 
тиімсіз басқару) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Қостанай облысының аумағында тұрмыстық қатты қалдықтардың (ТҚҚ) 310 полигоны  
бар, олар жер пайдалану құқығын ресімдеумен нақты заңды тұлғаларға бекітілген. 
ТҚҚ полигондарының негізгі бӛлігі санитарлық-экологиялық талаптарға сай 
келмейді.  
Қалдықтарды кәдеге жаратудың пайызы тӛмен (0,1%). 
1. ТҚҚ полигондарын жақын орналасқан ауылдар арасында біріктіру арқылы 
олардың оңтайландырылуы жүргізілген (полигондардың саны 629-дан  310-ға дейін 
қысқартылған).  
2. Барлық ТҚҚ полигондары жер пайдалану құқығын ресімдеумен нақты заңды 
тұлғаларға бекітілген.  
3. «Қостанай облысы бойынша ТҚҚ бӛлек жинау, сұрыптау, кәдеге жарату және ӛңдеу 
жӛніндегі жергілікті атқарушы органдарының қалдықтармен айналасу саласындағы 
мамандандырылған кәсіпорындарымен ӛзара әрекет ету жӛніндегі 2020 жылға дейінгі 
жол картасының» жобасы әзірленді. 
4. Қостанай облысы әкімдігінің 2015 жылғы 3 мамырдағы № 205 қаулысымен Қостанай 
облысының экологиялық проблемаларын шешу жӛніндегі іс-шаралар жоспары 
бекітілді.   
5. Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі мен Корея Республикасының 
Қоршаған ортаны қорғау министрлігі арасындағы қалдықтарды басқару саласында 
2015 жылы қол қойылған Меморандум аясында Қостанай қаласында қалдықтарды 
басқаруды жақсарту жӛніндегі шебер-жоспарды және «Алматы қ., Кӛкшетау қ., 
Бурабай к., Щучинск қ. және Қостанай қ. қалдықтарды басқаруды жақсарту жӛніндегі 
шебер-жоспар» құру туралы Келісімді әзірлеу. Шебер-жоспар ТҚҚ басқару 
саласындағы халықаралық тәжірибені ескере отырып жасалған. 
6. Қостанай қ., Рудный қ. пластик қалдықтарын бӛлек жинау жүйесі қолға алынған.  
7. Жергілікті бюджет есебінен мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс аясында 
қалдықтарды бӛлек жинау бойынша насихат жүргізілуде. 
Проблеманы шешу үшін:  
8. Тиісті қорытындыларды ала отырып, Қостанай қаласында ТҚҚ полигонының 
құрылысы жобасының ЖСҚ әзірлеу, (мерзімі – 2018 жылдың желтоқсан айы).   
9. Қостанай қаласында ТҚҚ полигонын салу қажет (мерзімі – 2019 жылдың желтоқсан 
айы). 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1300000636#z9
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1300000636#z9
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1300000636#z9
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1300000636#z9
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4 Қостанай 
қаласында 
бұрынғы мыс-
аммиакты 
жасанды штапель 
талшығын 
өндіретін  
зауытының 
өнеркәсіптік ағын 
су жинағышы – 
«тарихи 
ластануды» 
(иесіз) жою 

Жинағыш Тобыл ӛзенінің су қорғау аймағында орналасқан. Мыс-аммиак ӛндірісінің 
зауыты ӛз қызметін 80-ші жылдары тоқтатқан. Экология департаментінің деректеріне 
сәйкес жинақтағыштың тұрған жерінде мыс бойынша ШЖК артуы тіркелген. Тобыл 
ӛзенінің ластану қаупі бар. 
«Қоршаған ортаны қорғау іс-шаралары» 254008 бюджеттік бағдарламасы аясында 
жергілікті бюджет қаражаты есебінен (2,6  млн.теңге) ӛнеркәсіптік ағын су жинағышы 
– бұрынғы химиялық талшық зауыты объектісінде экологиялық мониторинг 
жүргізілуде. Жүргізу мерзімі 2015 – 2016 жылдар. Мониторинг нәтижелері бойынша 
ластануды жою шаралары әзірленетін болады. 
Проблеманы шешу үшін мониторинг нәтижелері бойынша қоршаған орта 
компоненттеріне теріс әсер анықталған жағдайда «тарихи ластануды» жою іс-
шараларын жүргізу қажет (мерзімі – 2017 – 2018 жылдар). 

5 Қолда бар 
кәріздік тазалау 
құрылыстарының 
(КТҒ) тиімсіз 
жұмысы. 
 

КТҒ ӛткен ғасырдың 70-ші жылдары салынған және оларды жӛндеуге және 
жаңғыртуға жеткілікті қаражаты жоқ мемлекеттік коммуналдық кәсіпорындардың 
балансында тұр. Тозу салдарынан жыл сайын КТҒ жұмысының тиімділігі тӛмендеуде.  
1. КТҒ жұмысының тиімділігін қолдау үшін кәсіпорындардың ӛз қаражаты есебінен 
ағымдағы жӛндеу жүргізіледі.  
2. 2014 жылы Қарабалық ауданының аудан орталығында (Қарабалық к.) ағын суларды 
биологиялық тазарту станциясы пайдалануға берілді. 
3. Октябрьский к. кәріздік тазалау құрылыстарын қайта құруға ЖСҚ әзірлеу 
(Лисаковск қ.), мерзімі – 2016 ж.  
4. Октябрьский к. кәріздік тазалау құрылыстарын қайта құру, мерзімі – 2018 ж. 
5. Денисов ауданының Денисовка ауылында құрамында биологиялық тазартудың КТҒ 
бар кәріз желісін салу, (мерзімі – 2016 жылдың жалтоқсан айы). 
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Облыс 

ҚазақстанРеспубликасыныңүшоблысымен 

(АқмолаҚостанай, Павлодар) 

жәнеРесейФедерациясыныңүшоблысыменшек

аралас, 

облыстыңорталығыболыпПетропавловскқалас

ытабылады.  

Облыста 5 қала, 13 аудан, 689 ауылбар. 

Облыселдiңбастыаграрлықөңірлерініңбiрiбол

ыптабылады. 

Өнеркәсіптіңнегізгісалаларыөңде-

ушіөнеркәсіпжәнеөндірісбойыншасалаларжән

еэлектрэнергиясы, газжәнесутаратубо-

лыптабылады. 

Қара, сирекжәнеасылметалдар, таскөмір, тау-

кеншикізатқорлары (отқатөзімдідоломит, 

флюстіәктас, қалыптыққұм), 

құрылысматериалдары, каолин, 

минералдысуларжәнеемдікбатпақтарбар. 

Климатыконтинентталды, қысы- ұзақ, суық; 

жазы- қысқа, орташаыстық. 

Ауаныңорташатемпературасықаңтарайында -

16, -19ºС, шілдеде +18, +20ºС. Жауын-

шашынныңорташа мөлшері 300-350 мм. 

ӨзендеріОбъөзенібассейнінетиесілі. 

Өзенұзындықтары: Есіл (Ишим) 

(облысшегінде 690 км), Аққанбұрлық (176 км), 

Иманбұрлық (177 км). 

Көлдердіңкөбінегізінентұщы. 

Олардыңішіненеңірілері: Шағалалытеңіз 

(267,4 км2), Теке (256,6 км2), Сілеті теңізі (750,3 

км2), ҮлкенҚараой (305,5 км2), Кіші Қараой 

(100,8 км2), Айдабол (15,5 км2) жәнет.б. 

ЕсілөзеніндеСергеевкасуқоймасысалынған 

(ауданы 117 км2, сыйымдылығы 695 млн. км3).  

СолтүстікҚазақстаноблысыныңсуресурстарыЕ

сіл 

өзенініңАққанбұрлықжәнеИманбұрлықсалала

рыменСелетi, Шалғынды, Қамысақты, Ащысу, 

Қарасуөзендерi 

жәнебасқадасуобъектілеріненқұралады. 

Өңірдіңнегізгісукөзі–Есілөзені, 

облысаумағындағыұзындығы 690 кмқұрайды. 

Көпжылдарбойғыөзенніңжылдықорташа 

ағысы 2,23 км3құрайды. 

Облысаумағындаауданы 10 гектардан астам 

2328 көлорналасқан, оныңішінде 473-і тұзды. 

Көлдердіңсуайнасыныңжалпыауданы 275 

мыңга-ға жетеді, су көлемі–4,5 млрд. м3. 

Көлдердіңбасымтереңдіктері 1,5–3,0 

метрдіқұрайды. 

СолтүстікҚазақстаноблысыныңаумағында 26 

жұмысістептұрғансушаруашылығыобъектілер

іжәнегидротехникалыққұрылыстарбар, 

оныңішінде 22-сімемлекетменшігіндежәне 4-

еуі–жекеменшікте. 3 ірісуторабы (Сергеевка, 

Петропавл, Шарық) «Қазсушар»меншігінде 

жәнетағыбіріріЕсілсуторабы«Есілсу»РМКмен

шігінде. 

СергеевкажәнеПетропавлсутораптарыҚазақст

анРеспубликасыныңСолтүстік -

Қазақстаноблысын, ішінараАқмола, 

Қостанайоблыстарынсуменжабдықтаудықамт

амасызететінбірыңғайсушаруашылығыкешені

н 

құрайдыжәнеРесейФедерациясыныңТөменобл

ысынакепілдіреттелетінсужіберудіжүзегеасыр

ады. 

Екісуқоймасыныңжалпытолықсыйымдылығы

жобабойынша 712,2 млн. м3 құрайды, 

ныңішіндеСергеевка– 693 млн. м м3, 

Петропавлск – 19,2 млн. м3. Солтүстік- 

Қазақстаноблысыорманды-

далажәнедалааймақтарыныңшегіндеорналасқ

ан. 

4.13.1.Атмосфералықауа 

СолтүстікҚазақстан облысында 
атмосфералықауаға ластағыш заттар 
түсімініңнегізгікөзіэнергетикаобъектілері, 
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өнеркәсіптіккәсіпорындарменавтокөліктербол
ыптабылады.  

Облыс орталығы–Петропавлқаласы–
СҚОәуебассейнінластауғаеңкөпүлесқосады. 
Мұндаоблыстыңстационарлы 
көздерденжалпыластағыш заттар 
шығарындыларының  46%-
ғажуығынберетінкәсіпорын–
«СевКазЭнерго»АҚ (ЖЭО-2) орналасқан.  

2015 жылы атмосферағастационарлы көздер 
шығарындылары 74,359 мыңтоннанықұрады.  

2014 жылмен салыстырғанда (72,901 
мыңтонна) атмосфералықауағаластағыш 
заттар 
эмиссияларыныңәуебассейніннегізгіластағыш 
«СевКазЭнерго» АҚ-ныңотынды (көмір) 
жалпытұтынуынарттыруыесебінен 0,977 
мыңтоннағажәнежаңакәсіпорындардың 
ашылуы есебінен 0,481 мыңтоннағаартқанын 
атап өтугеболады.  

Ластағыш заттардыңжалпышығарындылары 
жалпы көлемінің 45,9%-ы «СевКазЭнерго» АҚ-
ға (ПЖЭО-2) тиесілі.   

«СевКазЭнерго» АҚ-ныңстационарлы 
көздерденластағыш заттар 
шығарындыларыныңжалпы көлемі 2015 жылы 
2014 жылмен салыстырғанда 0,977 
мыңтоннағаартты. 
Бұлұлғаюотындыжалпытұтынудың 2014 
жылменсалыстырғандаартуыментүсіндіріледі: 
18484 тонна көмір, 344 тоннамазутжағылды. 
Станцияныңбарлық 11 қазандықагрегаты 
эмульгаторлармен жабдықталды.  

Ауаныңсапасы 
Петропавл 
қаласындаатмосфералықауаныңжағдайынбақ
ылаустационарлы 4 бекеттежүргізілді. 2015 
жылішіндестационарлы 
бақылаужелісініңдеректері бойынша 
атмосфералықауаластануыныңдеңгейітөменд
еп бағалануда. 
Бәріненбұрынқаланыңауасыкүкірттісутекпен

ластанған.  

РМ-2,5 өлшенгенбөлшектер бойынша – 12, 
РМ-10 өлшенгенбөлшектер бойынша – 96, 
көміртекоксидібойынша– 10, 
азотдиоксидібойынша– 3, аммиакбойынша– 1, 
күкірттісутекбойынша– 460 жағдайдаШЖК 1-
ден артықжәнекүкірттісутекбойынша32 
жағдайда 5 ШЖК артылғаны тіркелді.    

СолтүстікҚазақстаноблысындаауаныңластану
ынбақылауТайынша, СаумалкөлБулаев 
кенттерінде, Бескөлауылындажүргізілді. 
Бақылаудеректерібойыншаөлшенгензаттар, 

күкіртдиоксиді, көміртекоксиді, 
азотдиоксидінің шоғырлануыжолберілетін 
норма шегінде болды.    

Толықақпарат«Қазгидромет»РМКсайтындаор
наласқан 
(http://www.kazhydromet.kz/ru/monitor_belu
ten_archiv2015). 

4.13.2.Су ресурстары 

СолтүстікҚазақстаноблысыныңсуресурстарыЕ
сілөзенініңарналарыменқоса 
(Аққанбұрлықөз., Иманбұрлықөз.), Сілеті, 
Шағалалы, Қамысақты, Ащысу, 
Қарасуөзендерініңжәнеуақытшаағысыбарбасқ
адаағындысуларданқұралады.  

Облыстағыкөлдердіңжалпысаны– 2328, 
жиынтықаумағы4600 км2. 
Аумақтыңкөлділігішамамен 3,5%-ды құрайды, 
Қазақстанныңсолтүстікоблыстарыныңарасынд
аеңжоғары. Санжағынанаумағы 1 км2 

жуықкөлдерменкөлшұңқырларыбасым, 
еңірікөлдерге (суайдыныныңаумағынақарай) 
мыналаржатады: Сілеті-Теңіз, Шағлытеңіз, 
Теке, Кіші Қарой. Еңтереңкөлдер: Шалқар, 
Жақсы-Жаңғыстау, алайдатереңдігі 1,5-2,5 
мкөлдербасым.  

Беткі суларыныңсапасы 

СолтүстікҚазақстаноблысыныңаумағындабетк
і 
сулардыңластануынбақылауЕсілөзеніндежәне
Сергеевкасуқоймасындажүргізілді.  

Есіл өзеніндеШЖК артуы ауыр металдар 
тобыныңкөрсеткішімен тіркелді (мыс – 3,5 
ШЖК), бас иондар (сульфаттар – 1,1 ШЖК), 
биогенді заттар (жалпы темір – 1,6 ШЖК). 

Сергеевка су қоймасында ауыр металдар 
тобындағызаттардыңартылғаны тіркелді (мыс 
– 3,8 ШЖК, мырыш – 1,2 ШЖК), биогенді 
заттар (жалпы темір – 1,9 ШЖК). 

Есіл 
өзеніменСергеевкасуқоймасысуыныңсапасы«л
астанудыңорташадеңгейіне»сай келеді. 2014 
жылмен салыстырғандаЕсіл 
өзеніменСергеевкасуқоймасысуыныңсапасыай
тарлықтайөзгергенжоқ. 

Толықақпарат«Қазгидромет»РМКсайтындаор
наласқан 
(http://www.kazhydromet.kz/ru/monitor_belu
ten_archiv2015). 

Су ресурстарына ағызулардыңнақты 
көлемітуралыақпаратжәнеағындысужинақтағ
ыштарыныңжағдайына талдау 4.13.1-ші және 
4.13.2-шікестелерде келтірілді.  
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4.13.1-ші кесте. Су ресурстарыныңластануыжәнеағынды сулармен ластағыш заттардыңағызылуы 

Ағызулардыңкөлемітуралынақтыақпарат 2015 жыл 2014 жыл 

Өнеркәсіптікағызулар Суды бұрукөлемі, мыңм3 9531,403* 13721,563* 

Ластағыш заттар көлемі, 
мыңтонна 

10,484* 15,129* 

Шаруашылық-тұрмыстықағынды сулар Суды бұрукөлемі, мың м3 954,542 946 

Ластағыш заттар көлемі, 
мыңтонна 

1,5 1,3 

Барлығы 
(жоғарыдакөрсетілгенбарлықағызулар) 

Суды бұрукөлемі, мың м3 10485,945 14667,563 

Ластағыш заттар көлемі, 
мыңтонна 

11,984 16,429 

 

4.13.2-ші кесте. Су объектілері жағдайынаталдау 

Жинақтағ
ыштыңата

уы 

Тазарту құрылыстары, 
ағымдағыжағдайы 

Табиғатқорғауіс-шараларыныңорындалуы 

«Биопруд» 
жинақтағы
шы, 
«Қызылжа
рсу»ЖШС 
(бұрынғы«
Петропавл
су»АҚ), 
Петропавл
қаласы 
 

2014 жылы жинақтағыш 
дамбаларына 
күрделіжөндеужобасыәзірлен
ді, 
жұмыстардыжүргізуүшінреспу
бликалықбюджеттен«Биопруд
»жинақтағышына 262 985 
мыңтеңгебөлінді. 2015 
жылықаражатбөлінбеді 

Аталғанжоба «Жұмыспенқамту 2020 
жолкартасы»бағдарламасыбойыншаіскеасыружоспарлануда 

«Қызылжа
рсу»ЖШС, 
Горькоекө
л 
жинақтағы
шы, 
Қызылжар
ауданы 

Жинақтағыш 
дамбалардыңжағдайықанағат
танғысыз, дамбалар 2007 
жылы 4,47 млн. 
теңгегеішінарабекітілді, 20 
жылдан астам 
күрделіжөндеужүргізілмеген.2
016 
жылғаарналғандамбаныкүрде
ліжөндеужобасыәзірленуде. 
2015 жылықаражатбөлінбеген. 

«СҚОПетропавлқаласындағы«Горькое 
көлі»ағындысулардыжинақтағыш 
тоғаныдамбысынкүрделіжөндеу»жобасытүзетілдіде 2016 жылғы 20 
мамырдағы№ 12-0144/16 мемлекеттік 
экологиялықсараптаманыңоңқорытындысыалынды. 
Ағымдағыжылыжоба«Жұмыспенқамту 2020 жолкартасы» 
бағдарламасышеңберінде 2017-2019 
жылдарыіскеасырылатынжобалартізбесінеенгізуүшінСҚОқаржыб
асқармасынажәнеСҚОжұмыспенқамтудыүйлестіружәнеәлеуметтік
бағдарламаларбасқармасынажолданды. 

Омутки 
көліжинақ
тағышы, 
Қызылжар 
ауданы 
 

2014 жылы жоба әзірленді, 
жинақтағышдамбаларға 
күрделіжөндеужүргізілуде, 
жұмысжасауғаРБ-дан 70 524 
мыңтеңгебөлінді. 2015 
жылықаражатбөлінбеді 

- 

«Каменка» 
ескі арна 
жинақтағы
шы, 
«Қызылжа
рсу»ЖШС 

Жағдайықанағаттанғысыз, 
қайтақалпынакелтірумен 
жөндеу жүргізілмеген. 2015 
жылықаражатбөлінбеді 

- 



4.13. СОЛТҮ СТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ 
 

2015 жылғаарналғанҚазақстанРеспубликасыныңтабиғиресурстарынпайдаланужәнеқоршағанортаныңжай-күйітуралыұлттықбаяндама 

 

Жерасты сулары 

Облыстыңжерастысуларынластаукөздеріәдетт
еқалалардың, кенттердің, 
өнеркәсіптікжәнеауылшаруашылықкәсіпорын
дарының, 
әсіресеқорғалмағаннемесенашарқорғалғансул
ыдеңгейжиектершегіндеорналасқандарыныңс
ұйықжәнеқаттықалдықтарыболыптабылады.  

Жалпы жерасты 
суларыныңластануыоқшаусипаттаболыпкелед
і. 

Негізгі ластану учаскелері – Петропавл, 
Сергеевка, Мамлютка, Булаев қалаларының, 
Благовещенка, Явленка, Корнеевка, 
Возвышенка, Поляковка, Пресновка, 
Соколовка, 
Смирновауылдарыныңшегіндегісүзу 
алаңдары, жинақтағыштоғандаржәнеағынды 
суларды булағыштар, қоқысүйінділері, 
күлүйінділері.  

Жалпы, зерттелген 
аумақтағыжерастысуларыныңжағдайынаталд
аужасап, 
өткенжылдарменсалыстырғандаауылшаруаш
ылығыкәсіпорындары 
(малшаруашылығыкешендері) 
өндірістікқызметінтоқтатқанучаскелердемарг
анецпенфосформенластанудеңгейіедәуіразай
ғандегенқорытындыжасауғаболады. 
Мұнайөнімдеріменфенолдарментұрақтыласта
ну жұмысістептұрғанкәсіпорындары бар 
учаскелерде атап өтілуде, 
азотқосындыларымен ластану жаппай 
байқаладыдеугеболады.   

Жерасты суларын ластағыш негізгі 
компоненттер қорғасын, мұнайөнімдері, 
фенолдар, нитраттар, марганец, аммиак. 

4.13.3. Топырақтыңластануы 

Петропавл 

қаласындакөктемгікезеңдетопырақсынамасы
ндамыс 0,2-1,3 ШЖК, кадмий – 0,1-0,3 ШЖК, 
қорғасын– 0,4-1,3 ШЖК, мырыш – 0,2-1,1ШЖК 
жәнехром– 0,2-0,5 ШЖКшегінде болды.  

ЖЭО-2 санитарлық-қорғау аймағыаумағында 
1,3 ШЖК мыс пен 1,3 ШЖК 
қорғасынныңартылғаны тіркелді.  

№ 4 орта мектеп ауданында 1,1 ШЖК 
артылғаны тіркелді.  

Мир 
жәнеИнтернационалкөшелеріқиылысатынаум
ақта 1,1 ШЖШмырышартылғанытіркелді.  

Басқааудандардатопырақсынамаларындааны
қталатынауырметалдарқұрамыжолберілетінн
ормашегіндеболды.  

Күзгікезеңде 
топырақсынамаларындамысқұрамы 0,2-1,6 
ШЖК жәнеқорғасын– 0,5-1,5 ШЖК, мырыш – 
0,2-1,0 ШЖК, хром – 0,3-0,5 ШЖК 
жәнекадмий– 0,1-0,4 ШЖК. 

ЖЭО-2 санитарлық-қорғау 
аймағыаумағындатопырақсынамасындағымы
сқұрамы 1,6 ШЖК жәнеқорғасын– 1,5 
ШЖКқұрады.  

№ 4 мектеп ауданында мыс құрамы 1,2 
ШЖКқұрады.  

Мир 
жәнеИнтернационалкөшелерініңқиылысында
, Кировзауытымен 
саябақаймағыныңсанитарлық-қорғау 
аймағыаумағындаанықталатынауырметалдар
құрамыжолберілетіннормаданаспаған.  

 

4.13.4.Биоәртүрлілік 

СолтүстікҚазақстаноблысыныңедәуір 
бөлігіорманды дала аймағындаорналасқан, 
орманқорыныңжерлеріоблысаумағының7,1%-
ын ғанақұрайды (684,014 мың га). Облыс 
аумағынданегізіненқайыңжәнекөктерек 
ағашыныңтұқымдарыөседі.   

Облыс аумағында 12 
орманмекемесіұйымдастырылғанжәне«Көкше
тау»мемлекеттікұлттықтабиғипаркінің 
(МҰТП) бірбөлігі (СҚОАйыртауауданы) бар.  

ҚазақстанРеспубликасыҮкіметінің 2006 жылғы 
10 қарашадағы№ 1074 қаулысымен 3 
мемлекеттіктабиғиқорықшақұрылды: 
Смирнов (зоологиялық), Согров 
(зоологиялық), Орлиногор (ботаникалық) 
жалпы аумағы 429,95 мыңга.  

Облыс орман қорыныңжалпыауданы 684,014 
мыңгектардықұрайды, олардан орман 
мекемелерініңауданы – 549,7 мыңга, 
СолтүстікҚазақстаноблысыныңаумағындағы«
Көкшетау»МҰТП– 134,511 мыңга.  

Қазақстандағыеңсолтүстіксуырлармекенінсақт
аумақсатында 1998 жылыоблысәкімінің 1998 
жылғы 28 қыркүйектегі№ 201 шешімімен 
облыстықмаңызыбарқорықшаларқұрылды: 
Ақсуат (зоологиялық) –
Тимирязевауданыныңаумағында ауданы 10,5 
мыңгажәнеАқжан (зоологиялық) –
осыауданныңаумағындаауданы 27 мыңга.  
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Республикалықмаңызыбартабиғатескерткіште
рі: Жаңажол, Күмісқарағайорманы, 
Қарағайорманы 181,1 гектар 
аумақтаорналасқан.  

СолтүстікҚазақстаноблысының 
көгалдандырубағдарламасынорындаумақсаты
ндамемлекеттікорманмекемесі 2015 
жылыжоспарбойынша 965 габолса, 1994 га-ға 
жуықауданда орманды 
қалпынакелтіружәнеорманөсіружұмыстарын
жүргізді. 3500 мыңданаағаш-
бұтатұқымдастарекпе көшетіотырғызылды. 
Екпе 
көшеттерініңтұрақтылығынсақтаужәнеарттыр
у, олардыңөнімділігінұлғайту, 
ауруларыныңинфекциялықфоныназайтумақс
атындабірқатарқажеттісанитарлық-
сауықтыруіс-шараларыжүргізілуде. 2015 жылы 
816 гаауданда іріктеме 
санитарлықағашкесужүргізілді, зиянкестер 
мен инфекциялықаурулардан 
тұрақтылығыбұзылғанкөшеттердеон орман 
мекемесі бойынша 31,474 
мыңгектарғажуықдербесжүптантазаланды(201
5 жылғымамыр-маусым).  

СолтүстікҚазақстаноблысыныңәкіміжариялаға
нсанитарлықтазалаужәнеабаттандыруүшайлы
ғыаясында елді мекендерде 
көгалдандыружұмыстарыжүргізілді, шамамен 
27000 көшетотырғызылды.   

2015 жылы мемлекеттік 
аңшылыққорынқорғаужәнеұтымдыпайдалану
бойыншақабылданғаншаралар 
нәтижесіндеаңшылықалқаптарда 
аулауғаболатынжануарлар түрлерініңсаны 
тұрақтыдеңгейдеқалуда. 
ОблыстасиреккездесетінжәнеҚызылкітапқаенг
ізілгенжануарлардантұрақтымекендейтіні 
орман сусары, саны шамамен 700 дара. 
Бірнеше жыл бойы америкалыққаракүзен, 
сілеусін, қасқыр, алЕсіл өзенімен – 
құндызоблысаумағынакіредіжәнеаз санымен 
кездесуде.    

Қызылкітапқаенгенқанаттыларданоблыстабез
гелдек, ақбастырна, сұртырна, 
сұңқылдақаққуұясалады.  

Суда 
жүзетінқұстардыңкөктемгіжәнекүзгіұшыпөтуі
кезіндеоблыстардыңаңшылықалқаптарындаҚ
азақстанРеспубликасыныңҚызылкітабынаенге
нсиреккездесетінәріжойылыпкетуқаупібарқұс
тарыныңтүрлерікездеседі, 
оныңішіндеқызылжемсаулықарашақаз, 
шиқылдаққаз, аққұйрықсубүркіт, бүркіт, 
аққұтан, турпан, қарадегелек, қоқиқаз, 
ақтырна, балықшы, бұйрабірқазан. 
Бұйрабірқазанменаққулардың, 

ақбастырнаменбезгелдектіңсаныартқаны 
байқалады.  

4.13.5.Радиациялықжағдай 

Ағымдағыжылыкеденжәнешекарақызметініңр
адиациялықбақылауыбарысындаоблысаумағы
ндатранзитпенөткенжүктіңрадиациялықфон
ыартқанжағдайларанықталмады.  

2014-2015 жылдар кезеңінде жер 
қойнауынанқұрамындарадионуклидтер бар 
кен жыныстары мен қалдықтаригерілмеді. 

СҚОаумағында 5 
тоқтатылғанжәнежойылғануранкенорныорна
ласқан: Ғ. Мүсіреповатындағыауданда–
Шоқпақ, Аққанбұрлық; Айыртауауданында–
Грачев, Қосашы, Дергачев. 

2015 жылғы 24-26 
тамыздаСҚОбойыншаэкологиядепартаментіні
ңмамандарырадиологиялықбақылаужүргізді, 
тоқтатылғанжәнежойылғануранкенорындары
ныңаумағында ДРС-РМ1401 іздеу 
дозиметрімен гамма 
сәулеленудіңбаламалымөлшерініңқуатынөлш
еді. 

Тексеру нәтижесіндемыналаранықталды: 

1. № 5 кен басқармасының№ 12 кенішіГрачев 
кен орны (тоқтатылған) Саумалкөлауылынан 
10 кмқашықтықтаорналасқан: 
өнеркәсіптікаумағыныңқоршауыішінарабұзы
лған, аумақтағығимараттарқираған, 
аумаққұрылыстыққоқыспенжәнеоңтүстік-
шығысжағынанкүлқожыменқоқысталған, 
қирағанғимараттардаашық шахталар 
табылды, радиациялыққауіпбелгілеріжоқ. 

Кеніш 
аумағындағыгрейдержолдыңоңтүстікжағында
гаммасәлеленудіңбаламалымөлшеріқуатының
мәні 0,39-0,41 мкЗв/сағқұрады (1,2 
есеасыптұр).  

Кеніштіңоңтүстік-
батысжағынаншахтаұңғысынан100 метрде 
аумағышамамен 0,2 м2 тас табылған, 
оныңгаммасәлеленуініңбаламалымөлшерінің
мәні 1,8 мкЗв/сағқұрады (5,45 есеасқан).  

Гамма сәулеленудіңбаламалы 
мөлшеріқуатыныңорташамәнінорма бойынша 
0,33 мкЗв/сағболса, 0,4 мкЗв/сағқұрады. 

2. Қосашыкенорны (тоқтатылған), Кутузовка 
ауылынан 7 км 
қашықтықтаорналасқан:өнеркәсіптікалаңның
қоршауыжоқ, аумақтағығимараттарқираған, 
бетонмен 
жабылғанжәнеашықшахталартабылды, 
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аумаққұрылыстыққоқыспенқоқысталған, 
радиациялыққауіпбелгілеріжоқ. 
Гаммасәулелену баламалы 
мөлшеріқуатыныңорташамәнінормабойынша 
0,33 мкЗв/сағболса, 0,092 мкЗв/сағқұрады.  

3. Дергачев кен орны (жойылды), Сары 
Төбекауылынан 3 кмқашықтықтаорналасқан: 
өнеркәсіптікалаңаумағықайтақалпынакелтіріл
ген жәнешөпбасқан, 
ішінаратікенектісымменқоршалғантөбе.Қорш
аубағаналарындарадиациялыққауіпбелгілеріб
ар. 
Гаммасәулеленудіңбаламалымөлшеріқуатыны
ңорташамәнінормабойынша 0,33 
мкЗв/сағ0,086 мкЗв/сағқұрады.  

4.№ 4 кен басқармасының№ 3 кеніші 
Шоқпақкенорны (тоқтатылған) 
Шоқпақауылынан 2 
кмқашықтықтаорналасқан: өнеркәсіп 
алаңыныңқоршауыжоқ, 
аумақтыңсолтүстікжағыүймеленген, 
аумақтыңбатысжағыныңбойындаүймелербар, 
аумақтағығимараттарішінарақираған, 
қирағанғимараттардаашықшахталар 
табылған, 
аумаққұрылысқоқысыменқоқысталған, 
радиациялыққауіпбелгілеріжоқ. 
Гаммасәулеленудіңбаламалымөлшеріқуатыны
ңорташамәнінормабойынша 0,33 
мкЗв/сағболса, 0,166 мкЗв/сағқұрады.  

5. Аққанбұрлықкенорны (жойылған), 
Чистополье ауылынан 3 км 
қашықтықтаорналасқан:  
аумаққакірержолдыайналаорқазылған, 
өнеркәсіпалаңыныңқоршауыжоқ, 
аумақтағығимараттарқираған, 
аумақтаашықшахтатабылған, 
аумаққұрылысқоқысыменқоқысталған, 
радиациялыққауіпбелгілеріжоқ. Гамма 
сәулеленудіңбаламалымөлшеріқуатыныңорта
шамәнінормабойынша 0,33 мкЗв/сағболса, 
0,11 мкЗв/сағқұрады.  

Аталғанфактібойынша 2015 жылғы 5-6 
қарашадаСҚОтабиғатқорғаупрокуратурасын
ыңбастамасыменуранкенорындарынабірлеске
н тексеру ұйымдастырылды.  

Грачев кен орнын 
өлшеунәтижесіндекенішаумағыныңбойындао

рналасқангрейдерліжолдагаммасәулеленудіңб
аламалымөлшеріқуатыныңмәнінормабойынш
а 0,34 болғанымен, 0,49 мкЗ/сағқұрады(1,4 есе 
асқан), грейдер жолындағыоқшаунүктелерде 
0,62 және 1,47 мкЗв/сағ(2,3 есе асқан) норма 
бойынша 0,64 мкЗв/сағболғанымен. 
Шахтаүстіндегіғимараттамәнінормабойынша 
0,64 мкЗв/сағболғанымен 0,28мкЗв/сағ, 
ағаштілгішаумағында 0,27 мкЗв/сағ, 
шахтаныңмаңында 0,26 мкЗв/сағқұрады. 

Шоқпақкенорнындагаммасәулеленудіңбалама
лымөлшеріқуатыныңмәнінормабойынша 0,62 
мкЗв/сағболғаныменшахтаүстіндегіғимаратта 
1,38 мкЗв/сағ(2,2 есе асқан), шахтаныңмаңында 
0,21 мкЗв/сағ, 
аумаққакірержердегіқирағанғимаратта 0,19 
мкЗв/сағқұрады. 

Елді мекендердіңгамма сәулеленудеңгейін 
бақылаукүнсайын 3 
метеорологиялықстанциядажүзегеасырылады 
(Булаев, Петропавл, Сергеевка). 
Облыстыңелдімекендеріндеатмосфераныңбет
кіқабатыныңрадиациялықгамма-
фоныныңмәні 0,08-0,16 мкЗв-
сағшегіндеболды. Орташаесеппеноблыста 
радиациялықгамма-фон 0,11 
мкЗв/сағқұрадыжәне рұқсатетілгеншегінде. 

СолтүстікҚазақстаноблысы 
аумағындаатмосфераныңжергежақынқабатын
ыңрадиациялықластануынбақылау 2 
метеорологиялықстанциясындаауасынамалар
ынкөлденеңтақтайшаларыменіріктеу  
арқылыжүзегеасырылады (Петропавл, 
Сергеевка). Станцияда 
сынамалардыңбестәулікталдауы жүргізілді. 

Облыс 
аумағындағыатмосфераныңжергежақынқабат
ыныңрадиациялықтүсімдерінің орташа 
тәуліктіктығыздығы 0,6–3,2 Бк/м2 шамасында. 
Облыс   бойынша 
түсімдерітығыздығыныңортакөлемі 1,2 Бк/м2  
құрап, олшектіжолберілгендеңгейденаспайды. 

4.13.6.Қалдықтар 

Түзілгенөнеркәсіпқалдықтарыныңжалпыкөле
мі1779,796 мыңтоннанықұрайды, 4.13.3-кесте. 

 

4.13.3-кесте.Өнеркәсіпсалалары бойынша түзілгенөнеркәсіпқалдықтарының көлемі 

Өнеркәсіпсалалары Қалдықтүрі, 
барлығы 

Түзілгенқалдықтаркөлемі, мыңтонна 

барлығ
ы 

олардан: 

ТМ
Т 

Радиоакти
вті 
қалдықтар 

Өнеркәсіпқалдықтар
ы (ТМТ мен 
радиоактивті 
қалдықтардықоспағ
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анда) 

барлығы 

1 2 3 4 5 6 

Электр энергиясын, газ бен суды 
өндіружәнебөлу 

Күлшлактар 
1040,78   1040,78 

Машина мен жабдықөндірісі Гальваншламдар 1,014   1,014 

Тау-кен игеру өнеркәсібі, отын-
энергетикалықпайдалықазбаларөндіру
денбасқа 

Аршынды 
жыныстар 635,337   635,337 

Мұнай өнімдерінқабылдау, сақтау, 
шығару 

Мұнайшламдары, 
мұнай 
өнімдерісіңгентоп
ырақ 

0,0650   0,0650 

өзге Өндірісқоқысы 102,6   102,6 

Барлығыаймақ бойынша 1779,79
6 

  1779,796 

Облыс аумағындаулы 
қалдықтардыкөмугеарналғанполигондаржоқ. 
«Севказэнерго»АҚкүлшлактарды 
орналастыру 
үшінкүлүйінділеріжұмысістептұр. 
Күлүйінділеріндежиналғанқалдықкөлемі 
33360918 тоннаны құрады. 

Аумағы 120 га№1 
күлүйіндісіқайтақалпынакелтірілді. 

Аумағы 151 га№ 1 секцияның№ 2 
қайтақалпынакелтірілді. 

Аумағы 161 га№ 2 секцияның№ 2 күлүйіндісі 
(жұмысістемейді, 20 
гақайтақалпынакелтірілуде). 

Аумағы 161 га№ 3 секцияның№ 2 күлүйіндісі. 

Аумағы 152 га№ 3 күлүйіндісі 
(күлүйіндісітолды, қайтақалпына келтіруге 
дайындықжүргізілуде). 

ТҚҚполигондары 

Облыс полигондарында 
орналастырылғантұрмыстыққаттықалдықтард
ыңжалпыкөлемі3884,68 мыңтоннанықұрады. 
ТҚҚполигондарытуралықысқашаақпарат 
4.13.4-ші кестеде келтірілді.  

 

4.13.4-ші кесте. 2015 
жылғыжағдайбойыншажұмысістептұрғанТҚҚполигондарыныңсаныменжағдайытуралықысқашаақ
парат 

Р/с 
№ 
 

А
у
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 м
ен

 қ
ал
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л

а
р

д
ы
ң

 а
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ы

 

Е
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ы
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ТҚҚполигондарыныңсаны Полигон иесі 

Полигонда 
орналастырылғанТҚҚ-

ның жалпы көлемі, 
мыңтонна, 2015 

жылғы 20 
желтоқсандағыжағдай 
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ы
ғы
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ш
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1 2 3 4 5 6 7 8 11 

1 Айыртау  88 59 0 59   411 

2 Ақжар 25 23 0 23   97,5 

3 Аққайың 32 29 0 29  
 

248,51 

4 Есіл  58 46 0 46   191,7 

5 Жамбыл  60 53 0 53   67,2 
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6 М. Жұмабаев 69 60 4 56 4 
 

211,46 

7 Қызылжар 72 66 0 66   193,84 

8 Мамлют  42 33 1 32  1 225,9 

9 Ғ. Мүсірепов 68 62 1 61 1 
 

453,64 

10 Тайынша  89 78 0 78   401,2 

11 Тимирязев  25 16 0 16   135,4 

12 Уәлиханов 27 27 1 26  1 137,33 

13 Шал ақын 43 25 0 25   269,7 

14 Петропавл қаласы 6 2 2 0 1 1 840,3 

 Барлығы: 704 579 9 570 6 3 3884,68 

 

СолтүстікҚазақстаноблысыныңаумағында 579 
қалдықтардыорналастыруобъектісібар, 
олардың 198-нің жер учаскесі ресімделді, 9 
қоқысүйіндісіменТҚҚполигоныныңрұқсатқұж
аттарыбар.  

Мәселен, 2011-2015 
жылдараралығындағыкезеңдеЭкология 
департаменті 1 
санаттағыТҚҚполигондарыныңменшікиелері
не 15 рұқсатберген («Үлгілі»ЖШС, 
«Дорожник»ЖШС, «Чистовский»ЖШС, 
«Мөлдірсу»ШЖҚКМК, «Коммунхоз»ММК, 
«Коммунсервис»ШЖҚМКК, 
«ЖасылЕсіл»ЖШС).  

Қоқысүйінділерінерұқсатқұжаттарынресімдеу
бойыншаіс-
шараларауылдықелдімекендердідамытужоспа
рларынаенгізілді.  

2015 жылғы 23 
қаңтардабарлықмүдделітараптардыңқатысуы
ментозғанавтомобиль шиналары 
қоқысүйінділерініңболмауыжәнекәдегежарату
мәселесіжөніндекеңесөткізілді.  

Іс-шараны 
өткізубарысындаСолтүстікҚазақстаноблысын
ыңаумағындағықалдықтарменжұмыс істеу 
саласындағықазіргіпроблемаларменолардыше
шужолдарықарастырылды.  

Жергілікті 
атқарушыоргандарөндірісжәнетұтынуқалдық
тарыменжұмысістеусаласындағыпроблемалар
дышешумақсатындаСолтүстікҚазақстаноблыс
ыныңтұрмыстыққаттықалдықтардыбасқаружү

йесінжаңғыртудың 2015-2030 
жылдарғаарналғанбағдарламасынәзірледі 
(2015 жылғы 28 мамырдағы№ 181 
қаулыменбекітілді). 

 

4.13.5-ші кесте. Жұмысістептұрған (рұқсатетілген) 
ТҚҚполигондарыныңсанытуралықысқашаақпарат 

Иесі Пайдаланы
ла бастауы, 

алып 
жатқанжер

і 

Жобалық
қуаты 

Түзілгенқалдық
таркөлемі 

(мыңтонна) 

1 2 3 4 

Петропавл қаласыәкімдігінің«Коммунхоз» МКК ( ТҚҚполигоны) 1996 жыл, 
25,9 га. 

1 488,671 
мыңтонна 

912898,666 

«Дорожник» ЖШС 
(ТҚҚүйіндісі) 

2007 жылғы 
1 

қаңтардан,  
4 га 

134,4 
мыңтонна 

52,320 

«Чистовское» ЖШС, 
М. Жұмабаевауданы 

Чистовское 
ауылы, 1998 

жылдан 
бері 

22,0 
мыңтонна 

 
 

6,739 

Украинка 
ауылы, 2009 

жылдан 
бері 

9,0 
мыңтонна 

Урожайное 
ауылы, 1993 

жылдан 

9,0 
мыңтонна 
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бері 

«Үлгілі»ЖШС, М. Жұмабаевауданы 1980 
жылдан 

бері 

ТҚҚ 
15,0 

мыңтонна 

1,685 

«СҚОМамлютауданыәкімдігініңМамлютауданыәкіміаппаратыны
ңжанындағы«Коммунсервис»ШЖҚМКК (ТҚҚүйіндісі) 

2014 жыл 
6,8 га 

578 513 13120 

«ЖасылЕсіл» ЖШС 
Ғ. Мүсіреповатындағыаудан 
 

2014 жылғы 
5 мамырдан 

бері 
Жер 

учаскесінің
аумағы5 га 

300 
мыңтонна 

11769,34 

«Мөлдірсу» ШЖҚМКК 2009 жыл 
35 га 

136,9 88,936 

Кездейсоққоқысүйінділеріпроблемасы 
жүйелітүрдегісанитарлықтазалауғақарамастан 
облыстағыеңөзекті 
проблемалардыңбіріболыпотыр. 

Ауылдықокругтардажергіліктіатқарушыорган
дараумақтардыабаттандыруүшінсенбіліктерө
ткізукезіндеқоқысүйінділерінжоюдыұйымдаст
ырды. Ұйымдастырылғанқоқысүйінділеріне 
202,3 мыңм3қоқысшығарылды, 
Ғ.Мүсіреповатындағыаудандажалпыкөлемнен 
45 мың метр3қалдықшығарылды.   

Барлығыоблыста 547 малқорымыбар, олардың 
267-
сініңжерпайдалануғамемлекеттікактілерібар, 
48 көңқоймасының 5-еуініңжерді 
пайдалануғамемлекеттікактілерібар. 
МалқорымдарынаэмиссияғарұқсаттарПетроп
авлқаласында, М. Жұмабаев 
ауданындағыҮлгіліауылындажәнеЕсілауданы
ндағы«Заградовское»ЖШС-ындабар.  

Есепті кезеңішінде «Салем.kz» ЖШС облыс 
кәсіпорындарыменұйымдарынан 0,893 
пайдаланылғаншамқабылдады.  

«Жасыл жер СТ» ЖШС 3412 дана 
пайдаланылғаншам, 14 
данақызуөлшегішқабылдаған. 

2015 жылы «СКО Фармация Экомед.kz» 
ЖШС-
ыныңоблыспенқаланыңмедициналықмекемел
еріненжинағанжәнеқайтаөңдегенбиоорганика
лықжәнемедициналыққалдықтарының көлемі 
110,98 тоннанықұрады, 
«ҚРДСМСҚӨОәкімдігінің 3-
шіқалалықауруханасы» 28 тонна, 
«Экомедлаборатория» ЖШС – 15,527 тонна, 
«Салем.kz» ЖШС 0,893 тонна (барлығы 155,4 
тонна).  

ЖК Жуков С.И. кәдегежаратуүшін 171 
тоннаполиэтиленжинап, жаңаөнімшығарды 
(полиэтиленпакеттер, термошөгупленкасы, 
балшықтанқорғайтынжабын).  

Кәдегежаратуүшінқалдықтарқабылдайтынкәс
іпорындартуралымәлімет 3-ші кестеде 
келтірілді.  

 

4.13.6-шыкесте. Қалдықтардыкәдегежарататынкәсіпорындар 

№ Ұйымныңатауы Қабылданатынқалдықтардыңатауы Қабылданды, 
тонна 

Кәдегежаратылды, 
тонна 

1  «СКО Фармация 
Экомед.» ЖШС 

мед. қалдықтар 110,98 110,98 

2 «3-ші қалалықаурухана» 
КМК 

мед. қалдықтар 
28 28 

3 «Салем» ЖШС құрамындасынабы бар шамдар 0,893  

4 «Экомедлаборатория» 
ЖШС 

мед. қалдықтар 28,722 28,722 

пестицидтардыңыдысы 15,527 15,5 

5 «Эко Гарант» ЖШС өсімдіктердіқорғауқұралдарыныңыдысы 14,3 14,3 

6 «Elean.kz» ЖШС өндірісжәнетұтынуқалдықтары 16 10 

медициналыққалдықтар 5,9425 5,9425 

құрамындасынабы бар шамдар 0,36 0,36 

құрамындасынабы бар шамдараспаптар 0,24 0,24 

7 «Радуга» ЖШС полимерлер 1056 1050 

8 «Жасылжер» ЖШС құрамындасынабы бар шамдар 0,853 0,853 

қызуөлшегіштер 0,0004 0,0004 
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Өндірісжәнетұтынуқалдықтары 10 10 

мед. қалдықтар 0,008 0,008 

9 ЖК «Айсин» макулатура 10 10 

10 ЖК Жуков полиэтилен 171 171 

11 «Soltustik Rubber 
Recycling» ЖШС 

автошиналар 
38,4 30.8 

12 ЖК«Ахмутдинов С.О.» ағашқалдықтары 17 17 

 Жиыны  1524,2259 1510,9059 

 

Петропавл қаласыныңаумағындаПЭТ-ыдыс, 
алюминийқұтылар, макулатура, 
орауышполиэтиленқалдықтарын, 
сынғаншыны, 
әртүрліпластмассажинауғаарналған 472 
контейнерорнатылды. Облыста 4 
кәсіпорынқалдықтардыбөлекжинауменайнал
ысады, төменжәнежоғарықысымды 
полиэтилен, ПЭТ-ыдыс 
қалдықтарынанполиэтиленпленкаларменпаке
ттер, балшықтанқорғайтынжабын, 
шаруашылықтатұтынатынтауарларөндірісіжо
лғақойылды. 
Қайталамашикізатқабылдайтынбекеттер 
салынды. 
Қоқысөңдейтінзауытсалумәселесіәлеуеттіинве
сторлармен пысықталуда.    

Химияландыру құралдары 

«СҚОауылшаруашылығыбасқармасы»ММмәл
іметібойыншаСолтүстікҚазақстаноблысыныңа
умағындапестицидтердікөметінқорымдарда, 
пестицидтердісақтауғаарналғанқирағанқойма
лардажоқ. 

Облыс аумағындапестицидсақтайтын 5 
қоймабар. 
ҮшқоймаПетропавлқаласындаорналасқан, 
біреуі«ЕсілХимАгро»ЖШС-ына, 
екіншісі«Агрохимия»ЖШС-ына, үшіншісіЖК 
«ЖақсылықоваА.К.»тиесілі, төртіншіқоймаҒ. 
Мүсірепов 
атындағыауданныңНовоишимауылында 
орналасқанжәне«Қазагрохим» ЖШС-ына 
тиесілі, ал бесіншісі Есіл 
ауданыныңЯвленкаауылында, 
«Агрохимснаб»ЖШС-ынатиесілі.  

СҚОаумағында 41 
фирмапестицидсатуменжәнеқолдануменайна
лысады. 2015 жылыөңделген жер 
көлемімынадай: пестицидтермен (улы 
химикаттармен) – 4,6 млн. га; минералды 
тыңайтқыштармен– 674,5 мыңга. 

Барлығы 50,1 
мыңтоннахимияландыруқұралыпайдаланылд
ы, олардан: 

 Пестицидтер (улы химикаттар) 4,5 
мыңтонна 

 Минералды тыңайтқыштар 45,6 
мыңтонна. 

Пестицидтер (улы химикаттар) ыдысын 
кәдегежаратуды полигоны Ақмолаоблысы, 
Зерендіауданы, Озерное 
ауылыныңмаңындаорналасқан «Эко Гарант» 
ЖШС-ы, Қостанайоблысы, 
Наурызымауданындаорналасқанжекеқорым-
полигонында«Шаруа» ЖШС сондай-ақ, 
қалдықтардыөртейтінпеш 
СолтүстікҚазақстаноблысы, Тайынша ауданы, 
Розовка 
ауылыныңмаңындаорналасқан«Экомедлабора
тория»ЖШС-нда жүргізеді.  

4.13.7. Жаңартылатын энергия көздері 

Баламалы 
көзденСолтүстікҚазақстаноблысындақуаты 
2,26 МКтСергеевкаСЭС-ы бар. 
«Қазақтелеком»АҚөндірістікобъектілердірезер
втіэлектрменжабдықтауоблыстыңАқжаржәне
Уәлихановаудандарында –жиынтыққуаты 9,4 
кВтүшжел-күнэнергокешенінорнатты. 2012 
жылы«ЗенченкожәнеК»коммандиттіксеріктес
тігі Новоникольск ауылында өзқаражаты 
есебінен жалпы қуаты 1,5 МКт (2х750кВт) 
екіжелэлектрстанциясын орнатты сонымен 
қатар, ағымдағыжылдың 1-
шітоқсанындақуаты1 МВт «NEG MICON» 
герман 
фирмасыныңекіжелэнергиялыққондырғысыіс
кеқосылды.   

2014 жылғы 28 қарашада«KYZYLZHAR 
INVEST 2014» 
халықаралықфорумыаясындақолқойылғанме
морандумғасәйкес«БиоТЭС»ЖШС 
(Астанақаласы) Санкт-
Петербургқаласынанкелгенинвесторларменбі
рлесіпҚызылжарауданындақұсөсіруқалдықтар
ыменжұмысістейтінқуаты 1 
МВтбиогазқондырғысынсалужобасыніске 
асыруда. Қазіргітаңдақұрылыс-
монтаждаужұмыстарыатқарылуда.   

Барлығы 2015 жылыжаңартылатынэнергия 
көздерінпайдаланатынобъектілер 19,4 
млнкВт/сағастамэнергияөндірді, бұл 2013 
жылменсалыстырғанда 4,8%-ғаартық (18,5 
млнкВтсағ). 2015 жылы 
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СолтүстікҚазақстаноблысыныңжалпытұтынук
өлеміндегібаламалыэнергиякөздерінпайдалан
уүлесі 1,6%-ды құрады, 2013 жылы–1,8%, 2015 
жылы өндірілген көлемі– 0,6%, 2013 жылы – 
0,7%. 

Электр энергиясын 
өндірукөлеміндегібаламалыэнергиякөздерінп
айдалануүлесінің кемуі Петропавл ЖЭО-2-де 
электр энергиясын оза 
өндірудіңартуыментүсіндіріледі, 
бұлқуаттарғаауқымдықайтақұружүргізілуімен
, алтұтынукөлеміндежаңақуаттаренгізілуімен 
шартталған. 
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4.13.7-ші кесте. СолтүстікҚазақстаноблысында 2012-2015 жылдары жаңартылатын энергия 
көздерініңэлектрэнергиясынөндіруі 

Атауы 

Электр энергиясын өндіру, млн. кВт/сағ 

2012 жыл 2013 жыл 2014 жыл 2015 жыл 

ҚРАШМСРК«Қазсушар»РМКСҚФ 15,9 16,5 
16,21 

 
16,4 

«Қазақтелеком»ТДСҚБ 0,09 0,054 
0,053 

 
0,0067 

«Зенченко жәнеК»КС - 1,94 1,47 3 

Жиыны 15,99 18,5 17,73 19,4 

 

4.13.8.Экологиялықмәселелер 

 Экологиялықмәселе Ағымдағыжағдай Шешу жолдары 

1 Кәрізжелілеріментазартуи
мараттарының тозуы 

Есіл 
өзенініңалқабындағыНовоишим, 
Явленка, 
Бескөлауылдарындағыкәрізжеліл
еріментазартуимараттарыныңто
зғандығы, Мамлютка, Булаев, 
Сергеевка, Тайынша 
шағынқалаларындакәрізжүйелер
ініңболмауы. 
Облысаудандарындазаңдастыры
лған, 
барлықстандарттарғасайкелетіна
ғынды су 
жинақтағыштарыныңболмауы 

Мына жобаларғаТЭНменЖСҚдайындалды: 

1. Новоишим а. 

кәрізжелілеріменкәріздітазартуимараттарын 

қайтақалпынакелтіру, 1151690 мыңтеңге. 

2. Есіл ауданындағыЯвленкаа. 

кәрізжелілеріменкәріздітазартуимараттарын 

қайтақалпынакелтіру, 535526 мыңтеңге. 

3. ҚызылжарауданындағыБескөла. 

кәрізжүйесінқайтақалпынакелтіру, 551192 мыңтеңге. 

4. Мамлютка қ. кәрізжүйесініңқұрылысы. 

ТЭНменжұмысжобасынәзірлеу, 66200 мыңтеңге. 

5. Булаев қ. кәрізжүйесініңқұрылысы. 

ТЭНменжұмысжобасынәзірлеу, 66000 мыңтеңге. 

Тайынша ауданындағыТайыншақ. 
кәрізжүйесініңқұрылысы, 850000 мыңтеңге 

2 Петропавл 

қаласындағыТҚҚполигоны

нпайдаланумерзімініңшек

теулілігі. ТҚҚ-ны 

бөлекжинау,  

сұрыптаужәнеөңдеупробле

масы 

 

Петропавл 
қаласындағыТҚҚполигонынпайд
аланумерзімініңшектеулілігі 

Қоқысөңдейтінзауытқұрылысы. 
Арнайыконтейнерлерді пайдалану 
арқылықалдықтардыбөлекжинаужүйесінұйымдастыру. 
Халықаралықсапастандартынасайкелетінтехникаменқа
лдықтардыкәдегежарататынжергеуақытылы шығару. 
Аталғаніс-
шаралардыіскеасыруүшінреспубликалықжәнеоблысты
қбюджеттенқаражатбөлукерек. 

3 Облыс аудандарында 

ресімделген, 

заңдастырылғанТҚҚполиг

ондарыныңболмауы, 

кездейсоққоқысүйінділерін

іңтүзілуі 

ҚазіргітаңдаСҚО-

даорналастырылған 578 

ТҚҚполигонының 208-

інеғанажеручаскелеріресімделге

н. Аудандықбюджеттер 2016 

жылға 64 қоқысүйіндісіне 19,6 

млн. теңгеқаражатбөлудікөздеді. 

Жерге орналастыру жобасыныңқұныполигонның 1 

гектарына 200 мыңтеңгеніқұрайды. 

ТҚҚполигонынажеручаскелерінресімдеугеаудандықбю

джеттенқаражатбөлужобалардыңқұныжоғарыболғанд

ықтанбаяуөтуде. 

 



4.14. ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ 
 

2015 жылға арналған Қазақстан Республикасының табиғи ресурстарын пайдалану және қоршаған ортаның жай-күйі туралы ұлттық баяндама 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облыс аумағы Қазақстан Республикасының 
солтүстік-шығысында орналасқан және онда 
19 әкімдік-аумақтық бірлік, оның ішінде 15 
аудан, 10 қала, 764 кент пен село, 246 ауылдық 
және кенттік округ орналасқан. Халқының 
саны – 1394,9 мың адам.  

Облыс аумағында сүтқоректілердің 109 түрі, 
құстардың 375 түрі мекен етеді (олардың ішін-
де сүтқоректілердің 12 түрі мен құстардың 38 
түрі ҚР Қызыл кітабына енгізілген).  

Пайдалы қазбалардың бай орындарының 
бары облыс экономикасының өсуіне жағдай 
жасауда. Экономиканың базалық саласы 
облыстың өндірістік әлеуетінің 60% үлесіне 
келетін түсті металлургия болып табылады.  

Облыста былтырғы жылмен салыстырғанда 
мыс кенін 7,3%, мыс концентратын игеру 57 
%-ға жоғарылаған, тазартылған алтынды 
өндіру 98,4%-ға, өңделмеген қорғасынды 
өндіру 3,1%-ға артқан. 

Жалпы республикалық көлемде облыста 
өндірілген қорғасынның салыстырмалы 
салмағы - 98,4%, мырыш - 96,6%, тазартылған 
алтын - 56,1%, тазартылған күміс - 15,7%, 
титан, магний, тантал, бериллий және атом 
электр станциясы отыны - 100%-ды құрайды.  

Облыс аумағы су қорларына бай, мұнда 
жалпы ұзындығы 10 мың км асатын 800-ден 
астам өзен ағып өтеді. Басты су арнасы таулы 
Үлбі, Оба, Қарақаба, Қалжыр, Күршім, Нарын, 
Бұқтырма және басқа да өзендер құйылатын 
Ертіс өзені болып саналады (ұзындығы 4248 
км, облыс шегінде – 1311 км). Облыста ірі 
Зайсан, Марқакөл, Алакөл, Сасықкөл көлдері 
бар. Бұған қоса ұсақ өзендер, су қоймалары 
көп, олардың ішінде ең үлкені Бұқтырма. 

4.14.1. Атмосфералық ауа  

Шығыс Қазақстан облысының атмосфералық 
ауасының ластануы кәсіпорындардың кен 
өндіру өнеркәсібінің, жылу энергетикасының, 

энергетика, машина жасау зауытының, 
құрылыс индустриясы және басқа да 
салалармен байланысты түсті 
металлургияның шығарындылары себепші 
болады. 

Ірі кәсіпорындардың атмосфералық ауаға 
өнеркәсіптік шығарындылардың жалпы 
көлемі 2015 жылы 101,91361585 мың тоннаны 
құрады, бұл 2014 жылғы шығарындылар 
көлемімен салыстырғанда 17,40076515 мың 
тоннаға (2,02%-ға) төмен.  

- күкіртті ангидрид шығарындыларының 
көлемі – 56,723435 мың тонна; 

- азот диоксиді шығарындыларының көлемі – 
21,123432 мың тонна; 

- қатты бөлшектер шығарындыларының 
көлемі – 13,1357098962 мың тонна; 

- тұншықтырғыш газ шығарындыларының 
көлемі – 10,9310389545 мың тонна. 

Шығарындылар көлемінің азаюы 2014 
жылмен салыстыру бойынша лимиттердің 
азайғанынан сондай-ақ, төмендегі ірі 
кәсіпорындардан шығатын шығарындылар 
көлемінің азаюынан байқалып отыр: 

- «Казцинк» ЖШС ЗКБК (Зырян кен байыту 
кешені) – атмосфералық ауаға ластану заттар 
шығарындыларының азаюы әктас зауыты 
пештерінің жұмыс уақыттарының азаюына 
байланысты; 

- «Казцинк» ЖШС ӨМК – былтырғы жылмен 
салыстырғанда ластану заттар 
шығарындылары 15%-ға азайған, бұл 
қорғасын зауытының агломерацияның 
орнына Isesmelt жаңа технологиясын кезең-
кезеңмен игерумен негізделген. 

- «Востокмашзауыты» АҚ – шығаратын 
өнімдер көлемінің азаюы; 

- «Үлбі-фтор кешені» ЖШС – өнделетін кен 
көлемінің азаюы, аршылатын және игерілетін 
жұмыстардың жоқтығы; 
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- «Артель старателей Горняк» ЖШС – тау 
жұмыстарының тоқтауына байланысты; 

- «Силикат» ЖШС – өндірілетін өнімдердің аз 
көлемін іске асыру; 

- «Семей Сплав» ЖШС – шикізаттың жоқтығы. 

Бірнеше кәсіпорындар: «Бари-Б және К» 
ЖШС, «Автожолсервис фирмасы» ЖШС, 
«Баст» АҚ, «Самар Астық» ЖШС, «Kvarta» 
ЖШС, «Мұрагер ӨКФ» ЖШС, «Прибрежный-
1»ЖШС, «Теплокомунэнерго» МКК өндірістік 
қызметпен айналыспайды.  

Атмосфералық ауаның ластануына 
байланысты апаттық оқиғалар 2015 жылы 
болған жоқ.  

Ақпан айында ШҚО бойынша Экология 
департаменті және ІІД ЖПБ арасында қала 
көшелеріндегі автокөлік құралдарын апта 
сайын тексеру туралы бірлескен жоспар 
құрылды. Тексеру барысында 761 тексерілген 
автомобильдердің ішінен ҚР СТ -1433 
бекітілген шекті жоол берілетін 
нормаларынан шығарылатын газдағы 
ластағыш заттардың сәйкес болмауы 308 
автокөлікте анықталды, ІІД ЖПБ 
қызметкерлері кінәлі тұлғаларды әкімшілік 
жауапкершілікке тартты. 

Қоршаған табиғи ортаға автокөліктердің 
жағымсыз әсер етуінің басты себептері 
пайдаланылатын жылжымалы құрамның 
техникалық деңгейінің төмендігі, 
шығарылатын газдарды бейтараптандыру 
жүйесінің жоқтығы және бензин сапасының 
төмендігі себеп болады. 

Өскемен қаласының атмосфералық ауа 
жағдайын 7 стационарлық бекетте 
«Қазгидромет» РМК-мен бақыланады.  

«Қазгидромет» РМК стационарлы бақылау 
желілерінің деректері бойынша Өскемен 
қаласы ластанудың жоғары деңгейімен 
сипатталады. Жалпы қала бойынша мыналар 
орташа концентрацияны құрайды: күкірт 
диоксиді – 1,6 ШЖК о.т., азот диоксиді - 1,2 
ШЖК о.т., озон 1,8 ШЖК о.т., басқа ластағыш 
заттар – ШЖК-дан аспады. Өлшенген 
бөлшектер бойынша – 37, күкірт диоксиді 
бойынша – 790, көміртек оксиді бойынша -78, 
азот диоксиді бойынша -312, азот оксиді 
бойынша -12, озон бойынша – 4, күкірт сутегі 
бойынша 5849, фенол бойынша 80 жағдай - 1 
ШЖКм.р. шамамен орташа, формальдегид 
бойынша 1 жағдай сонымен қатар, өлшенген 
заттар мен күкірт сутегінің 1 рет орташа 
ластанған жағдайы байқалады.  

2015 жылға арналған атмосфералық ауаны 
бақылаудың стационарлы желілерінің 

деректері бойынша Риддер қаласы 
ластанудың жоғары деңгейімен сипатталады: 
Жалпы қала бойынша мыналар орташа 
концентрацияны құрайды: озон 1,9 ШЖК о.т., 
күшәла – 1,6 ШЖК о.т., күкірт диоксиді – 1,2 
ШЖК о.т., басқа ластағыш заттар – ШЖК-дан 
аспады. Күкірт диоксиді бойынша – 64, азот 
диоксиді бойынша – 32,  азот оксиді – 72, 
күкірт сутегі – 6894, аммиак бойынша -47, 
фенол бойынша 1 ШЖК м.р., артқан жағдай 
сонымен қатар, азот оксиді бойынша – 32, 
аммиак бойынша 13 рет шамамен 5 ЖШК м.р., 
артуы тіркелген.  

2015 жылы стационарлы бақылау желілерінің 
деректері бойынша Семей қаласының 
атмосфералық ауасы ластанудың жоғары 
деңгейімен сипатталады. Жалпы қала 
бойынша мыналар орташа концентрацияны 
құрады: озон – 1,3 ШЖКо.т., фенол – 1,9 ШЖК 

о.т., басқа ластағыш заттар ШЖК-дан аспады. 
Өлшенген бөлшектер бойынша – 1, өлшенген 
бөлшектер бойынша РМ 2,5 – 275, өлшенген 
бөлшектер бойынша РМ -10 – 173, көміртегі 
оксиді бойынша – 14, азот диоксиді бойынша 
– 339, азот оксиді бойынша – 10, озон бойынша 
– 32 және күкірт сутегі бойынша – 2238, 
аммиак бойынша -12 жағдай шамамен 1 
ШЖКм.р. асқандығы, өлшенген бөлшектер 
бойынша РМ – 2,5 – 3 және өлшенген 
бөлшектер бойынша РМ -10 - 2 жағдай 
шамамен 5 ШЖКм.р асқандығы анықталды.  

2015 жылы стационарлы бақылау желілерінің 
деректері бойынша Глубокое кентінің 
атмосфералық ауасы ластанудың орташа 
деңгейімен сипатталады. Жалпы кент 
бойынша озонның концентрациясы  – 4,4 
ШЖКо.т., құрады басқа ластағыш заттар ШЖК-
дан аспады. Өлшенген бөлшектер бойынша 
РМ 2,5 – 71, өлшенген бөлшектер бойынша РМ 
-10 – 32, көміртегі оксиді бойынша – 1, азот 
диоксиді бойынша – 97, озон бойынша – 4927, 
күкірт сутегі бойынша – 283, фенол бойынша -
14 және аммиак бойынша-4 жағдай шамамен 1 
ШЖКм.р. асқандығы анықталды. 

Шығыс Қазақстан облысының атмосфералық 
ауасының ластану сипаттамасы жөніндегі 
нақты ақпарат «Қазгидромет» РМК сайтында 
орналасқан 
(http://www.kazhydromet.kz/ru/mouitor_arch
iv2015). 

4.12.2. Су ресурстары 

Ерекше мемлекеттік маңызды су объектісі 
болып табылатын Ертіс трансшекаралық өзені 
Шығыс-Қазақстан және Павлодар 
облыстарының гидрографиялық желісінде 
басты орынға ие. Ертіс өзені 2500 м. биіктікте 
Моңғол Алтайының баурайынан, батыс 

http://www.kazhydromet.kz/ru/mouitor_archiv2015
http://www.kazhydromet.kz/ru/mouitor_archiv2015
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бөлігінде Қытай Синцзянь ауданынан бастау 
алады. ҚХР аумағы бойынша Ертіс өзенінің 
ұзындығы 618 км. Ертіс өзені 300м3/сек 
шамасымен орташа жылдық шығысымен 
Қазақстанның кеме жүзетін өзенінің шегіне 
жатады. 

Ертіс өзенінің су ресурстары және оның 
ағымдары өнеркәсіпте, тұрғын-үй 
коммуналдық шаруашылықта, балық 
шаруашылығында, ауыл шаруашылығында 
қолданылады - лимандар мен шабындық 
жерлерді, ауыл шаруашылықты сумен 
қамтамасыз ету, жайылым жерлерді үнемі 
суландыру. Бұдан басқа, су ресурстары 
гидроэлектроэнергиясын өңдеу жәнк кеме 
қатынастарының қажеттіліктері үшін 
қолданылады. Жыл сайын, Шүлбі су 
қоймасынан, табиғи тасқындарға жақын 
жағдайларына Ертіс өзенінің орташа ағынын, 
биологиялық өнімділікті сақтау, флоралар 
және фауналардың экологиялық ортасын 
қолдау мақсатында табиғат қорғау іс-
шаралары өткізіледі.  

Ертіс өзенінің су ресурстарын  пайдалану су 
нысандарының трансшекарасын күзету және 
оны бірге пайдалану туралы Қазақстан-Ресей 
Үкіметаралық 2010 жылғы 07 қыркүйектегі қол 
қойылған келісімдер мен трансшекаралық 
өзендерді күзету және оны пайдалану 
саласындағы ынтымақтастық туралы 
Қазақстан Республикасының Үкіметі және 
Қытай Халық Республикасы арасында 2001 
жылғы 12 қыркүйектегі келісімдер арқылы 
реттеледі. 

Ертіс өзенінің жалпы ұзындығы 4280 км, оның 
ішінде Қазақстан шегінде 1698 км. Қазақстан 
мен Ресей шекарасындағы өзеннің су жинау 
бассейндерінің ауданы 544000 км2 құрайды. 

Қардың басымдылығымен өзеннің қоректенуі 
әртүрлі. Жер астындағы қоректенуі аз 
мөлшерлі рөлге ие. Жаңбырлы қоректенуі 15-
20%-дан аспайды. 

Өзеннің суағары – Ертіс су қоймаларының 
каскадымен реттелген – Бұқтырма (жобалық 
көлемі 49,6 км3), Өскемен (0,66 км3) және 
Шульбинское (2,39 км3). 

Семиярка су бекеті тұсында Ертіс өзенінің 
орташа көпжылдық су шығыны 853 м3/сек. 
құрайды. 

Ертіс өзенінің суы қаланың жоғары және 
төменгі жағында ұқсас, ШЖК-дан бір жолғы 
жоғарлауы анықталғанына қарамастан 
негізінен су қоймалары ШЖК-дан аспайды.  

Ағынды аумақ бойынша бөлу үлкен 
қайшылықты күрделі сипатқа ие. Батыс Алтай 

негізгі су тасушы болып табылады, мұнда 
Малая Ульба, Громотуха, Тұрғысын 
өзендерінің бастауындағы кең аумақта ағын 
модулі 50л/сек. жетеді. Өте қатты ағын 
Бұқтырма өзенінің бастауында – 60-80 л/сек. 
Қатты ағынның үшінші саласы Күршім 
өзенінің бастауы – Оңтүстік Алтайға тиесілі. 
Ертіс бассейнінде 200 км астам ұзындықтағы 
13 өзен есептеледі, қалған 775-і кіші өзендер 
санатына жатады. Олардың жалпы ұзындығы 
17,7 мың км. құрайды. 

Ертістің ірі ағындысы Бұқтырма өзені болып 
келеді, ол бастауды Орталық Алтай 
мұздықтарынан алады. Оның ұзындығы 405 
км, ағынның орта жылдық көлемі – 6,53 км3, су 
жинау ауданы – 15485 км2, оның бассейнінде 
жалпы ұзындығы 2919 км 124 өзен есептелген.  

Ертістің екінші ағыны – Оба өзені. Өзеннің 
ұзындығы 286 км, ағынның орта жылдық 
көлемі – 5,79 км3, су жинау ауданы – 9952 км2. 
Оба өзенінің бассейнінде жалпы ұзындығы 
1998 км 92 өзен есептелген. 

Орташа өзендерге Күршім өзені жатады, 
ұзындығы 218 км, ағынның орта жылдық 
көлемі – 1,90 км3, су жинау ауданы – 5856 км2. 
Күршім өзенінің бассейнінде жалпы 
ұзындығы 1321 км 56 өзен есептелген. 

Үлбі өзені де орташа өзенге жатады. Өзеннің 
ұзындығы 98 км, ағынның орта жылдық 
көлемі – 3,21 км3, су жинау ауданы – 509 км2. 
Үлбі өзенінің бассейнінде жалпы ұзындығы 
1014 км 44 өзен есептелген, оның ішінде Кіші 

Үлбі өзені, ұзындығы 111 км және шығыны 52 
м3/сек. 

Оңтүстік Алтай өзендерінде сулар аз. Недәуір 
ірі өзендер – Қаба, Алқабек, Қалжыр, Нарым. 
Бұдан да аз мөлшерлі сулар Ертістің сол жақ 
жағалауының өзендері ерекшеленеді, әсіресе 
Зайсан шұңқырлары – Кендерлік, Үйдене, 

Қандысу, Үлкен Бүкен, Шар, Көкпекті. 

Ертіс бассейнінің орта жылдық сулы өзендері 
жылына 33,66 км3 құрайды. Барлығы аймақта 
шамамен 27 кіші өзен және уақытша су ағыны 
есептелген.  

Ертіс өзені мен Зайсан көлі ерекше 
мемлекеттік мағынадағы су нысандары болып 
келеді.  

Семей аймағының аумағында ірі үш Шүлбі, 

Шар, Егінсүй су сақтағыштары бар, жалпы 
көлемі 265 мың га. 

Шүлбі СЭС, су электр станцияның құрылысы 
1976 жылы басталған, Ертіс өзенінің орташа 
ағынында орналасқан, Семей қаласынан 70 км 
жоғары. 
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Шүлбі СЭС су сақтағышы электр энергияны 
өңдеу, жайылма шабындықтарды көктемгі су 
басудан, қалалар мен ауылдарды сумен 
қамтамасыз ету үшін пайдалану мақсатында 
Ертіс өзенінің ағындарын реттеу, Үлбі және 
Оба өзендерінің ағындарын  шоғырландыру 
үшін арналған. Шүлбі СЭС-нің қысымды 
бағыт жағдайы тасқынды кезеңде деңгейдің 
қысқаша уақытша көтерілуі 241,5 м белгіге 
дейін, нөсерлі жауын-шашын кезіндегі 
көктемгі-жаздық және қысқы кезеңдерде 
электр энергияны өңдеуді 240,5 м белгіге 
дейін көбейту үшін көтеріледі. 

Беткі сулардың сапасы  

Беткі сулардың сапасы келесі үлгіде 
бағаланады: Марқакөл көлі «нормативті таза», 
Қара Ертіс, Ертіс, Бұқтырма, Оба, Емел, Аягөз 
өзендерінің, Бұқтырма, Өскемен су 
сақтағыштарының суы – «ластанудың орташа 
деігейімен»; Брекса, Тихая, Үлбі, Глубочанка 
өзендерінің суы «ластанудың жоғары 
деңгейімен»; Красноярка өзені «ластанудың 
төтенше ластану деңгейімен» бағаланады.  

2014 жылмен салыстырғанда Қара Ертіс, Ертіс, 
Бұқтырма, Тихая, Үлбі, Оба, Емел, Аягөз 
көлдерінің, Марқакөл көлінің, Бұқтырма, 
Өскемен су сақтағыштары суының сапасы 
айтарлықтай өзгермеген, Берекса, Глубочанка, 
Красноярка өзендері – нашарлаған.  

ШҚО аумағында экстремалды жоғары және 
жоғары ластану келесі су объектілерінде 
тіркелген: Үлбі өзені – 27 ЖЛ, Глубочанка 
өзені – 14 ЖЛ, Красноярка өзені – 14 ЖЛ, 
Брекса көлі – 13 ЖЛ және 1 ЭЖЛ, Тихая өзені – 
16 ЖЛ жағдайы.   

2015 жылдың сәуірінен бастап қазанына 
дейінгі ашық су кезеңінде  Жоғары Ертіс су 
ағысы бассейнінің беткі суларының сапасы 
гидробиологиялық көрсеткіштер бойынша 
біркелкі емес. Перифитон дамуының 
көрсеткіштері бойынша таза сулардың 
санатына Брекса өзені (аясы тұсында) және 
Бұқтырма өзенін жатқызуға болады. 
Индекстің едәуір жоғары мағынасы Брекса 
(ағындардан төмен), Глубочанка және 
Красноярск өзендерінен байқалады. Қалған 
зерттелетін ағындылар қалыпты ластанумен 
сипатталады. 

2015 жылдың сәуір-қазан айларында 
макрозообентос көрсеткіштері бойынша 
«таза» санатқа жататын өзендер: Бұқтырма, 
Қара Ертіс, Брекса, Тихая (фоны маңында), 
Үлбі (Тишинский кенті ауданында) және Үлбі 
(фоны маңында), Глубочанка өз. (фоны 
маңында) және Оба өз. (фоны маңында), 
Глубочанка өз. (фоны маңында) және Оба өз. 
(фоны маңында). Жағымсыз жағдай екі 

нүктеде байқалды: Ертіс өз. «Өскемен СЭС 
бөгетінен төмен 0,8 км» және Красноярск өз. 
«Березовка өз. ойпатынан; автокөлік көпірінен 
төмен 1 км», бұл өзендер «ластанған сулар» - 
IV класты сапасымен сипатталады. Қалған 
ағынды сулар «тұрақты ластанған сулар» -  ІІІ 
класты сапасымен бағаланды.     

Гидрохимиялық көрсеткіштер бойынша су 
үсті сапасын бақылау нәтижелері жөніндегі 
нақты ақпарат «Қазгидромет» РМК сайтында 
орналасқан 
(http://www.kazhydromet.kz/ru/mouitor_arch
iv2015). 

Зерттеу кезеңінде Бұқтырма және Өскемен су 
сақтағыштарының беткі сулары аса улағыш 
заттар анықталған жоқ, алайда сынақ-
нысандарының жойылуының аз пайызы 
байқалды. Өскемен су қоймасында сынақ-
нысандарының жойылуының пайызы 3,3%-
дан 26,6%-ға дейін өзгереді, Бұқтырма су 
қоймасында дафнийдің жойылуы 3,3%-дан 
43,3%-ға дейін өзгерді. 

Талдау нәтижелері бойынша 2015 жылы 
Жоғарғы Ертіс бассейнінің су ағындарына 
іріктелген су сынамаларының улануы 12 айда 
төмендегідей болды: Қара Ертіс, Емел, Ертіс, 
Бұқтырма, Оба, Үлбі (Өскемен қ.), Глубочанка 
(фоны маңында), Красноярка (фоны 
маңында), тірі организмдерді аса уландырғыш 
әсері болған жоқ.  

Жағымсыз жағдай Үлбі өз. (Тишинский кенті) 
байқалды. «Тишинский кентінің шахта суын 
жіберуден жоғары 100 м; Громатуха өз. және 
Тихая өз. төмен жағындағы құйылыс 1,25 км»  
тұсында аса уландыру жағдайлары ақпан, 
мамыр, маусым, тамыз, қыркүйек және 
қараша айларында тіркелген. Сынақ-
нысандарының жойылуы 63,3%-дан 100%-ға 
дейін өзгереді. «Тишинский кентінің шахта 
суларын жіберуден төмен 4,8 км» екінші 
маңында аса уландыру жағдайлары тек 
наурыз айында ғана байқалған жоқ, қалған 
кезеңде дафнийдің жойылуы 50%-дан 100%-
ды құрады.  

Тихая өз., «қала ішінде; Безымянный сағасы 
ойпатынан жоғары 0,1 км» тұсында аса 
уландыру жағдайлары желтоқсан айын 
қоспағанда, екінші, үшінші және төртінші 
тоқсанда тіркелді. Сынақ-нысандарының 
жойылуы 50%-дан 100%-ды құрайды. Екінші 
тұсында аса уландыру жағдайлары бір ғана 
оқиғасы мамыр айында тіркелді, дафнийдің 
жойылуы 100% құрады. 

Брекса өз., «қала ішінде; Брекса өз. сағасынан 
жоғары 0,6 км» тұсында аса уландыру 
жағдайлары наурыз, сәуір, қазан және 
желтоқсан айларын қоспағанда, зерттеудің 

http://www.kazhydromet.kz/ru/mouitor_archiv2015
http://www.kazhydromet.kz/ru/mouitor_archiv2015
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барлық кезеңінде байқалды. Сынақ-
нысандарының жойылуы 80%-дан 100%-ға 
дейін өзгерді. «Фоны маңында» маусым 
айында маңында аса уландырудың бір 
жағдайы тіркеліп, сынақ-нысандарының 
жойылуы 57%-ды құрады. 

Глубочанка өз., «Белоусовка шаруашылық-
алаулы су тазалағыш құрылғысынан; 
автокөлік көпірінен төмен 0,5 км» маңында 
зерттеу кезеңінде аса уландыру жағдайы 
тіркелді: мамыр, маусым және тамыз 
айларында; сынақ-нысандарының жойылуы 
70%-дан 90%-ға дейін өзгерді. «Қорытынды 
маңда» сынақ-нысандарының жойылуының 
бір жағдайы мамыр айында байқалды, 
дафнийдің жойылуы 66,7%-ды құрады.  

Красноярка өз., «Березовка өз. ойпатынан,  
автокөлік көпірінен төмен 1 км» маңында аса 
улану ақпан, сәуір, мамыр және желтоқсан 
айларында ғана байқалған жоқ, қалған 
кезеңдерде сынақ-нысандарының жойылуы 
50%-дан 100%-ға дейін өзгерді. 

Ағызулардың нақты көлемі туралы ақпарат 
4.14.1-ші кестеде ұсынылған. 

ШҚО су нысандарына ағынды сулармен 
ағызылған мұнай өнімдерінің көлемі жылына 
0,65132067 мың тоннаны құрады.  

 

 

4.14.1-ші кесте. Су ресурстарының ластануы және ағынды сулармен ластағыш заттардың 
ағызылуы   

Ағызулардың нақты көлемі жөніндегі ақпарат 2015 жыл 2014 жыл 

Өнеркәсіп ағызулары 

Су бұру көлемі мың м3 54790,776 46059,0172 

Ластағыш заттардың 
көлемі 

мың тонна 
41,5 103,25 

Шаруашылық-тұрмыстық ағынды 
сулар  

Су бұру көлемі мың м3 63667,837 67888,8972 

Ластағыш заттардың 
көлемі 

мың тонна 
111,828 49,27022 

Апаттық және рұқсат етілмеген 
ағызулар 

Су бұру көлемі мың м3 512,2427 25,204 

Ластағыш заттардың 
көлемі 

мың тонна 
0,105875 0,0064158 

Барлығы (барлық жоғарыда 
көрсетілген шығарындылар)  

 

Су бұру көлемі мың м3 118970,8557 113973,1184 

Ластағыш заттардың 
көлемі 

мың тонна 
153,433 152,526 

 

Жерасты сулары 

Облыстың табиғи жағдайына басты 
техногендік, соның ішінде жерасты 
суларының әсер етулері кенді Алтайдың кен 
өндіру, энергетикалық және металлургиялық 
өнеркәсібінде және, негізінен, ауыл 
шаруашылық өндірісінде (мал шаруашылығы 
мен астық шаруашылығы, ауыл 
шаруашылығының өнімдерін шығаратын 
кәсіпорындар), өнеркәсіпте және Ертіс өз. 
алабындағы жеке тау-кен кәсіпорындарында 
және оның тармақтарында, Қазақстанның 
Шығыс бөліктерінде және Сауыр-
Тарбағатайдың тауаралық ойпаттарында 
көрсетіледі.  

Жерасты суларының ластануының негізгі 
көздері болып табылатындар: 

- шахта сулары мен кеніштер үйінділері 
(Шемонайха, Камышинка, Николаевка, Ертіс, 

Белоусовка, Снегирихинск, Чекмарск, Риддер-
Сокольск, Тишинск, Малеевка, Зырян, 
Греховка, Огневка, Белогорлық, Кендірлі, 
Ақжал ТБК, Жезкент кеніші); 

- байыту фабрикалары (Николаевка, 
Березовка, Белоусовка, Лениногорск, Зырян, 
Огневка); 

- металлургиялық, жылыту-энергетикалық 
кәсіпорындар (Ертіс мыс зауыты, Ертіс химия-
металлургиялық зауыты, қорғасын-мырыш 
комбинаты, титан-магний комбинаты, 
Өскемен және Согра ЖЭО, Лениногорск 
қорғасын-мырыш зауыты); 

- әуежай, ет комбинаты, киіз басу-киіз 
комбинаты, Семей қаласындағы басқа да 
өнеркәсіп кәсіпорындары (тері бірлестігі, 
газды аппаратура зауыты, Жаңа Шүлбі май 
зауыты, локомативті депо, Аягөз қаласындағы 
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ет комбинаты мен сүт цехы, Сергиополь сыра 
зауыты); 

- мал шаруашылық кәсіпорындары (Волчанка, 
Шемонайха, Малеевка шошқа кешені, 
Торхановка, Лениногорск, Соловьевка, 
Среднегорск, Первороссийск, Юбилейный, 
Камышинка ірі қара мал кешендері, 
Черемшанка, Өскемен және Комсомольск ҚФ, 
Семей ҚФ, Бородулиха, Новобаженовка, 
Семеновка, Дмитриевка, Поднебесный, 
Кривинка, Түрксіб, Березовка, Шұғылбай, 
Мирный, Ивановка, Үржар ІРМ кешендері); 

- қалалар мен басқа ірі елді мекендерді сүзу 
алаңдары; 

- Семей ядролық полигонының әсер ету 
аймағы. 

Көрсетілген кәсіпорындардың ластағыш 
компонентері мыс, мырыш, қорғасын, селен, 
марганец, кадмий, аммиак, фенолдар, ал мал 
шаруашылық кешендерінде нитраттар мен 
аммиак болып табылады. 

Семей аумағында, жерасты суларында мұнай 
өнімдерінің бар болуы байқалды, бұл 
ластанудың төтенше қауіпті дәрежесіне 
әкеледі, әсіресе, егер – жерасты сулары Ертіс 
өз. жергілікті жеңілдету базисімен тығыз 
байланыста болса. Өзенге жерасты суларының 
мұнай өнімдерімен қатты ластануы немесе 
мұндағы ірі суалғылардың орналасуы апаттық 
жағдайларға әкелуі мүмкін. 

Жалпы облыс бойынша ауыз суларға 
арналған жерасты суларының ластануы 
бойынша қиын жағдай туындап отыр. 
Ластану жиектері, олардың аймақтарында 
суалғылардың 72-ден 17-ге дейін жоғарлады. 

«Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ, «Өскемен 
титан-магний комбинаты» АҚ, «Казцинк» 
ӨМП ластану ошақтарында ластанған 
ағынның алдын алу үшін пайдаланатын 
ұңғымаларды тиімді орналастыруды таңдау 
үшін жұмыстар жүргізілді. 

Қазіргі уақытта «Үлбі металлургиялық 
зауыты» АҚ қалдықтар шаруашылығының 
аумағында 2005 жылдан бастап «Өскемен 
титан-магний комбинаты» АҚ ластану 
ошақтарынан ластанған ағынның алдын алу 
бойынша жұмыстар жүргізіледі. «Казцинк» 
ӨМП кәсіпорынының өнеркәсіптік алаңы мен 
үйінді шаруашылығының аумағында 
ластанған ағынның алдын алу бойынша 
жұмыстар жүргізілмейді. Дренажды су бөгетін 
қайта қалпына келтіру туралы 1997 жылы 
берілген ұсыныс орындалған жоқ. 

Жерасты суларының ластану дәрежесін 
төмендету үшін қажетті: 

- техникалық мақсаттар үшін ауыз судың 
пайдалануын төмендету жолдарымен 
ластанған ағынның алдын алу кезінде 
дренажды суларды жіберу немесе негізді 
пайдалану үшін кәсіпорынның су тұтыну 
және су қайтару теңгерімінің талдауы, су 
айналымының дамуы, қалалық канализацияға 
ластанған металдардың,жергілікті тазалаусыз 
өнеркәсіптік ағындардың мұнайлы 
өнімдерінің таза және интенсивті жіберілуін 
тоқтату; 

- су қорғау шараларын жүргізілуге жыл сайын 
бағалау және талдау қажет болған жағдайда , 
оларды жетілдіру бойынша ұсыныстарға  
негізделеді.  

- айналмалы су жабдықтарының су 
тасымалдаушы коммуникацияларының 
қорғау гидроизоляцияларына және ластану 
ореалдар учаскелерінде технологиялық 
түйіндерге мұқият тексеру жүргізу; 

- көму полигондарынан ластану 
компоненттерінің және олардың қайта 
қалпына келтіру жолымен өнеркәсіптік 
үйінділерінің шығарылуын азайту есебімен 
ластанған жерасты суларының аллювиальды 
шөгінділерін төмендету. Жеңіл ерітілетін 
қалдықтардың шектеусіз мөлшері кезінде 
ластанған компоненттерді шығару қарқыны 
атмосфералық жауын-шашынмен қарқынды 
инфильтативті қоректену арқылы 
анықталады. Атмосфералық қоректенуді 
болдырмау қалдықтарды «тұмшалауға» 
мүмкіндік береді. 

- ластанған жерасты суларының тәжірибелі-
өнеркәсіптік және оларды шекті жол берілетін 
ағызуларға дейін шайқауды ұйымдастырып, 
тазалау арқылы ластанған ореолдың 
тұйықталған маңындағы мықты барьерлердің 
құрылысы. 

Тишинский кенішінің (Риддер қ.) және Зырян 
үйінді сақтағышы ластану ошақтарында 
ластану дәрежесін төмендету үшін дренажды 
бөгеттер мен ағындарды кәдеге жарату 
бойынша қосымша жұмыстар қажет.  

Жерасты суларын ластаушы негізгі 
компоненттер: кадмий, талий, мұнай 
өнімдері, марганец, цианидтер, селен, темір, 
аммиак, қорғасын. 

4.14.3. Жер ресурстары 

Шығыс Қазақстан облысының жер 
ресурстарының жағдайына ауыл 
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шаруашылық кәсіпорындары, кен өндіру 
өнеркәсіптері, жылу энергетикасы әсер етеді. 

Табиғат пайдаланушылардың, «ШҚО 
бойынша Экология департаментіне» ММ 
ұсынған деректері бойынша ластану 
учаскелерін тіркеу және есепке алу 
жұмыстары жүргізіледі. Қазіргі таңда жалпы 
Шығыс Қазақстан облысы бойынша 282 
ластану учаскелері тіркелген. 

2015 жылы жер қорының құрылымында 
маңызды өзгерістер болған жоқ. 

Жердің бұзылуы, негізінен, аймақтағы кен 
өндіруші кеніштермен ұсынылған. 

Бұзылған жерді қайта қалпына келтіру 
жобасы көптеген ірі кәсіпорындарда бар. Жер 
қойнауын пайдаланушылармен бұзылған 
жерлерді қайта қалпына келтіру – пайдалы 
кен орындарын толығымен игергеннен кейін 
жүргізіледі деп болжанады. 

Жер ресурстарының жоғары ластанған 
факторлары 2015 жылғы есептік кезеңде 
тіркелген жоқ. 

Топырақтың ластануы 

Өскемен қаласында көктем кезінде ауыр 
металдардың шоғырлануы ШЖК-дан артуы 
қаланың келесі аудандарында тіркелді: 

- Тракторный көшесімен Абай 
даңғылының қиылысында («Казцинк»ААҚ-
ның өнеркәсіптік алаңынан ОШ-на 1 км) 
кадмий 9,0 ШЖК, қорғасын – 5,1 ШЖК, мыс-
1,8 ШЖК, мырыш-1,9 ШЖК; 

- Рабочий және Бажов көшелерінің қиылысы 
(«Казцинк» ААҚ-дан 1 км) кадмийдің 
шоғырлануы – 31,4 ШЖК, мыс – 21,2 ШЖК, 
қорғасын – 14,0 ШЖК, мырыш – 13,3 ШЖК; 

- Ленин даңғылындағы автомагистраль 
ауданында (МАИ ауданында, «Казцинк» 
ААҚ-дан ОБ 3 км) кадмийдің шоғырлануы – 
11,2 ШЖК, қорғасын-4,6 ШЖК, мырыш-1,2 
ШЖК; 

- «Голубые озера» бағының ауданында 
(«Казцинк»ААҚ-дан 3 км) мыстың 
шоғырлануы -2,2 ШЖК, мырыш-1,6 ШЖК, 
кадмий-1,2 ШЖК; 

- №34-ші мектептің аймағында 
(«Казцинк»ААҚ-дан 3 км) қорғасынның 
шоғырлануы – 2,2 ШЖК, кадмий – 3,2 ШЖК. 

Топырақтың сынамасындағы хромның 
мөлшері норма шегінде болды. 

Өскемен қаласында күз кезінде металдар 
шоғырлануының ШЖК жоғарылауы қаланың 
келесі аудандарында тіркелді: 

- Тракторный көшесі мен Абай даңғылының 
қиылысында («Казцинк» БҚА өнеркәсіп 
алаңынан оңтүстік-шығысқа 1 км) кадмийдің 
шоғырлануы – 10,2 ШЖК, қорғасын -2,5 
ШЖК, мырыш – 2,1 ШЖК, мыс – 1,5 ШЖК; 

- Рабочий және Бажов көшелерінің қиылысы 
(«Казцинк» ААҚ-дан 1 км) кадмийдің 
шоғырлануы – 14,2 ШЖК, мырыш-9,6 ШЖК, 
қорғасын -7,1 ШЖК, мыс – 16,2 ШЖК. 

- Ленин даңғыл автомагистралы ауданында 
(МАИ айданы  («Казцинк» ААҚ-дан оңтүстік 
батысқа 3 км) кадмийдің шоғырлануы 5,3 
ШЖК, қорғасын 4,3 ШЖК, мырыш 1,8 ШЖК, 
мыс 1,5 ШЖК; 

- «Голубые озера» бағының ауданында 
(«Казцинк»ААҚ-дан 3 км) кадмийдің 
шоғырлануы-2,6 ШЖК, қорғасын 1,9 ШЖК, 
мырыш-1,1 ШЖК; 

- №34-ші мектептің аймағында 
(«Казцинк»ААҚ-дан 3 км) кадмийдің 
шоғырлануы – 6,4 ШЖК, қорғасын – 4,2 ШЖК. 

Топырақтың сынамасындағы хромның 
мөлшері норма шегінде болды. 

Риддер қаласында көктем кезінде ауыр 
металдардың шоғырлануы ШЖК-дан артуы 
қаланың келесі аудандарында тіркелді: 

- саябақ аймағы ауданында кадмийдің 
шоғырлануы – 12,6 ШЖК, қорғасын – 10,6 
ШЖК; 

- Мырыш зауытының санитарлық-қорғау 
аймағының ауданында кадмийдің 
шоғырлануы – 9,8 ШЖК, қорғасын – 9,6 ШЖК, 
мыс – 2,2 ШЖК, мырыш – 1,2 ШЖК; 

- Қорғасын зауытының санитарлық-қорғау 
аймағының ауданында кадмийдің 
шоғырлануы – 25,0 ШЖК, қорғасын – 11,7 
ШЖК, мыс – 2,9 ШЖК, мырыш – 1,9 ШЖК;; 

- № 3 мектеп ауданында кадмийдің 
шоғырлануы – 29,0 ШЖК, қорғасын – 11,7 
ШЖК, мыс – 2,8 ШЖК, мырыш – 1,7 ШЖК;. 

- біршама шоғырланған автомагистрал 
ауданында қорғасын - 8,8 ШЖК, кадмий – 1,2 
ШЖК. 

 Топырақтың сынамасындағы хромның 
мөлшері норма шегінде болды. 
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Риддер қаласында күз кезінде ауыр металдар 
шоғырлануы ШЖК-дан артуы келесі 
аудандарда тіркелді:   

- саябақ аймағы ауданында қорғасынның 
шоғырлануы – 4,1 ШЖК, кадмийдің– 2,5 
ШЖК; 

- Мырыш зауытының санитарлық-қорғау 
аймағының ауданында қорғасынның 
шоғырлануы – 9,6 ШЖК кадмийдің– 9,2 
ШЖК, мырыш – 1,14 ЖШК, мыс -1,3 ШЖК; 

- Қорғасын зауытының санитарлық-қорғау 
аймағының ауданында қорғасынның 
шоғырлануы – 21,5 ШЖК, кадмий – 1,5,1 
ШЖК, мыс – 11,8 ШЖК, мырыш -3,1 ШЖК; 

- № 3 мектеп ауданында қорғасынныі 
шоғырлануы – 6,4 ШЖК, кадмийдің – 6,0 
ШЖК, мырыш – 1,6 ШЖК;. 

- біршама шоғырланған автомагистрал 
ауданында қорғасын – 7,6 ШЖК, кадмий – 5,6 
ШЖК, мырыш – 4,3 ШЖК, мыс -4,2 ШЖК. 

 Топырақтың сынамасындағы хромның 
мөлшері норма шегінде болды. 

Семей қаласында көктем кезінде № 3 мектеп 
ауданында және Қабанбай көшесі аумағында 
мыстың шоғырлануы нормадан сәйкесінше 
5,4 және 5,0 ШЖК-дан артты.  

 Семей қаласында күз кезінде хромның 
шоғырлануы 0,002-0,03 ШЖК, кадмий – 0,1 – 
0,5 ШЖК, мырыш – 04,-0,9 ШЖК, қорғасын – 
0,4-0,6 ШЖК және мыс – 0,2-3,5 ШЖК шегінде 
болды. «Семейцемент» санитарлық-қорғау 
аймағы ауданында мыстың шоғырлануы – 3,5 
ШЖК нормасынан артты.  

4.14.4. Жер қойнауы 

2016жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 
облыста 161 жер қойнауын пайдаланушы 
және 13 су пайдаланушы тіркелді. 

Алтын өндіруге 9 шетел және 15 отандық 
компанияларда келісім-шарт бар. Оның 
ішінде, сәйкесінше: «Алел» ФИК АҚ, 
«Шаралтын» АҚ, «Казцинк» ЖШС, «Андас-
Алтын» ТКӨ ЖШС, «Семгео» БАҚ, «Тосқара» 
ЖШС, «Казцинк» АҚ және «Шығыс түсті 
металдар» ЖШС, 
«HambledonMiningCompanyLimited» 
«Секисовкий тау-кен кәсіпорыны» ЕЖШС 
полиметалды кенін өндіру бойынша 
облыстағы ірі жер қойнауын 
пайдаланушылар болып табылады. 
«SatpaevskTitniumMinesLTD» ЖШС («STM» 
ЖШС) Сәтпаев кен орнын өндіру кезінде 
ильменитті өндірумен айналысады, «Үлбі 

металлургиялық зауыты» АҚ флюоритті 
Қаражал кен орнынан игерумен айналысады.  

Қатты жанатын  пайдалы қазбаларды төрт жер 
қойнауын пайдаланушы игереді, оның ішінде 
ең ірісі «Қаражыра ЛТД» ЖШС болып 
табылады.  

Қара металды (марганец) өндіруді отандық 
компания «ТЭМК» ЖШС айналысады.  

Жер қойнауын пайдаланушылардың 
көпшілігі пайдалы кендердің кең таралған 
түрлерін өндірумен айналысады: бұл - 
бентонитті саздар, вулканды туфтар, 
габбролар,саздар, граниттер, диориттер, 
әктастар, кварцты құмдар, керамзитті саздар, 
кірпішті саздар, құмды-қиыршық тасты 
қоспалар, ас тұздары, порфириттер, құрылыс 
тастары. 

Облыста, сондай-ақ, минералды суды 
өндірумен үш жер қойнауын пайдаланушы 
айналысады: «Зайсан сулары» ЖШС, «М.С. 
Шүркімбаев» ЖК, «Рахман кілті» ЖШС. 

2015 жылы жер қойнауын 
пайдаланушылардың біразы әр түрлі 
себептерге байланысты өндірістік қызметпен 
айналысқан жоқ («Арман» ЖШС, «Семгео» 
ЖШС, «Жерек» ЖШС, «Андас Алтын» Тау-
кен өндірісі компаниясының ЖШС және т.б.). 

ҚР Экологиялық кодексінің 220- бабының 
талаптарына сәйкес пайдалы кендерді өндіру 
және жер қойнауы нысандарының құрылысы 
жөніндегі жұмыстарды жүргізген кезде 
бұзылған жерлерді қалпына келтіру үшін 
және оны алдағы уақытта пайдалану үшін 
құнарлы қабатын сақтауды және алуды жүзеге 
асырады. Топырақты-құнарлы қабатты алу 
және оны сақтау қажеттілігі жер учаскелерін 
бөліп берген кезде жүргізілетін аумақтардың 
құнарлылығын зерттеу материалдарында 
анықталады.  

Таулы өнімдер қалдықтарының табиғи 
ортасында орналасқан көлемдерін азайту 
мақсатында аймақтың жер қойнауын 
пайдаланушылары өңделген карьерлі 
кеңістікті толтыру үшін ашылатын және 
аршылған жыныстарды қолданады. 
«Қаражыра ЛТД» ЖШС, 
«HambledonMiningCompanyLimited» 
«Секисовкий тау-кен кәсіпорыны» ЕЖШС 
компаниясы, «Востокцветмет» ЖШС, 
«Казцинк» АҚ РГОК, ЗГОК өңделген шахталы 
қазбаларына өндірістің қалдықтарын 
пайдаланады.  

Кен орындардың аттас көмірін игеруді, 
аршылған жыныстар карьерлердің бөлігін 
толтыру бойынша жүйелі жұмыстарды жүзеге 
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асырумен «Қаражыра ЛТД» ЖШС 
айналысады. Көрсетілген кәсіпорын таулы 
жұмыстар кезінде түзілген аршылған 
жыныстарды өңделген карьер кеңістігіне (ішкі 
үйінді) жібереді, сонымен бұзылған жерлерді 
қалпына келтірудің техникалық кезеңі 
орындалады. 

2015 жылғы жер қойнауын 
пайдаланушылардың ақпаратты бойынша: 

- «Қаражыра ЛТД» ЖШС 19,152 млн. тонна 
немесе ішкі үйіндіге аршылған жыныстардың 
97% жіберді. 

- «HambledonMiningCompanyLimited» 
«Секисовкий тау-кен кәсіпорыны» ЕЖШС 
компаниясы 519,754 мың тонна немесе 100% 
жіберді. 

- «Казцинк» АҚ өңделген шахталық 
қазбаларды белгілеу үшін кәсіпорын 
қалдықтарын пайдаланады, сонымен РГОК-та 
263,318 мың тонна қалдық түзіліп, 263,318 мың 
тонна немесе 100% пайдаланылды, ЗГОК-та 
1071,846 мың тонна қалдық түзіліп, 1071,846 
мың тонна немесе 100% пайдаланылды. 

- «Шығыс түсті металдар» ЖШС өндірістік 
кешенінің өнеркәсіптік қалдықтары өңделген 
кеңістікке  құю үшін бетонды толтыру ретінде 
3654,42 мың тонна пайда болды, оның 465,88 
мың тоннасы немесе 12,8%-ы пайдаланылды. 

4.14.5. Биоәртүрлілік  

Шығыс Қазақстан облысының Мемлекеттік 
орман қорының ауданы –   3,6 млн. гектар, 
аңшылық алқаптардың  ауданы – 24,4 млн. 
гектар.  

Облыста табиғи-қорықтық қоры үш 
мемлекеттік табиғи қорықпен ұсынылады: 
Батыс-Алтай, Марқакөл, Алакөл (ішінара). 
Қатон-Қарағай мемлекеттік ұлттык паркі бар.  
Ерекше мемлекеттік және ғылыми манызы бар 
«Семей Орманы» мемелекеттік табиғи орман 
резерват, Алтай ботаникалық бақ, 8 
мемлекеттік табиғи қарықша, табиғат 
ескерткіші, 10 су қоймасы бар. Барлық аталған 
ерекше қорғалатын табиғи аумақтар 
республикалық маңыз мәртебесіне ие. Шығыс 
Қазақстан облысында ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтар жерлері 1446,2 мың гектарды 
құрайды.  

2015 жылға Шығыс Қазақстан облысының 
табиғатты қорғау шараларына қаржыландыру 
бойынша ақпарат: 

- биологиялық тепе-теңдікті сақтау 
мақсатында жыртқыш аңдардың санын реттеу 
бойынша 9983,929 мың теңге игерілді;  

- Ұлан ауданының алқаптарында жабайы 
аңдар мен құстарға арналған табиғи азық 
қорын молықтыру жөніндегі биотехникалық 
іс-шараларды жүргізуге 3392,857 мың теңге 
игерілді;  

- Көкпекті ауданының алқаптарында жабайы 
аңдар мен құстарға арналған табиғи азық 
қорын молықтыру жөніндегі биотехникалық 
іс-шараларды жүргізу 3392,857 мың теңге 
игерілді;  

- Үржар  ауданының алқаптарында жабайы 
аңдар мен құстарға арналған табиғи азық 
қорын молықтыру жөніндегі биотехникалық 
іс-шараларды жүргізу 892,857 мың теңге 
игерілді.  

«Семей Орманы» мемлекеттік орман табиғи 
резерваты» мемлекеттік мекемесі Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 22 
қаңтардағы № 75 қаулысына сәйкес 
республикалық маңызды санатта және 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрлiгінің қарауында. Ландшафтты және 
биологиялық әртүрлілікті сақтау және 
қалпына келтіру, табиғи ресурстарды 
пайдаланудың тұрақтылығы мен тепе-теңдігін 
қамтамасыз ету резерваттың негізгі қызметі 
болып табылады.  

«Семей орманы»  МОТР» РММ құрамына 10 
филиал кіреді: 

1) Семей, ШҚО, Семей қаласы, Красный 
Кордон кенті 

2) Тау-Дала, ШҚО, Жарма ауданы, Қалбатау 
ауылы; 

3) Новошульбинский, мемлекеттік орман 
табиғи резерваты ШҚО, Бородулиха, Пол-Лог 
ауылы; 

4) Бородулиха, мемлекеттік орман табиғи 
резерваты ШҚО, Бородулиха ауданы, 
Бородулиха ауылы; 

5) Жаңасемей, ШҚО, Бескарағай ауданы, 
Жыланды ауданы; 

6) Канонерский, ШҚО, Бесқарағай ауданы, 
Қара-Мырза; 

7) Долонский, ШҚО, Бесқарағай ауданы, 
Мостик; 

8) Морозовский, ШҚО, Бесқарағай ауданы, 
Сосновка ауылы; 

9) Беген, ШҚО, Бесқарағай ауданы      Беген 
ауылы; 
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10) Бөкебаей, ШҚО, Бесқарағай ауданы,   
Бөкебай ауылы. 

2016 жылғы 1 қаңтарға «Семей орманы»  
МОТР» РММ-нің жалпы ауданы 663 

6 мың га құрайды (ауданның қысқаруы – ҚР 
Үкіметінің № 807 Қаулысы), соның ішінде 
орман алқабымен жабылғаны 393,3 мың га, 
түйіспеген орман дақылдары – 26,7 мың га.  

Өртенген аудан көлемі 112,7 мың га –ды 
құрайды, 2015 жылы осы алаң 116,6 мың га 
болған. Осы алаңның жал сайын қысқаруы 
орман дақылдарын отырғызумен және 
орманмен жабылған жерлерге өтізумен 
байланысты.  

«Семей орманы»  МОТР» РММ (Семей 
Орманы» мемлекеттік орман табиғи 
резерваты) қаржыландыру республикалық 
бюджет және шектеулі шаруашылық 
қызметінің ақылы қызмет көрсету есебінен 
жүргізіледі.  

2015 жылдың көктемінде «Семей орманы»  
МОТР» РММ филиалдарымен 4100 га 
жоспарда 4159,3 га  алаңда орманды қалпына 
келтіру жұмыстары жүргізілді.  

2015 жылдың көктемінде 15,0 га алаңға 
тәлімбақ отырғызылды.  

Санитарлық оңалту шаралары – ағаштардың 
тұрақтылығын жоғарлату мақсатында 
санитарлық кесу және орманға күту кесуді 
жүргізеді, бұл ленталық орманды сақтаудың 
және қорғау, су қорғау, санитарлық – 
гигиеналық және басқа пайдалы қасиеттерінің 
маңызды кезең болып табылады.  

Өсімдіктердің дүниесі.  

Резерват аумағы өсімдіктердің 6 бірегей 
үйлесімді түрімен ерекшеленеді: далалы, 
орманды, шөлді бұталы шалғынды және 
батпақты. Ертіс маңындағы ленталық 
орманның жоғары сатыдағы өсімдіктері келесі 
топтармен көрсетіледі: ағаштар, бұталар, 
жартылай бұталар, кіші бұталар, жартылай 
кіші бұталар бір жылдық және көп жылдық 
шөптесін өсімдіктер. 

Ленталық ормандардың негізгі орман 
жасаушы тұқымы кәдімгі қарағай  
(PinussilvestrisL) болып табылады. Бұдан 
басқа, мекеменің аймағында қайың, көктерек, 
терек, ағаш тектес тал, үйеңкі, шегіршін, 
мойыл, алма, жиде, бұталы тал, долана, 
жыңғыл, арша, қарақат, итмұрын, сары 
қараған, бөріжидек, қараған, итшомырт, 
тобылғы, шеңгел, қызыл тал ағаш түрлері 
өседі. 

Өсімдіктердің сирек кездесетін және 
жоғалып бара жатқан түрлері. 

Геоморфологиялық өңірлердің өсімдік 
жабыны ағаш, бұталы және шөлді-далалы 
шөпті тектес қауымдастығынан тұрады. 
Қайың, көктерек, терек, алма және ағаш тектес 
тал орман жасаушы тұқым болып табылады. 
Шөптің жабынында шөлейтті белдем үшін тән 
келетін ермен-селеу-бетеге түрлері ашық 
қызғылт топырақта, шөл аймағы үшін – 
ермен- баялыш өсімдіктері қоңыр және сұр-
қоңыр топырақта басым болып табылады. 
Өсімдіктердің– 21, бұдан басқа, сирек және 
жоғалып бара жатқан өсімдіктер – 33 түрі бар. 

Жануарлар әлемі.  Далалы аймақ, бетегелі 
дала белдем тармағында ленталық орманның 
өсіп шығуымен, бұлан, елік, қабан, қасқыр, 
түлкі, қарсақ, борсық, шақылдақтар таралған.   

Құстардан бозторғай, сұр шіл, дала бүркіті, 
дала құладыны, су қоймаларында - суда 
жүретін жабайы құстар басым болады. Тау-
Дала филиалының аймағында арқар, сілеусін, 
сасықкүзен, ақ тышқан, суыр, аю есепке 
алынды. 

 «Семей-Орманы» резерватының аймағында 
жабайы аңдар мен құстарды жыл сайынғы 
мемлекеттік есепке алуды жүргізу олардың 
аймақ бойынша бөлінуін, мал басының 
болуын, шоғырлану орны туралы қажетті 
деректерді алу, биотехникалық іс-шараларды 
жүргізу осы мал басын жоспарлауға мүмкіндік 
береді. 

2015 жылы «Семей Орманы» МОТР» РММ 
аймағында жабайы жануарлар және 
құстардың қыстық бағдарлы санын есепке алу 
жүргізілді (4.14.2-ші кесте). Жабайы аңдар 
әдетте басым аумақта таралғандықтан, өте сақ 
әрі жасырын тіршілік қалпын жүргізетінін 
назарға ала отырып, салыстырмалы сандық 
есепке алу тәсілі қолданылды. 

Есепте қолданылған тәсілдер: 

Автомотокөліктен және қаркешкіш 
техникадан іздер бойынша қысқы 
маршруттық есеп (тұяқты, жыртқыш); 

«Семей Орманы» резерваты аумағында қысқы 
маршруттық есеп 2015 жылғы 06 ақпандағы 
«Жабайы жануарлар мен құстар санының 
мемлекеттік есебін ұйымдастыру және өткізу 
туралы» №25-п бұйрыққа сәйкес жүргізілді. 

Есеп резерваттың бүкіл аумағын қамтыды. 
Есеп маршруттық тәсілмен 1000 га алқаптағы 
түрдің тығыздығын есептеумен, сондай-ақ 
жануарлардың жеке түрлерінің есебін жүргізу 
жөніндегі әдістемелік ұсыныстарға сәйкес әр 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D2%93%D0%B0%D1%88/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D2%B1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8B/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D3%A9%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%96%D0%BD/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D1%81%D1%8B%D2%9B%D0%BA%D2%AF%D0%B7%D0%B5%D0%BD/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D1%83%D1%8B%D1%80/
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түр бойынша ареалдарды нақтылаумен 
өткізілді,  деректер 4.14.2-ші кестеде 
ұсынылған. 

Орманшылықтар бойынша филиалдарда 
есептік жұмыстар 1-2 адам күшімен өткізіліп, 
тұяқтылар есебі жануарлардың шоғырлану 
орындары бойынша жүргізілді.  Ауа-райы 
жағдайы жабайы жануарлардың іздері айқын 
әрі анық көрінетіндей анағұрлым  ашық,  
жауын-шашыннан кейінгі күндер таңдап 
алынды. 

Қысқы бағдарлық есеп ізімен қолданылған 
барлық аудандар мен филиалдарда «Семей 
Орманы» резерватының бұл есепке алу әдісі 
өте ыңғайлы және рационалды, өйткені бұл 
әдіспен есепке алу санын жүргізе алады және 
бір адам пайдалана отырып, жергілікті 
жерлерде тоқсандық желінің ұзындығы мен 
бағытын оңай анықтауға болады. 
Орманшылықтар бойынша маршруттардың 
ұзындығы филиалдарда әртүрлі қалыптасты. 

 

4.14.2-ші кесте. 2015 жылғы «Семей Орманы» РММ МОТР аумағында жабайы жануарлардың қысқы 
маршруттық есепке алу санының көрсеткіштері. 

 

2015 жылғы жабайы жануарлардың қысқы 
маршрутын есепке алу санын есептік 
деректермен талдай отырып, тұяқты 
жануарлар түрлері санының өсуін байқалады: 
бұлан (+12) дарақ, өзен құндызы (+39) дарақ, 
қабан (+3) бас, марал (+2) бас. Арқар (+1) 
дарақ басы артты. Жабайы тұяқтылардың 
шоғырлану орындарын есепке алу жұмыстары 
кезінде атап өтілді. 

Жекелеген жануарлардың басы арқар, марал, 
бұлан түрлері сияқты, табында жиналмаған, 3-
тен 5 бас есеп бағыттарда кездескен, тек 
жекелеген аудандарда кішкене табынның 
сібір елігінің 10 – 12 басы кездескен. 

Қасқыр (+14) дарақ, сілеусін (+10) дарақ, 
сарыкүзен (+16) дарақ санының өсуі 
байқалады. Ақ қоян мен орқоян саны қатал 
қыстың көп қарлы салдарынан төмендеген. 
Сондай-ақ түлкі (-19) дарақ, қарсақ (-11) дарақ, 
тиін (-302) бас санының төмендеуі байқалады. 

Қалған жабайы жануарлардың басының 
ескерілетін түрлер саны тұрақты. 

4.14.6. Радиациялық жағдай 

Кәсіпорындарда радиациялық жағдай 
бойынша инспекциялық тексерулер өткізген 
кезде құрылыс материалдарында, жылу 
жүйелерінде радионуклидтерді ұстауға сәйкес 
келетін сертификаттың болуын бақылайды. 
Пайдаланылатын өндірістік, әкімшілік 
құрылғыларда табиғи радионуклидтерден 
радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
үшін кәсіпорындар радонның және 
радиациялық фонның шоғырлануын 
өлшейді. 

Тексеру нәтижелері бойынша 2015 жылы 
адамдар үнемі немесе уақытша болатын, 
қолданыстағы ғимараттар мен құрылғыларда 
радиациялық фондарды және радонның 
болуын анықтау бойынша 15 бұзушылық 
анықталды. 

2015 жылы 439 елді мекенді қамти отырып 
150450 тұрғын-үйдің аумағында гамма 
фонына өлшеу  жүргізілді.  

№ 
р/с 

Жануарлардың түрі 
Барлығы, 
дарақ 

Тығыздығы 1000 га, дарақ 

1 Бұлан 267 0,95 

2 Марал 28 2,15 

3 Елік 1311 3,02 

4 Қабан 211 2,52 

5 Арқар 159 4,54 

6 Тиін 1794 7,566 

7 Ақ қоян 5737 9,795 

8 Ор қоян 1267 7,87 

9 Құм қоян 2425 121,25 

10 Түлкі 1622 3,0 

11 Қасқыр 167 0,464 

12 Қарсақ 271 2,22 

13 Сілеусін 66 0,405 

14 Дала күзені 1057 5,033 

15 Сарыкүзен 67 1,72 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BA%D2%AF%D0%B7%D0%B5%D0%BD/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BA%D2%AF%D0%B7%D0%B5%D0%BD/
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Географиялық орналасуына байланысты 
Шығыс Қазақстан облысында 
0,31мкЗв/сағаттан 0,56 мкЗв/сағатқа дейінгі 
гамма-сәулелену мөлшерінің қуаттылығымен 
табиғи радиациялық аномалия анықталған 
аумақтардың бірнеше ауданы бар.  

Таулы жыныстарды уран мен торийдің, 
әсіресе, граниттердің жоғары шоғырланған 
табиғи радиациялық аномалиясы жергілікті 
түрде, тау жыныстарының жер бетіне 
шығатын максималды-жақын жерлеріне тән 
сипатталады. Бұл Ұлан ауданы (Привольный 
а., Митрофановка а., Таинты а., Асу-Бұлақ к., 
Белая Гора а., Скалистое а.), Риддер қ., Зырян 
қ., Күршім ауданы (Қойтас а., Сергеевка а., 
Буденновка а.), Қатон-Қарағай ауданы 
(Свинчатка а., Черновая а., Рахман кілті а.), 
Көкпекті ауданы (Песчанка а., 
Новотимофеевка а., Қайыңды а.) елді 
мекендері. 

Радиациялық аймақтарда өнімдердің, 
шикізаттардың, құрылыс материалдарының 
бақылауын Семей стандарттау және 

метрологиялық орталығы, Семей ұн тартатын-
құрама жем комбинаты БАҚ (астық түсетін), 
қалалық ветзертхана (ет өнімдері) жүргізеді. 
Өнімдерді, шикізаттарды, құрылыс 
материалдарын бақылаудың нәтижелері 
бойынша радиоактивті ластанулар 
анықталған жоқ. 

2015 жылы «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ-
да төмен радиоактивті қалдықтардың 
128,102415 мың тоннасы, 2014 жылы – 150,209 
мың тоннасы түзілген еді. Аталған қалдықтар 
«Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ-ның 
«Қалдық қоймасы» учаскесіндегі арнайы 
қорымында орналасқан. 

Аймақтағы кәсіпорындарда радиоактивті 
көздер бар. 

Семей қ. Аймақтық онкологиялық 
диспансердің радиологиялық бөлімшесіндегі 
радиотерапиялық аппараттарда 
қолданылатын (25.12.2015ж.) иондалған 
сәулеленудің ампулалы көздері (ИСАК) 
туралы деректер 4.14.3-ші кестеде көрсетілген. 

 

4.14.3-ші кесте. «Семей қ. Шығыс Қазақстан аймақтық онкологиялық диспансері» КМҚК 
Иондалған сәулеленудің ампулалы көздері  

р № 
рр/с 

Аппараттың 
атауы 

ИСК 
саны 

Көздердің 
түрі мен 
нөмірі 

Паспорттың 
берілген 
күні 

Паспорттың  
нөмірі 

Нуклидты 
құрамы 

Нуклидты 
құрамы 

Қалған 
белсенділік, 
Бк 

1 Teragam-K02 1 ГИК9-4; 
775 

26.05.2006 VF 1Z06-
5161-17-P04 

Кобальт-
60 

Гамма 1,0 * 1014 

2 Terabalt 1 GK60T03 26.05.2006 VF 1Z08-
5161-17-P10 

Кобальт-
60 

Гамма 1,76 * 1014 

3 GammaMed 
Plus 

1 HDR09mm 13.07.2015 NLF0124-
003-2772 

Иридий-
192 

Гамма 2,14 * 1011 

 

«Семей қ. Шығыс Қазақстан аймақтық 
онкологиялық диспансері» КМҚК Агат-В ішкі 
жиекті аппаратының 7 дана көлеміндегі 
өңделген ИСАК Со-60 ұзақ мерзімге (көмуге) 
Қазақстан Республикасы Ұлттық ядролық 
орталығының Атом энергиясының 
институтына (ҚР ҰЯО АЭИ) (Курчатов қ.) 
тапсырылды. 

ШҚО бойынша Экология департаменті 
бұрынғы Семей сынақ полигонының (ССП) 
аймағында шаруашылық қызметпен 
айналысатын келесі кәсіпорындарда 
мемлекеттік экологиялық бақылауды жүзеге 
асырады: «Қаражыра ЛТД» ЖШС 
(«Қаражыра» көмір орны), «Теміртау 
электромеханикалық комбинаты» ЖШС 
(«Есімжал» марганец кен орны), 
«ҮлбіФторКешені» ЖШС («Қаражал» 
флюориттер кен орны). 

Аталған кәсіпорындарда «ядролық 
жарылыстарды жүргізу орындарында 
шаруашылық қызметпен шұғылдануға» Атом 
энергиялық комитеті берген лицензиялары 
бар және қоршаған ортаға эмиссияларға 
мониторингі және радиологиялық 
мониторингі жүргізеді.  

Сонымен, ұсынылған есептерге сәйкес кен 
орындарын игерумен айналысатын 
персоналдар үшін жұмыс жүргізу 
учаскелерінің шегінде радиациялық 
жағдайдың бекітілген параметрлері 
радиациялық қауіп төндірмейді.  

Қазіргі уақытта бұрынғы ССП аймағын 
зерттеу жөніндегі жұмыстар орындалуда. 
Жұмыстар «Қазақстан Республикасы 
аумағында радиациялық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету» ( «бұрынғы Семей сынақ 
полигонының қауіпсіздігін қамтамасыз ету» 1 
іс-шарасы) 038-ші Республикалық бюджеттік 
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бағдарлама (бұрынғы 011) жұмыстары 
шеңберінде ҚР Ұлттық ядролық орталығында 
(ҚР ҰЯО) жүзеге асырылады.  

Аймақтың өзекті мәселелері Шаған өзені беткі 
суларының тритиймен ластануы болып 
табылады.  

Шаған өзені ССП аумағынан ағып өтетін 
созылып жатқан су ағысының жамылғысы 
және оның шығыс жағын бойлай Ертіс өз.сол 
жақ ағысы болып келеді. Өзен ағысының 
жалпы ұзындығы 275 км, соның ішінде 
шамамен 50 км ССП аумағынан өтеді. 

ҚР ҰЯО-мен жүргізілген 2015ж. зерттеу 
нәтижелеріне сәйкес Шаған өзенінің және 
оның аумағына жататын радиоэкологиялық 
жағдайында өзгеріс байқалған жоқ. Өзеннің 
радиоактивтілігі беткі және жерасты 
суларында тритий радионуклидтің болуымен 
сипатталады.  Өзен суларында тритийдің 
максималды шоғырлануының шыңы 
«Атомный» көлінің төмен ағысы бойында 5 
км-де байқалады. Бұл учаскедегі судағы 
тритийдің белсенділігі 360 000 Бк/кг құрайды, 
бұл Гигиеналық нормативпен (2015 жылғы 27 
ақпандағы №155 «Радиациялық қауіпсіздікті 
қамтамасыз етуге санитарлық-
эпидемиологиялық талаптар»)  бекітілген 
араласу деңгейі шамамен (7600 Бк/кг) 50 есе 
жоғары. Сонымен, шекті жол берілген 
деңгейден жоғарылауы «Атомды» өзенінен 
шығатын орнынан өзен ағыны бойымен 
шамамен 20 км төмен ұзындықта байқалады, 
оның 6 км ССП шекарасынан тыс орналасқан. 

2014-2015 жылдары жүргізілген зерттеу 
нәтижелері бойынша Шаған өзенінің 
учаскесінде Ертіс өзеніне судағы тритий шекті 

белсенділігі 100÷200Бк/кг құрайды, бұл 
араласу деңгейінің мағынасынан анағұрлым 
төмен. 

ССП-ның нақты радиологиялық мәртебесі 
бойынша әкімшілік шекарасын сәйкестендіру 
мақсатында ҚР ҰЯО ССП-ны зерттеудің 
кезеңдік жоспарын әзірледі. Жұмысты 2021 
жылы Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 
30-жылдығына қарай аяқтау көзделіп отыр. 

2008-2015 жылдары 7 860 км2 (жалпы полигон 
ауданынан 42%) аудан аумағының бөлігіне 
кешенді экологиялық тексеру жүргізілді, оның 
ішінде: 2009ж. ССП Солтүстік бөлігіне – 3 000 
км2, 2010ж. ССП Батыс бөлігіне – 560 км2, 
2011ж. ССП Оңтүстік-Шығыс бөлігіне – 850 
км2, 2012ж. – 850 км2, 2013ж. - 800 км2, 2014ж. - 
800  км2 (оңтістік бөлік), 2015ж. ССП Оңтүстік-
батыс бөлігіне – 1 000 км2. Оңтүстік-батыс 
бөлігіне – 1 350 км2 (2015ж.), шығыс бөлігіне – 
1 200  км2 (2015ж.) зерттеу басталды.  

Тексеру нәтижелері барысында ҚР ҰЯО 
мамандары алдын ала қорытынды жасады: 

• 1953 жылдың 12 тамызында, 336  км2 ауданда 
жүргізілген бірінші термоядролық сынақтан 
түскен радиоактивті ауданның аймағын халық 
шаруашылығында шектеулі пайдалануға 
болады (өнеркәсіптік пайдалану); 

• «қорым», «4а» және «Телкем» алаңқайлары 
шегінде, Ұзынбұлақ бұлағының арнасы 
бөлігінде орналасқан 20,5 км2 ауданындағы 
радиоактивті ластанған аумақ жер қорының 
құрамында қалуы керек;  

• аймақтың қалған алаңының 7 500 км2 аса 
жері шаруашылық айналымға шектеусіз 
тапсырылуы мүмкін. 

 

4.14.1-ші суретте жылдар бойынша ССП аумағының зерттеу картасы ұсынылған. 

 



4.14. ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ 
 

2015 жылға арналған Қазақстан Республикасының табиғи ресурстарын пайдалану және қоршаған ортаның жай-күйі туралы ұлттық баяндама 

 

 

4.14.1-ші сурет. Жылдар бойынша ССП аумағының зерттеу картасы 

Қазгидромет күнделікті жергілікті 17 
метеорологиялық станцияда сәулелену 
гаммасының деңгейін бақылайды (Ақжар, 
Аягөз, Дмитриевка, Баршатас, Бақты, Зайсан, 
Жалғыз төбе, Қатонқарағай, Көкпекті, 
Күршім, Риддер, Самар, Семей, Үлкен-Нарын, 
Өскемен, Шар, Шемонайха). 

Облыстың елді мекендері бойынша 
атмосфераның жер үсті қабатының 
радиациялық гамма-түсінің орташа мәні 0,06-
0,24 мкЗв/ч шегінде орналасқан. Облыс 
бойынша орташа радиациялық гамма-фоны 
0,13 мкЗв/ч құрады және жол берілген шекте 
болды. 
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Облыс аумағындағы атмосфералық жер 
қабатының радиоактивті ластануын бақылау 
көлденең планшеттермен ауа сынамасын 
іріктеу жолымен 7 метеостанцияда (Аягөз, 
Баршатас, Бақты, Зайсан, Көкпекті, Семей, 
Өскемен) жүргізілді. Барлық станцияларда бес 
тәуліктік іріктеу сынамалары жүргізіледі.  

Облыс аумағындағы атмосфералық жер 
қабатының радиоактивті түсу орташа 
тығыздығы 0,6-3,5 Бк / м2 шегінен ауытқыды. 
Облыс бойынша түсудің орташа тығыздығы 
1,2 Бк/м2 құрайды яғни, шекті жол берілетін 
деңгейден аспайды. 

4.14.7. Қалдықтар 

Жыл сайын облыста,  бірінші кезекте таулы-
кен өнеркәсіп кәсіпорындарынан,  
өнеркәсіптік қалдықтардың шамамен 40 

тоннасы түзіледі. Облыс бойынша ТМТ жалпы 
көлемі 6,8 млрд.тоннадан аса көлемді 
құрайды, соның ішінде иесіз деп 5,5 
млрд.тонна  танылған. Иесіз ТМТ жою 
облыстың экологиялық мәселесі болып отыр.  

Облыстағы кейбір кәсіпорындар ТМТ түзілуін 
азайту бойынша іс-шаралар өткізеді. 
«Казцинк» ЖШС РГОК байыту өндірісі 
қалдықтарын орналастыруды төмендету 
Риддер-Сокольный кенішіндегі толтыру 
жұмыстарын өндіруде пульпілері бөлігі 
қолданылады.  

Экономиканың салалары бойынша табиғат 
пайдаланушылар қалдықтарының көлемді-
сапалы көрсеткіштері 4.14.4-ші кестеде және 
4.14.5-ші кестеде көрсетілген.  

 

 

4.14.4-ші кесте. Өнеркәсіптің салалары бойынша жинақталған өнеркәсіп қалдықтарының көлемі 

Өнеркәсіп 

салалары 

Қалдық түрі Жинақталған қалдықтар көлемі (есептік кезеңмен бірге), мың тонна 

барлығы Соның ішінде: 

ТМТ Радиоактивті 

қалдықтар 

Өнеркәсіп 

қалдықтары (ТМТ 

және радиоактивті 

қалдықтардан басқа) 

барлығы 

1 2 3 4  5 

Тау-кен өндіру 

саласы  

Аршылған  

жыныстар 
866712,41918 866712,41918 - - 

 

Байыту 

қалдықтары 
206837,22089 206837,22089 - 

 

Байыту 

шламдары 
6824,2005058 6824,2005058 - 

 

Құрамында 

күшәла-темірі 

бар қалдықтар  

36,523 - - 36,523 

 

Әктас-күшәла 

сүзінді 
47,235 

  
47,235 

 
Минерализатор 1741,979 

  
1741,979 

 

Хлоридті 

пульпа 
1705,348 

  
1705,348 

Жылу 

энергетикасы 

 

Күл шлак 

қалдықтары 2193,207 - - 2193,207 

Құрылыс 

материалдары 

өндірісі  

Өндірістік 

қалдықтар (ас-

бестит, бетон 

бұйымдарының 

сынықтары, 

кірпіш 

сынықтары) 

205,4657 - - 205,4657 

 Басқа өнеркәсіп 21529,73792 
  

21529,73792 
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қалдықтары 

Құс 

шаруашылығы 

 

А/ш 

өнімдерінің 

қалдықтары 

421,3824 - - 421,3824 

Атом өнеркәсібі Радиоактивті 

қалдықтар, мың 

тонна 

20164,551 6224,653 1853,834 12086,064 

 ИСК, дана 28216 
 

28216 
 

Аймақ бойынша барлығы 1122419,2695958 1086598,4935758 1853,834 39966,94202 

 

4.14.5-ші кесте. Өнеркәсіп салалары бойынша пайда болған, қолданылған, қайта өңделген және 
орналасқан қалдықтардың көлемі 

Өнеркәсіп 

салалары  

Қалдық 

түрі 

 

 Пайда 

болған, 

 мың тон-

на*  

Пайдаланылға

н, мың тонна  

Қайта 

өңделген, 

кәдеге 

жаратылған

ы, мың тонна 

Полигондард

а 

орналасқаны

, мың тонна 

Тараптық 

ұйымдарғ

а 

берілгені,  

мың 

тонна 

Тау-кен өндіру 

саласы  

Аршылған  
жыныстар 

44496,052363 31738,289183 - 12757,76318 - 

Тау-кен 

металургиялық 

өнеркәсіп 

Байыту 
қал-
дықтары 

10630,14289 2767,619 - 7862,52389  - 

 Байыту 
шламдары 

221,8153225 64,0668167  - 157,7485058 
 

 Құрамында 
күшәла-
темірі бар 
қалдықтар  

12,1 
 

- 12,1 
 

 Хлоридті 

пульпа 
4,61 - - 4,61 

 

 Құрамында 

күшәла-

темірі бар 

қалдықтар 

10,197 - - 10,197 
 

 Әктас-
күшәла 
сүзінді 

4,645 - - 4,645 
 

 Минерали-
затор 

1712,23 1712,23 
   

Жылу 

энергетикасы 

 

Күл шлак 

қалдықтар

ы  

338,526 19,091 38,346 276,531 4,558 

Құрылыс 

материалдарыны

ң өндірісі  

 

Өндірістік 
қалдықтар 
(асбестит, 
бетон 
бұйым-
дарының 
сынықтары
, кірпіш 
сы-
нықтары) 

58,83751 0,47 3,16781 55,1997 
 

 Басқа 
өнеркәсіп 
қалдықта-
ры 

86,2683578 12,766114 2,45511 56,33192 14,7152138 

Құс 

шаруашылығы 

А/ш өнім-
дерінің 
қалдықта-
ры 

40,0842 - - 15,0254 25,05880 
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Аймақ бойынша барлығы  57615,508643

3 
36314,5321137 43,96892 21212,6755958 44,3320138 

 

Өндіріс және тұтыну қалдықтарын кәдеге 
жарату бойынша біршама іс-шаралар ірі  
карьерлер мен шахталардың босаған 
кеңістігін толтыру үшін аршылған қоршаушы 
жыныстарды пайдалану болып табылады.   

«Семей Цемент зауыты» ЖШС күл-шлак 
қалдықтарын клинкерді өндіру кезінде қоспа 
ретінде қолданады.  

«Қаражыра ЛТД» ЖШС пайдалы аршылған 
жыныстарды қолданылуын кеніштердің 
өнеркәсіптік алаңдарының техникалық 
қажеттілігі және техникалық қайта қалпына 
келтіру үшін тау-кен өндірісінің өңделген 
кеңістіктерін толтыру үшін пайдалану 
жолдары арқылы жүзеге асырылады. 2015 
жылы ішкі үйіндіге аршылған жыныстардың 
31 млн тоннасы жіберілген. 

«Өскемен-Су арнасы» МҚК жинақталған 
қалдықтар көлемі өткізілетін іс-шаралардың – 
органоминералды грунтты алу үшін 2,2657258 
мың тонна көлемінде 2015 жылы кәріздерде 
тазалану имараттарының аумағынан 
тұнбаларды шығару есебінен азаяды. 
Сонымен қатар, тұнбаларды құрғату 
әрекетінде микроорганизмдерді және 
флокулянттарды, ірі қалдықтарды ұстауға 
және алуға арналған механикалық тазалаудың 
(прессі бар тор) жаңа құрал-жабдықтарын 
қолдану бойынша технологиялар енгізілуде. 

«ҮМЗ» АҚ қазіргі уақытта травильді 
ерітінділермен игерілген фторбериллат 
аммонийі» ерітіндісін тазалау әрекетінде 
пайдалану бойынша зерттеу жұмыстары 
жүргізілуде. 

Зерттеу жұмыстары Тантал өндірісінде 
жүргізіледі, оның бағыты сұйық қалдықтардан 
тұратын бағалы реагенттерді шығару және 
оларды өндірісте қайта пайдалану 
мүмкіндіктерін анықтаудан тұрады. 

Уран өндірісінде азот қышқылынан алынған 
ерітінділерден азотты қышқылды 
рекуперациялау бойынша 
нанофильтрациялау технологиясын пайдала 
отырып зерттеу жұмыстары аяқталды. 

2015 жылы «ҮМЗ» АҚ-да  бериллий өндірісінің 
қауіптіліктің янтарлы деңгейіне ерітінділерді 
технологиялық циклге тарту жолымен қайта 
өңдеу бойынша өнеркәсіптік сынақтар толық 
көлемде аяқталды. 

«Үлбі Фтор Кешені» ЖШС пайдалануға 
тапсырылды және оны алдағы уақытта жүзеге 
асыру мақсатында бейтарап түйіршіктелген 
гипсты алу жөніндегі учаске іске қосылды. 
2015 жылы 628 тонна мөлшеріндегі бейтарап 
гипсты сату бойынша  «Универсал 2010» 
ЖШС компаниясымен келісім-шарт жасалды, 
сәуір-қазан айлары аралығында аталған 
келісім-шарт аясында байтарап гипстың 462,1 
тоннасы тиелді. 

Шығыс Қазақстан облысының аумағында улы 
заттарды көмуге арналған полигондар жоқ. 

Құрамында сынабы бар құралдар мен 
бұйымдар шарт бойынша  «ШҚ Аймақтық 
Экологиялық демеркулизациялау 
орталығымен» кәдеге жаратылады.  

Құрамында сынабы бар құралдар 
(Люминесцентті шамдар, градусниктер, 
термометрлер) қауіптіліктің 1 және 2 класына 
жатады. 2015 жылы 159 458 дана жиналды. 
Қоймаланған жері – Семей қ. 
мамандандырылған күзетілетін қоймасының 
орынжайы.  

Құрамында сынабы бар құралдар және 
бұйымдардың жалпы жиналған мөлшері – 
2 694 652 дана.  

2015 жылғы жағдай бойынша «ШҚО табиғи 
ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу 
басқармасы» ММ мен «ШҚ аймақтық 
экологиялық демеркулизациялау орталығы» 
ЖШС арасында шартқа сәйкес 
«ЭкоКомИнновация» ЖШС-мен бірлесіп 
Экотром-2У демеркуризациялық қондырғыда 
180 187 дана мөлшердегі құрамында сынабы 
бар құралдар және бұйымдарды кәдеге 
жарату бойынша жұмыстар жүргізді.  

2011-2015 жылдары құрамында сынабы бар 
құралдар және бұйымдарды кәдеге жаратудың 
жалпы саны 2 179 507 дананы құрады. 

ТҚҚ полигондары 

2015 жылдың соңында Шығыс Қазақстан 
облысында тұрмыстық қатты қалдықтардың 
(ТҚҚ) – 8807,969 мың тоннасы жинақталды. 
173,245 мың тонна ТҚҚ пайда болды, оның 
ішінде Семей қ. – 63,03 мың тонна, ТҚҚ-ның 
морфологиялық құрамы 4.14.6-шы кестеде 
ұсынылған. 
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4.14.6-шы кесте. ТҚҚ морфологиялық құрамы 

Өскемен қаласында. Өскемен қаласының 
әкімдігінің 1997 жылғы 5 тамыздағы №1103 
шешімімен ауданы 22,5 га алаң 
«Өскеменспецкоммунтранс» ЖШС-на  50 
жылға  өнеркәсіптік және тұрмыстық 
қалдықтарды орналастыруға тегін берілді.   

Полигонның құрылысы мен орналасуы 
туралы жобалық құжаттама қарастырылған 
жоқ, тұрмыстық қатты қалдықтарды 
тастайтын жер Шмелев Лог ауданында 
орналасқан және ол 1957 жылдан бастап 
жұмыс істейді. 6 млн. тоннадан аса қалдықтар 
жинақталған.  

Өскемен қаласы әкімдігінің қалалық бөлімінің 
мамандары тұрғындардың өтініштері 
бойынша көктем кезінде қаланың 
аймақтарына шығу тексерулерін жүргізіп, 
санкциаланбаған қоқыстардың орны мен 
көлемін анықтайды. Рұқсатсыз қоқыстардың 
тізімі құрылып, жұмыстың көлемі мен бағасы 
анықталады, бюджеттік қаражаттың бөлінуіне 
бюджеттік өтінім құрылады. 

2013 жылы - 13605 мың теңге сомасына 9563 м3, 
2014 жылы - 5942,8 теңге сомасына 4072,5 м3 

рұқсат етілмеген қоқыстар жойылды, 2015 
жылы 11100,4 мың теңге сомасына қаражат 
қарастырылған, соның ішінде қазіргі уақытта 
823,7 теңге сомасына 469 м3 рұқсат етілмеген 
қоқыстар жойылды. 

Семей қаласындағы ТҚҚ полигоны. 

Семей қаласындағы тұрмыстық қатты және 
улы өнеркәсіптік қалдықтардың жалпы 
қалалық көму полигоны (ТҚҚ полигоны) 
Семей-Қайнар автожолын бойлай қаладан 7 
км қашықтықта орналасқан. Полигонның иесі 
– ЖК «Р.С. Хазипов». 

77,2 га жер учаскесі тұрмыстық қалдықтарды 
көму бойынша полигонға қызмет көрсету 2020 
жылдың 16 қарашасына дейінгі мерзімге жерді 
уақытша пайдалану құқығы берілді (2014 

жылдың 4 желтоқсандағы № 777 жалдау жалға 
беру шарты). 

2015 жылдың бірінші жартыжылдығында ТҚҚ 
полигонына түскен қалдықтардың нақты 
мөлшері – 51,300 мың тонна. 

Қалдықтарды күнделікті қабылдайтын 
зертханалық бақылау жоқ. Өндірістік 
бақылауды мониторингінің бағдарламасына 
сәйкес шарт негізінде «Экожобаорталығы» 
ЖШС жүзеге асырады.  

Сондай-ақ, ТҚҚ полигонында қатты 
тұрмыстық қалдықтарды сұрыптауды 
«Хазипов» ЖК-мен жүзеге асырылады.  2015 
жылы ТҚҚ-ның 0,8 мың тоннасы қайталама 
пайдаланылды.  

Семей қаласында «Р.С. Хазипов» ЖК-мен 
жылына қуаттылығы 100 мың тонна болатын 
тұрмыстық қатты және оған тиесілі 
өнеркәсіптік қалдықтарды қайта өңдеу 
жөніндегі өндірістік кешенінің құрылысы 
жоспарланды.  Межелі бағасы – 43 млн АҚШ 
доллары. «Семей-Туған жер» ӨК-мен, 49 
жылға жалпы ауданы 23,1 га-ны құрайтын 
қалдықтарды қайта өңдейтін зауытты салуға 
жер учаскесі  белгіленді. Жобаның 
экологиялық тиімділігі – жобаны жүзеге 
асырған кезде, жылына 100 мың тоннаға ТҚҚ 
полигонына орналастырылатын 
қалдықтардың көлемін төмендету. 

Қазіргі уақытта жылына 100000 тонна 
көлемдегі ТҚҚ полигонына сұрыптау желісін 
орнату бойынша «ЭКО-Восток» ЖШМ-мен 
шарт жасалды. 

Аймақтағы ауылдық елді мекендерінің 
көбінде экологиялық және санитарлық-
эпидемиологиялық талаптарға сай келетін 
тұрмыстық қатты қалдықтардың 
заңдастырылған полигондары жоқ. 
Экологиялық инспекция бөлімі ТҚҚ 
полигондарының құрылысы үшін жер бөлу,  

Қағаз, картон 25-30% Шыны  5-8% 

Тамақ қалдықтары 30-38% Тері, резеңке 2-4% 

Ағаш  1,5-3% Тастар  1-3% 

Қара металл  2-3,5% Пластмасса 2-5% 

Түсті металл 2-3,5% Басқалар  1-2% 

Мата  4-7% Сұрыпталғаннан қалған 

қалдық (15мм-ден кем) 

7-13% 

Сүйектер  0,5-2%   
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қажетті жобалық және рұқсат ететін 
құжаттамаларды қарастыру және рәсімдеу 
мәселесі бойынша ауылдық әкімдіктермен 
жұмыс жүргізуде, 2014-2020 жылдарға 
арналған тұрмыстық қатты қалдықтарды 
басқару жүйесін жаңғырту бағдарламасын 
жүзеге асыру бойынша ауылдық әкімдердің 
қатысуымен семинар-кеңес өткізілді.  

«Ветеринария басқармасы» ММ деректері 
бойынша Шығыс Қазақстанның аумағында 
361 мал қорымы жұмыс істейді, 2015 жылы 15 
мал қорымы салынды (қайта қалпына 
келтірілді). 

Тарихи ластанулар 

Шығыс Қазақстан облысының аумағында тау-
кен-металлургия өндірісінің қатты 
қалдықтары өте көп. Бұл – аршылған 
жыныстар, үйінді сақтағыштар орын, үйінді 
шлактар. Өнеркәсіптік қалдықтардың бір 
бөлігі бүгінгі таңда сұранымға ие болмайтын  
минералдық ресурстардан тұратын техногенді 
кен орындары, алайда  олар ауыр 
металдармен және басқа да улы 
компонеттермен қоршаған ортаны ластаушы 
көздер болып табылады. Жинақталған 
қалдықтар табиғи ортаға антропогенді 
ықпалды үнемі ұлғайтады. Олар өздерінің 
ықпал ету аймағында гидрологиялық тәртіпті 
бұзады, шаң бөлу қөзі табылады, топырақты, 
беткі және жер асты суларын ластайды. 
Аталған қалдықтар кең спектрлі 
ингредиенттермен қауіптіліктің ІІІ-IV класына 
жатады.  Ауыр металдар қауіпті болып келеді, 
бұл топқа жататындар: мыс, қорғасын, 
мырыш, күміс, кадмий, сынап, таллий, 
мышьяк, сурьма, селен. Үйінділердің көбі су 
қорғау аймақтарда орналасқан, бұл беткі және 
жерасты суларының ластануына алып келеді.  

Тау-кен өндіретін кәсіпорындарды тарату, 
қайта құру, жекешелендіру және банкроттық 
әрекеттерінің нәтижесінде тарихи ластануды 
жою және қалпына келтіру мәселелері 
туындады, оған бұзылған және ластанған 
жерлер, өндірістік және тұтыну 
қалдықтарының тарихи жинақталуы кіреді. 

«Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 10- 
бабы 4-тармағына сәйкес 1992 жылдың 30 
мамырына дейін қоймаланған немесе 
минералды ресурстардың мемлекеттік қорына 
енгізілген техногенді минералды түзілулер 
мемлекеттік меншік болып табылады. 

Тарихи ластанудан Семей қаласының 
бұрынғы «Түрксіб» совхозының жанында 
белсенділігі төмен радиоактивті 
қалдықтардың уақытша көмілген орнының 
болуын айта кету қажет. 

 Белсенділігі төмен радиоактивті 
қалдықтардың (РАҚ) көмілген орны 
тұйықталған теміржол аймағында, Жалпақ 
станциясынан 3,5 км қашықтықта, Семей-
Шаған автокөлігінің 17-ші км-де, бұрынғы 
«Түрксіб» совхозының оңтүстік-батысқа қарай 
6,8 км жерде орналасқан. Учаске салуға 
жатпайды, грунтты судың деңгейі төмен. 
Белсенділігі төмен РБҚ жалпы көлемі 1000 
текше метрді құрайды. 

  Радиоактивті қалдықтардың (РАҚ) уақытша 
көмілу траншеясының негізі сазды, 
құламасының тереңдігі 3 м, ені 4 м болатын, 
Облыстық СЭС берген ұсынымға сәйкес 1990 
жылдың маусым айында өндірілген. 
Траншеяның жоғарғы жағы сазды құлыппен 
жабдықталып, таза топырақ және ұсақталған 
тас төгілген. Көму жұмыстарына ММ және 
СЭС облыстық қызметтері тартылған, алдағы 
уақытта көму орнының нақты иесі анықталған 
жоқ. 

Бақылаудағы аумақтрада басқа радиоактивті 
қалдықтар көмілген жоқ. 

Тарихи ластануларға Семей қаласының ескі 
әуежай ауданында авиакеросинмен жерасты 
суларының ластанған учаскелері де жатады.  

Химияландыру құралдары  

Облыста пестицидтерді сақтауға арналған 62 
қойма жұмыс істейді, көлемі 4492,9 м2. 

Шығыс Қазақстан облысының аумағында 
өсімдіктерді қорғау үшін химияландыру 
құралдарын әкелумен және оны сатумен 
«Астана-нан» ЖШС, «Агрохимия» ЖШС, 
«Тұқым» ЖШС, «Тандем Агро» ЖШС, 
«Астана Бизнес» ЖШС, «ВостокАгроХолдинг» 
ЖШС, «Щелково-Агрохим-KZ» ЖШС, 
«Сингента-Қазақстан» ЖШС, «Август-
Қазақстан» ЖШС, «A.S.K.Technik» ЖШС, 
«Пестицидтер» ЖШС, «Аbi жер» ЖШС 
айналысады. 

2015 жылы облыстағы ауыл шаруашылық 
тауар өндірушілерімен гербицидтердің 428 
мың литрін (кг) сатып алынды, олармен ауыл 
шаруашылық алқаптарының 680 мың гектар 
жері өңдеді. Басқа пестицидтер бойынша 
деректер жоқ. 

2015 жылы минералды тыңайтқыштардың 
бағасын арзандату бағдарламасы бойынша 
облыстағы ауыл шаруашылық тауар 
өндірушілері минералды тыңайтқыштардың 
15,877 мың тоннасын сатып алды және 138,0 
мың гектар алаң ауыл шаруашылық 
дақылдарына берілді. 



4.14. ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ 
 

2015 жылға арналған Қазақстан Республикасының табиғи ресурстарын пайдалану және қоршаған ортаның жай-күйі туралы ұлттық баяндама 

 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
Экологиялық кодексінің талаптарына сәйкес 
алдағы уақытта жарамсыз пестицидтерді (улы 
химикаттар) және олардың ыдыстарын көму 
орнының құрылысына жол берілмейді. 
Облыстың аумағында оларды жинаумен және 
кәдеге жаратумен айналысатын ұйымдар жоқ. 

Пайдалануға жарамсыз пестицидтерді (улы 
химикаттар) және олардың ыдыстарын қайта 
өңдеу мәселелерін Қазақстандағы 
кәсіпорындарда оларды жинау, тасымалдау 
және зарарсыздандыру жолдары арқылы 
қолданыстағы полигондарда шешуге болады. 
Алайда, облыстық бюджетте қаражаттың 
болмауына байланысты, 2015 жылы бұл 
жұмыстар жүргізілген жоқ. 

4.14.8. Жаңартылған энергия көздері 

Шығыс Қазақстан облысы бойынша 2012-
2015жылдар кезеңінде ЖЭК нысандарының 
жалпы саны – 4 нысан. 2012-2015ылдар 
кезеңінде жаңартылған энергия көздерімен 
өндірілген электр энергиясының көлемі - 
сағатына 183,2 мың кВт құрайды.  

«Бизнестің жол картасы 2020» 
бағдарламасының шеңберінде «ШҚО Зырян 
ауданының Тұрғұсын өзенінде қуаттылығы 
24,9 МВт Тұрғұсын СЭС-1 құрылысы» 
жобасына 2014 жылы 323 805 мың теңге, 2015 
жылы 259 225,0 мың теңге мемлекеттік қолдау 
көрсетілді. 

Сондай-ақ, 2015 жылы ЖЭК қондырғыларын 
сатып алу үшін жеке кәсіпкерлерге 
мекенжайлық көмек ретінде 5010 мың теңге 
көлемінде мемлекеттік қолдау көрсетілді. 
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4.14.9. Экологиялық мәселелер 

4.14.7 –ші кесте. Шығыс Қазақстан облысының экологиялық мәселелері 

№ Экологиялық 
мәселе 

Ағымдағы жағдай Қолданылатын іс-шаралар 

1 Өскемен қаласының 
аумағындағы тарихи 
радиоактивті 
ластануларды жою  

     Өткен жүз жылдықта 50-70 жылдары 
қала шегінде тұрғын үйлері бар 
облыстық орталықта уран өндірісі, 
Қалбалы комбинатының дәлелді 
фабрикаласының радиоактивті 
үйінділерінің және иондаушы 
сәулеленудің ампулалық көздері бар 
кәсіпорындарда радиактивті 
қалдықтарды орналастыру салдарынан 
радиактивті ластану ошақтары бар, бұл 
тұрғындардың денсаулығына жағымсыз 
әсер етеді.  

     2005 жылы қала аумағында 1990-1992, 
1994-1997, 2004 және 2005 жылдары 
жүргізілген радиоэкологиялық 
зерттеулер есептерінің материалдары 
бойынша, қала аумағында анықталған, 
Радиактивті аномалиялар мен 
иондалған сәулелену көздерінің 
кадастры әзірленді. 
     Кадастр аясында облыстық бюджет 
қаражатының есебінен 2006 жылдан 
бастап жыл сайын дезактивациялық 
жұмыстар жүргізіліп отырады.  
     Сонымен қатар, 2012 жылы 892,0 млн. 
теңге сомасына сәйкес бюджеттік өтінім 
әзірленіп, ҚР ҚОҚМ және ҚР ИЖТМ-не 
жолданды.  

2 Кен өндіру саласында 
тарихи ластану 
нысандарының болуы 

     Шығыс Қазақстан өнеркәсібі кен 
өндіру кәсіпорындарымен, металлургия 
өнеркәсібімен, жылу энергетикасымен 
ұсынылады. Негізгі экологиялық 
мәселелер трансшекаралық сипаттамада 
және «Тарихи» болып табылып, 
республикалық бюджеттен 
қаржыландыруды талап етеді. 
     Облыс аумағында «тарихи 
ластанулар» деп аталатын, мемлекеттік 
меншік болып табылатын, техногенді 
нысандар бар. Олар жерасты және беткі 
суларға, шаң шашырату және жауын-
шашын және еріген сулардың шайып 
кету салдарынан жағымсыз әсер етеді. 
     ҚР ИЖТМ-нің Геологиялық 
комитетінің ақпаратына сәйкес ШҚО 
бойынша техногенді минералды 
түзілудің (бұдан әрі-ТМТ) мемлекеттік 
кадастрымен 247 нысан есептеледі, оған 
қалдықтарды сақтау, тау 
жыныстарының үйіндісі, мөлшерге сай 
келмейтін кендер және металлургиялық 
өнімдер шлактары кіреді. Облыс 
бойынша үйлесімді ТМТ жалпы көлемі 
6,8 млрд. тонна. Қоршаған ортаға қатер 
дәрежесі мен әсер ету деңгейінің 
жіктелуін анықтау ҚР ИЖТМ 
жүргізілген жоқ. 
     Қазіргі таңда ШҚО бойынша 
үйлескен шикізаттың 5,5 млрд. тонна 
көлемімен ТМТ иесіз 148 нысаны бар, 
аталған нысандардың көпшілігі 
тұрғындардың денсаулығына жағымсыз 
әсер етуі мүмкін.                  

2006 жылы Үлбі және Ертіс өзендері 
бассейндерінің тарихи ластану 
нысандарына түгендеу жүргізілді. 
Жергілікті бюджет есебінен түгендеу 
жүргізуге 4,195 млн теңге бөлінді.  
     2013 жылы республикалық деңгейде 
«Жасыл даму» АҚ құрылды, 
кәсіпорынның функционалдық 
міндеттеріне, алдағы уақытта барлық 
қалдықтардың мәселелерін шешу 
бойынша шараларды қабылдай 
отырып, барлық өнеркәсіптік 
қалдықтарды, олардың морфологиясын, 
құрамын, қоршаған ортаға әсер ететін 
қатер дәрежесі мен жіктелу деңгейін 
анықтау арқылы ТМТ (иесіз, тарихи) 
түгендеу жатады.  

4 Семей қаласындағы 
трансшекаралық Ертіс 
өзеніндегі тазалау 
құрылғысының толық 
биологиялық тазалануына 
тазаланған ағынды судың 
жіберілуі жеткіліксіз  

Семей қаласын тазалау ғимараттары 
Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы нормативтеріне сәйкес 
ағынды сулардың тиісті тазалануын 
қамтамасыз етпейді.  Тазалау 
ғимараттары трансшекаралық Ертіс 
өзенінің ластануын алдын алу, «Семей 
қаласындағы ағынды суларын 
биологиялық тазарту арқылы тазалау 
құрылғыларын қайта қалпына келтіру 

Семей қаласының ағынды суларын 
биологиялық тазарту арқылы тазалау 
ғимараттарын қайта қалпына келтіру 
және кеңейту жобасына ТЭН (2011 
жылғы 4 наурыздағы № 01-055/11 
мемлекеттік сараптама) әзірленді; 2001 
жылғы 21 маусымда № 10-05-12/1358-И 
ҚР ҚОҚМ-ның салалық қорытындысы 
алынды; 2011 жылғы 15 шілдедегі 
экономикалық қорытынды алынды.  
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және кеңейту» жобасын 5370,8 млн.теңге 
көлемінде жүзеге асыру үшін қайта 
қалпына келтіруді талап етеді. 

2014 жылдың 13 желтоқсанында ЖСҚ 
(мемлекеттік сараптама) № 01-0926/13 
әзірленді, жобаның жалпы сомасы 
5539,786 млн.теңгеге.  
«ANTARESPLATINUM» ЖШС-мен 
5370,806 млн.теңге жалпы сомада шарт 
жасалды. 2014 жылға бюджеттік қаражат 
көлемі 10,0 млн.теңгені құрады, 2015-
2016 жылдарға республикалық 
бюджеттен аталған жобаны жүзеге 
асыруға қаражат бөлінген жоқ.    
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ҚОРЫТЫНДЫЛАР МЕН ҰСЫНЫСТАР 

 

Қазақстан-2050 
стратегиясынасәйкесэкономикалықсаясаттың
жаңакурсыныңбастымәні–
бәрінқамтушыпрагматизм. Нақтыайтқанда, 
бұлбіздіңбүгінгікөзқарастарымызбентәсілдері
міздіңтүбегейліөзгерісі. 
Қоршағанортажәнетабиғатресурстарынпайда
ланусаласында                       мынаны білдіреді: 

- принципті 
түрдетабиғатресурстарынбасқарудың 
(масштабтыішкісаясатжәнесыртқысаясатуағда
ластықты, 
экономикалықөсімдіқамтамасызетуүшінҚазақ
станныңартықшылықтарын) 
жаңажүйесіненгізу; 

- күнжәнежелэнергиясынпайдаланатын 
технологияларды белсенді енгізу 
альтернативті энергия 
түрлерінөндірудідамыту (2050 
жылғаелдебарлықбаламалыэнергиянытұтыну
дыңжартысынанкөбіжаңартылғанжәнеальтер
нативтітүрлеріболуықажет);   

- аймақтардыңинвестициянытартуғамүдделі 
болуы 
үшінжерқойнауларынпайдаланумораторийін
болдырмауқажет;  

- шикізатты 
қарапайымжеткізуденэнергияресурстарынқай
таөңдеусаласындағыынтымақтастыққажәнеоз
ықтехнологияларменауыстыруғакөшіру (2025 
жылғабізэкологияныңжаңастандарттарына 
сәйкесменшікнарығынтолықтайжанар-
жағармайматериалменқамтамасызетуімізқаже
т); 

- 
еліміздіңаймақтарындатекозықөндірістерқұру
дыалмасуға, 
елімізгекенжәнеқайтаөңдеудіңтекеңзаманауит
ехнологияларынжеткізужағдайындаинвесторл
ардытарту;  

- 
барлықкенөндірукәсіпорындартекзиянсызэко
логиялықөндірудіенгізуқажет.  

Әлемдікөнеркәсіпнарығындакөшбасшыболуж
әнеҚазақстандаауылшаруашылықөндірісінны
ғайтуүшінқажет:  

- егін аудандарын молайту; 

- алдымен жаңатехнологиялардыенгізу 
есебімен 
шығымдылықтыңөрлеумаңыздылығынқамтам
асызету; 

- 
әлемдікдеңгейдегімалөсірушілікмалазығыбаза
сынқұру; 

- 
экологиялыққабасаназараудараотырыпбрендт
іңұлттықбәсекегеқабілеттілігінқұру;  

- 
экологиялықтазаөндіріссаласындағыжаһанды
қойыншы болу;  

- өзектімәселе–
ауылшаруашылығынқайтаөңдеужәнесаудада
ШОКжәнефермерліктідамыту; 

- жаңағылыми, технологиялық, 
басқаружетістіктересебіменмалшаруашылықд
әстүрлердіжаңғыртужәнеегіншілікмәдениетін
өзгерту. 

- ірі экспорттықнарықта 
жеңіскежетуүшінқандайөнімдіжаппайөндіруқ
ажеттілігінебасаназараудараотырыпанықтау; 

- 2050 
жылғаелдіңЖІӨауылшаруашылықөнімүлесін 
5 есеөсіру. 

«Жасыл 
экономикаға»көшуорнықтыдамужаңабағытта
рынажетугеықпалетті. 

Көрсетілгенбағыттараймақтықжәнебіржағына
нжергіліктімаңыздағыэкологиялықинфрақұр
ылымдыдамытудыңбастыбағыттарыболуықаж
ет. 
Аталғанбағыттардыңжаңаруы«жасылэкономи
каны» - 
дамытудыңжаңапарадигмасынатікелейсәйкес
болатынэкономикалықдамументығызбайланы
сты.       

Қазақстанда 
еліміздіңсуресурстарынақатыстыжаңасаясаты
нтудыруқажет. Осығанбайланысты: 

- 
басқаелдердегісуменжабдықтаупроблемалард
ышешудіңозықтәжірибесінмұқиятмеңгерумыс
алы, 
Австралияныңжәнеоныбіздіңжағдайлардапай
далану; 

- кеннің  
еңозықтехнологияларыменжерастысуларынра
ционалдыпайдаланудыенгізу; 

- 
агроөнеркәсіпсекторындаылғалдысақтаушыте
хнологияларғакешендіауысу; 
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- жалпы алғанда, біздіңқоғамныңойынөзгерту, 
еңбағалытабиғатбайлығыныңбірі–
судыысырапетпеу.  

-  2050 
жылғаҚазақстансуменқамтамасызетупроблема
сынбіржолашешуіқажет (біріншікезеңде 2020 
жылға–
халықтыауызсуменқамтамасызетупроблемасы
ншешу, екіншікезеңде 2040 
жылғаонысуландыру). 
Қазақстанныңсуресурстарыныңмемлекеттікба
ғдарламасы Казақстан-2050 
стратегияларынжүзегеасыруҚазақстанРеспубл
икасыПрезидентіҚаулысыменбекітілді.  

 Бағдарламаныңмақсаты–
суресурстарынтиімдібасқарудыарттыружолы
менҚазақстанРеспубликасындасуқауіпсіздігім
енқамтамасызету. 

ЖердіңластануынаҚазақстандағынегізгіөзенде
рдіңағындарыкөбінеіргелесмемлекеттераймағ
ындақалыптасады, 
сондықтандасусапасыосымемлекеттерсуымен
біргекелетінластағышзаттарәсеріменқалыптас
ады.   

Елдіңеңөзектіпроблемаларыныңбірі–
трансшекаралыққалдықтардыкәдегежарату, 
залалсыздандыру, көму. 
Бүгінгікүнгедейінзияндықалдықтаркөбінесеэк
ологиялықнормаларменталаптарғасәйкессақт
алмайтынәртүрліжинақтауыштардақоймалан
адыжәнесақталады. Бұныңнәтижесіндежер, 
көптегенаймақтардыңжер асты 
жәнежерүстісуларықарқындыластануғашалды
ққан.   

Сирек 
жәнежоғалыпкетуқаупібарөсімдіктерменжану
арлардысақтауғакөмеккөрсетумақсатындакел
есішаралардыболжауқажет: 

- сирек 
жәнежоғалыпкетуқаупібарөсімдіктерменжану
арлартізбесінсиректіктіңәрбіртүрмәртебесінкө
рсетуарқылытолықтыру 
(ҚОХОсанаттарынасәйкес); 

- сирек 
жәнежоғалыпкетуқаупібарөсімдіктерменжану
арлардысақтаудыңинституционалдықжәнеұй
ымдастырушылықнегіздеріннығайтудыжалғас
тыру, соныменқатар, пайдаланылатын 
жануарлар 
түрлеріменолардыңтіршілікетуортасыпопуля
циясыныңоңтайлықұрылымынсақтаудааңшыл
ықшаруашылықтыңөнімділігінарттырудықам
тамасызету;  

- сирек 
жәнежоғалыпкетуқаупібарөсімдіктерменжану

арлардысақтаубойыншаіс-
әрекетжоспарынәзірлеу жәнежүзегеасыру; 

- сирек 
жәнежоғалыпкетуқаупібарөсімдіктерменжану
арларжәнеаңшылықресурстардымемлекеттікб
асқарубойыншабасқарудыңақпараттықбазасы
нжетілдіру; 

- 
олардыңшекарасышегіндесиреккездесетінөсім
діктерменжануарлардықорғаудаолардыңқызм
еттерінеберілгенаңшаруашылықөкілеттілігінк
еңейту;   

- сирек 
жәнежоғалыпкетуқаупібарөсімдіктерменжану
арлардысақтаудыңғылыминегізінқамтамасызе
ту;   

- 
барлықнысаналытоптардыңэкологиялықағарт
ушылығындамыту; 

- сирек 
өсімдіктерменжануарлардықорғаусаласындағ
ыхалықаралықынтымақтастықтынығайту; 

- орман 
ресурстарыныңжағдайынамониторингжүйесі
нұйымдастыруқажет. 

Жалпы алғанда, 
Қазақстандаэкологиялықпроблеманытолықке
шендішешуүшінқоршағанортанықорғаубойы
ншамемлекеттікбағдарламаәзірлеуқажет.



 

2015 жылғаарналғанҚазақстанРеспубликасыныңтабиғиресурстарынпайдаланужәнеқоршағанортаныңжай-күйітуралыұлттықбаяндама 

 

 


	RANGE!A1:U21
	RANGE!A1:U24
	RANGE!A1:U22

