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ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

О ходе реализации поручений, данных Главой государства К. 
Токаевым в Послании народу Казахстана  

По линии МЭГПР РК 

Президенттің Жолдауы – бұл мемлекет пен қоғам дамуының 
басымдықтары белгіленген және қазақстандықтардың әл-ауқатын 
арттыруға бағытталған құжат. 

Бүгінгі күні қоғамды экология мәселелері, қоршаған ортаның 
жағдайы көп толғандырып келеді. Экология, геология және 
табиғи ресурстары министрі ретінде бұл мені, әрине, қуантады. 
Азаматтардың белсенділігі мен берік ұстанымы бізді тиімді 
шаралар қабылдауға ынталандыратыны сөзсіз. 

Жолдауда қоршаған ортаны қорғау мен биоалуантүрлілікті сақтау 
мәселелеріне Президент айрықша мән аударғанын атап өткім 
келеді. Әр бағытқа қысқаша тоқталып өтуге рұқсат етіңіздер. 

Біріншісі – Жаңа экологиялық кодексті қабылдау 

Бұл аса маңызды құжат. Және де ол жан-жақты талқыланды. 
Жасыратыны жоқ, экологиялық және экономикалық мүдделер 
арасындағы тепе-теңдікті ескеру қажет болғандықтан қиындықтар 
кездесті. Экологиялық ахуалды барынша тез жақсартамын деген 
азаматтардың ықыласын түсінуге болады. Алайда бұл ахуалдың 
жақсаруы бір дегенде емес, бірнеше жылдың ішінде орын алады. 
Себебі экологияны жақсарту үшін біздің өнеркәсіпте айтарлықтай 
техникалық және технологиялық жүйелі өзгерістерді іске асыру 
қажет. 

Үш күн бұрын Мемлекет басшысының Экологиялық кодекске қол 
қойғанын ерекше қуанышпен атап өткім келеді. Қабылданған 
құжатты реформаторлық деп атауға болады. Және де ол 
Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы (ОЭСР) мен 
Еуропа елдерінің озық тәжірибесін ескере отырып, пысықталды. 

Негізгі басымдықтарға қысқаша тоқталсам: 



Біріншіден, «Ластаушы төлейді және қалпына келтіреді» 
қағидатының негізінде ластануды болдырмау және бақылау 
бойынша шаралар, сондай-ақ қоршаған ортаға келтірілген зиянның 
орнын толтыру үшін жауапкершілік көзделген. Экологиялық зиян 
орын алған жағдайда табиғат пайдаланушы қоршаған ортаны оның 
бастапқы ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУГЕ МІНДЕТТІ.  

Екіншіден, атмосфералық ауаның, судың, топырақтың ластану 
проблемасын шешу үшін өнеркәсіпте ең озық қолжетімді 
технологияларды енгізу көзделген. Бірінші кезеңде жалпы 
ластанудың сексен (80%) пайыз шығарындыларының көзі болып 
табылатын елу (50) ірі кәсіпорындарында енгізу жоспарланған. 
Еуропада он бес (15) жыл ішінде Ең озық қол жетімді 
технологиялардың арқасында шығарындылар тоқсан төрт пайызға 
(94%) азайтылды. Осы технологияларды енгізген кәсіпорындар 
эмиссия үшін төлемнен босатылады. Егер кәсіпорындар қол жетімді 
технологияларды пайдаланбаса, олардың эмиссия үшін төлем 
мөлшерлемелері ЕДӘУІР АРТАДЫ. 

Следующее - Новые подходы оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС). 

Мы упростили подходы к прохождению ОВОС. На сегодня 
процедуру оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
проходят ВСЕ (порядка 20 тыс.) природопользователи. Согласно 
новому Экокодексу обязательной процедуре ОВОС будут 
подлежать предприятия первой категории. Это порядка 2600 
предприятий. Таким образом, внимание будет сконцентрировано на 
действительно экологически опасных объектах. При этом 
общественность участвует во всех стадиях ОВОСа (4 стадии - 
заявление о намерениях, сфера охвата ОВОС, отчет ОВОС, 
заключение о результатах ОВОС). Объекты 2-ой категории будут 
проходить через скрининг на предмет необходимости или 
отсутствия необходимости проведения ОВОС. 

Объекты 3 категории будут работать на основе декларации. Таким 
образом акиматы будут принимать декларации с указанием 
количества выбросов, сбросов и объемов накапливаемых и 
передаваемых отходов от объектов 3 категории. (АЗС, склады, 
мебельные цеха, бетонорастворные узлы и прочие объекты, 
деятельность которых носит локальный, незначительный характер 
загрязнения окружающей среды). 



Объекты 4 категории полностью будут освобождены от 
регулирования (автомойки, СТО, объекты общественного питания, 
объекты микробизнеса с котельными установками малой мощности 
для собственных нужд). При этом, отсутствие необходимости 
прохождения ОВОС для ряда предприятий не освобождает их от 
государственного экологического контроля, то есть все предприятия 
должны соблюдать экологические требования. 

Четвертое. Плата за эмиссии в окружающую среду. 

Вопрос целевого расходования эмиссий был одним из наиболее 
обсуждаемых вопросов. Об этом много писали. И это понятно. В 
настоящее время в действующем законодательстве отсутствует 
обязательность целевого расходования поступивших платежей за 
эмиссии на природоохранные мероприятия. Это привело к тому, что 
ЛИШЬ в среднем 45% поступающих средств акиматы (2019г.-87 
млрд.тг.) распределяют на экологию. При этом в ряде областей 
менее 10% полученных средств от платы за эмиссии были 
направлены на экологические мероприятия. В этой связи, в новом 
кодексе предусмотрено, что 100% ПОСТУПЛЕНИЙ от платы за 
эмиссию будут расходоваться только на экологические 
мероприятия.  

Пятое. Совершенствование управления отходами 
производства и потребления. 

Надо признать, что в этом направлении у нас еще много работы. 
Развитые страны уже давно перешли на инновационные решения в 
этой сфере. Мы пока только стремимся к этому. 

На сегодня на 3,2 тыс. полигонах страны накоплено 125 млн. тонн 
ТБО. Доля переработки в 2019 году составила 15%. Однако, этого 
крайне недостаточно. Для сравнения, в развитых странах этот 
показатель превышает 30%. 

В этой связи, для снижения скопления отходов на законодательной 
основе внедрена энергетическая утилизация отходов с 
применением технологии WASTE TO ENERGY. Мусор будет 
сжигаться и производиться электроэнергия, которая затем 
продается в общую электрическую сеть. 

На сегодня определены 6 пилотных городов. Это Актобе, Алматы, 
Атырау, Нур-Султан, Тараз и Шымкент. Идет активная проработка 
вопроса с акиматами по вопросам наличия земельных участков, 
инфраструктуры и гарантированной загрузки отходами. В случае 



успешной реализации пилотных проектов, опыт будет 
распространен и на другие города. 

Ожидаем, что благодаря данной технологии мы доведем к 2025 
году уровень переработки до 30%, то есть до среднеевропейского 
уровня. 

Второе. Декарбонизация экономики и зеленый рост 

Что мы понимаем под декарбонизацией? Декарбонизация - это 
снижение выбросов углекислого газа и выработка электроэнергии с 
помощью возобновляемых источников энергии. Что это дает? Это 
позволяет в разы снизить вредное воздействие на окружающую 
среду.   

Сегодня наблюдается тенденция декарбонизации мировой 
экономики. Для этого, Евросоюз внедряет «пограничный 
углеродный налог» на импортируемую продукцию из стран с 
высоким уровнем выбросов. Это говорит о необходимости 
сокращения выбросов для того, чтобы наша отечественная 
продукция оставалась конкурентоспособной на европейских рынках. 
В этой связи, Министерство приступило к разработке Концепции 
низкоуглеродного развития Казахстана до 2050г. Данная работа 
будет завершена в июне 2021 года.   

В декабре прошлого года на саммите по климатическим амбициям 
Глава государства заявил, что Казахстан обязуется достичь 
УГЛЕРОДНОЙ НЕЙТРАЛЬНОСТИ к 2060 году.  Наряду с активной 
реализацией проектов ВИЭ, это предпологает в перспективе 
развитие водородной энергетики и технологий по улавливанию и 
хранению углерода. 

Сегодня могу с уверенностью сказать, что мы получаем 
колоссальную поддержку от граждан. Каждый резонансный случай 
жестокого обращения с животными, варварское отношение к 
природе, обо всем этом оперативно сигнализирует население. И 
это правильно. О таких фактах нельзя молчать. Причиной такого 
отношения к животным и растениям является недостаточный 
уровень экологического образования, экокультуры. 

Мы активно сотрудничаем с нашими гражданами, неравнодушными 
к состоянию природы, окружающей среды, вместе проводим 
совместные мероприятия, субботники, акции по очистке от мусора, 
посадке деревьев.  Конечно, из-за пандемии в прошлом году мы 



вынуждены были сократить такие мероприятия. Надеемся, что в 
этом году такие акции будут проводиться намного чаще. 

Көгалдандыру мәселесі – біздің басым міндетеріміздің бірі. 
Өйткені, орман – біздің байлығымыз. 

Қазақстан орман алқабы аз мемлекеттер қатарына жатады. Орман 
қорына жататын жерлердің жалпы көлемі отыз (30) млн. гектарды 
құрайды және республикамыздың он бір (11%) пайызын алып 
жатыр. Он үш (13) млн. гектар жерде орман өсуде. Ормандылық 
көрсеткіш төрт бүтін оннан сегіз пайызды (4,8%) құрайды.Екі мың 
отызыншы (2030) жылға қарай елдің ормандылығын бес (5%) 
пайызға дейін ұлғайту жоспарлануда. 

Бес (5) жыл ішінде орман қорында 2 (екі) миллиард және елді-
мекендерде 15 млн ағаш отырғызылады. Бұл бағытта Министрлік 
облыс әкімдіктерімен бірлесіп өңірлер бойынша ағаш отырғызу 
көлемдерін анықтады. Ол слайдта көрсетілген. 

Премьер-Министрдің тапсырмасы бойынша қазіргі уақытта 
ормандарды молықтыру мен орман өсірудің кешенді жоспарын 
әзірлеу бойынша жұмыстар жүргізілуде. 

Пандемия ішкі туризмге деген сұранысты көрсетті. Бірақ бұл 
азаматтардың экомәдениетінің төмендігін де байқатты. Бізде 
Қазақстанда табиғаты ерекше жерлер көп. Табиғи парктер, 
қорықтар, туристер келгеннен кейін барлық жерде қоқыс жиналады. 
Әрине бұл табиғатқа кері әсерін тигізбей қоймайды. Оған қоса, 
соңғы уақытта елді мекендерде ағаштар мен бұталарды заңсыз 
кесу, жою және зақымдау фактілері орын алды. 

Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша Министрлік мүдделі 
мемлекеттік органдармен бірлесіп осы тәртіп бұзушылықтар үшін 
жазаны күшейтуге бағытталған бірқатар шараларды қабылдады. 

Нәтижесінде Қызыл кітапқа енгізілген ағаштарды заңсыз кесу, жою, 
зақымдау үшін ОТЫЗ ЕСЕ мөлшерде компенсациялық ағаш 
отырғызу, сондай-ақ жеке және заңды тұлғаларға тиесілі 
нысандардың іргелес аумағындағы жасыл желекті екпелерді 
жойғаны үшін ОН ЕСЕ мөлшерде ағаш отырғызу көзделетін болады. 
Бұл нормалар Қағидаларда көзделмеген еді. 

Бұдан бөлек, Орман заңнамасын бұзудан келген зиянның мөлшерін 
есептеу үшін базалық мөлшерлемелерге өзгерістер енгізу бойынша 
жұмыс жүргізілді.  Қызыл кітапқа енгізілген әрбір заңсыз кесілген 



ағаш үшін зиянды өтеу мөлшері алты (6) айлық есептік көрсеткіштен 
бір мың (1000) айлық есептік көрсеткішке дейін ұлғайтылды. 

Бұдан басқа, Әкімшілік және Қылмыстық кодекстерге 
санкцияларды қатаңдату бойынша өзгерістер енгізілді. 

Алтыншы мәселе – экологиялық  туризмді дамыту. 

Туризмдегі өркениетсіз көзқарас біздің табиғатымызға, бірегей 
табиғи объектілерімізге кері ықпалын тигізеді. Барлығымыз бұған 
сан рет көз жеткіздік. Сондықтан экологиялық, ұйымдастырылған 
туризмді дамыту қажет. Ал Қазақстанда экотуризмнің әлеуеті зор. 

Мемлекет басшысы ел ішіндегі экологиялық туризм мәдениетін 
белсенді дамытудың маңыздылығын атап өтті. Жұмыс басталып та 
кетті. Қазіргі уақытта Қазақстанда он үш (13) ұлттық парк бар. 

2019 жылы келушілер саны бір жарым (1,5) млн. адам болды. 
Бүгінгі күні ұлттық парктерде көлік үшін жабдықталған тұрақтар, 
кемпингтер, жаңа санитарлық кабиналар мүлдем жеткіліксіз. Біз 
халықаралық тәжірибені есепке ала отырып, негізгі назар.... 
маршруттар мен соқпақтарды дамытуға және жабдықтауға 
аударылатын болады. Заманауи визит-орталықтар, медициналық 
пункттер, кемпингтер, этно-ауылдар және т.б. құру көзделіп отыр. 

Осыған байланысты, тиісті мастер-жоспарлар әзірленуде. Оларды 
жұртшылықпен талқылау бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр. 
Қабылданатын шешімдердің ашықтығын қамтамасыз ету 
мақсатында ұлттық парктер жанында Қоғамдық кеңестер құрылды. 

Алматы тобының Ұлттық парктерінде: Іле Алатауы, Шарын,  «Алтын 
Емел» және «Көлсай көлдерінде» экотуризмді дамыту 
Концепциялары әзірленіп, олардың презентациялары өткізілді. 

Бұдан басқа, барлық ұлттық парктер бойынша экотуризмді дамыту 
бойынша тиісті концепциялар әзірленуде. 

Министрлік Біріккен Ұлттар ұйымының даму бағдарламасымен 
бірлесіп ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың туристік 
маршруттарға және экологиялық жолдарға рекреациялық жүктемені 
анықтау жөнінде әдістемелік ұсынымдар әзірлеуде. 

Жалпы алғанда, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда экологиялық 
туризмнің дамуы, ең бастысы, ел азаматтарының табиғатты 
қорғауға, туристтерге қауіпсіз және қолайлы жағдай жасауға, 



жергілікті тұрғындарды қызмет көрсету саласындағы жаңа жұмыс 
орындарымен қамтамасыз етуге әкеледі. 

Седьмое. Разработка Закона о защите животных. 

Непонятна неоправданная жестокость к животным со стороны 
людей. Практически ежедневно в социальных сетях публикуются 
немыслимые факты жестокости к животным. Взять хотя бы ряд 
последних кейсов. Удушение лебедя, побитый тюлень, 
издевательство над собаками и таких фактов много. 
Законодательство необходимо ужесточать. 

Так, в целях искоренения участившихся фактов варварского 
отношения к животным, совместно с депутатами, 
зоозащитниками, ветеринарными врачами был разработан 
Закон об ответственным отношении к животным. Реализация 
Закона позволит обеспечить формирование ответственного 
владения животными и гуманного обращения с ними, установление 
общих и специальных требований при обращении с животными 
различных категорий, защиты животных от жестокого обращения и 
другие. 

Далее, как озвучил Глава государства в Послании, на сегодня 
потери воды в орошении составляют 40% и требуется 
повсеместное внедрение цифровизации и учета воды. 

Это очень важный вопрос. И здесь также важна и сознательность 
самих фермеров, они должны рационально использовать такой 
важный ресурс как вода.  

Следует отметить, что в последние три года Казахстан находится в 
цикле маловодья. Суммарный речной сток в 2019 годусоставил 83 
км3, что на 20% меньше среднемноголетнего. 

Министерством совместно с акиматами проведен анализ итогов 
вегетационного периода этого года. По его итогам определено о 
необходимости принятия мер по недопущению дефицита воды с 
учетом увеличения площади орошаемых земель до 3,0 млн. га к 
2030 году. 

В этой связи, первое, необходимо поэтапно снижать площади 
посевов влаголюбивых культур (рис и хлопок) в южных регионах 
страны. Второе: будет продолжено строительство новых 
водохранилищ и проектов по улучшению технического состояния 
каналов. Третье: увеличение площади орошаемых земель 



невозможно без внедрения водосберегающих технологий полива. 
Четвертое: в целях рационального и экономного использования 
оросительной воды, будет продолжено внедрение цифровизации 
водоучета на 119 основных каналах, протяженностью более 2,8 тыс. 
км до 2025 г. 

Отмечу, что в этом году успешно реализован пилотный проект в 
Махтаральском районе Туркестанской области по цифровизации 
магистрального канала К-19, протяженностью 12 км и 
подвешенной площадью орошаемых земель более 3,6 тыс.га, на 
которых находятся 328 крестьянских хозяйств. Благодаря 
цифровизации канала нам удалось обнаружить перерасход 
поливной воды до 45 % от режима орошения. 

Успешная реализация вышеуказанных мероприятий позволит 
дополнительно аккумулировать порядка 8,3 км3 воды, а также 
сократить водозабор с 8,8 до 6,6 тыс.м3 воды на 1 гектар. 

Принимая во внимание текущий лимит водозабора 15 км3 и 
сэкономленный объем воды позволит обеспечить потребность для 
полива 3 млн.га орошаемых земель в объеме 19,8 км3 к 2030 году. 

Құрметті журналистер, Мемлекет басшысы өз Жолдауында балық 
саласын дамыту қажеттігін атап өтті. Балық шаруашылығы әлемде 
де, Қазақстанда да қарқынды дамып келе жатқан перспективалы 
бағыттардың бірі болып табылады. Бұл ретте, мамандардың 
пікірінше, біздің еліміз жылына алты жүз (600) мың тоннаға дейін 
балық өсіру бойынша айтарлықтай әлеуетке ие. 

Қазірдің өзінде өсірілген балық көлемі бойынша оң динамика 
байқалуда, оның өндірісі соңғы үш жылда бір бүтін оннан жеті (1,7) 
есеге артты (в 2018 г. – 5,6, в 2019 г. – 7,4, 2020г. план – 9,4 тыс. 
тонн). 

Бұл ретте, Министрлік балық шаруашылығын дамыту 
бағдарламасын әзірледі. Бағдарлама өткен аптада Үкіметпен 
мақұлданды. 

Бағдарламаға сәйкес екі мың отызыншы (2030) жылға қарай 
балық өсіру көлемін жылына 9 мың тоннадан екі жүз жетпіс (270) 
мың тоннаға дейін 30 есеге арттыру жоспарлануда. Бес жүз 
қырық бес (545) жаңа балық өсіру шаруашылығы құрылады және 
жұмыс істеп тұрған үш жүз жиырма үш (323) шаруашылық толық 
жобалық қуатқа ауысады. Өңірлердегі жобалар бойынша ақпарат 



слайдта ұсынылған. Оларды іске асыру үшін 10 жыл ішінде үш жүз 
қырық бес (345) млрд. теңге жеке инвестиция тарту көзделіп отыр. 

2020 жылы заңнаманы жетілдіру аясында балық ресурстарын 
пайдалану үшін жылдық төлемнің орнына тоқсандық төлем енгізілді. 
Сонымен қатар балық өсіру үшін 49 жыл мерзімге шарт жасасу 
мүмкіндігін бере отырып, балық шаруашылығына арналған су 
қоймаларын балық аулаудан балық өсіруге беру қағидалары 
бекітілді. 

Сонымен қатар, балық өсіру шаруашылықтарын су қорғау белдеуіне 
орналастыру бойынша шектеулерді алып тастау, сондай-ақ бизнесті 
ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерде балық өсіру 
шаруашылықтарын салу кезіндегі шығындарды өтеуден босату 
жөнінде нормалар қабылданды. 

Министрлік заңнаманы жетілдіру, сапалы балық өсіру 
материалдарымен, жеммен, бұдан басқа, кадрлық және ғылыми 
қамтамасыз ету бойынша тиісті жұмыс жүргізуді жоспарлап отыр. Өз 
кезегінде, субсидиялар түрінде мемлекеттік қолдау шараларын 
көрсету, оның ішінде балық шаруашылығы баптарына жеке 
нысаналы қаражат бөлу арқылы жұмыстар жүргізілетін болады. 

Осылайша, жоспарланған шараларды іске асыру 10 жыл ішінде екі 
бүтін оннан екі (2,2) трлн.теңгеге бір бүтін оннан бір (1,1) млн. 
тонна балық өсіруге мүмкіндік береді. 

Екіншіден, балық өнімдерін ішкі тұтынуды жылына жүз отыз төрт 
(134) мың тоннаға дейін ұлғайтуға болады. 

Үшіншіден, экспорттық түсімді төрт жүз отыз (430) млн АҚШ 
долларына дейін ұлғайтуға қол жеткізуге болады.  

Төртіншіден, форель және бекіре тұқымдас балық өндірісін ұлғайту 
есебінен импорт көлемін қырық бес мыңнан (45) жиырма бес (25) 
мың тоннаға дейін төмендетуге мүмкіндік береді. 

Бұдан басқа, бағдарламаны іске асыру кемінде елу (50) мың 
қосымша жұмыс орындарын құруға және басым түрде ауылдық 
жерлерде халықтың табысын арттыруға ықпал ететін болады. 

Шынында да, өткен жыл оңай болған жоқ. Жеңістерді де, 
сынақтарды да көрдік. Пандемия біздің барлығымызға әсерін тигізді. 
Бірақ өзара қолдаудың арқасында барлық қиындықтарды жеңудеміз. 
Ең бастысы, кез-келген жағдайда адамгершілікті сақтау. Әсіресе 



қоршаған ортаны қорғау, жануарлар мен өсімдіктерге қамқорлық 
жасау мәселелерінде. 

Сіздерге және отбасыларыңызға зор денсаулық, істеріңізге табыс, 
жарқын және қуанышты оқиғалар мен жаңалықтар тілеймін. 
 


