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КІРІСПЕ 

Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің 152-бабына сәйкес 

Өндiрiс пен тұтыну қалдықтарының мемлекеттiк кадастры (бұдан әрi - 

Қалдықтардың мемлекеттiк кадастры) қалдықтарды орналастырудың әрбiр 

объектiсi (олардың кеңiстiктегi орналасуын көрсете отырып) бойынша 

геоақпараттық жүйелер, сондай-ақ қалдықтардың түрлерi, олардың шығу 

көздерi мен физикалық-химиялық қасиеттерi (халыққа және қоршаған ортаға 

қауiптiлiгi ескерiле отырып), компоненттiк құрамы, сандық және сапалық 

көрсеткiштерi, оларды сақтаудың, көму мен шығарудың техникалық, 

гидрогеологиялық және экологиялық шарттары, оларды пайдалану мен 

залалсыздандыру технологиялары негізiнде жүйелендірілген, кезеңділікпен 

толықтырылатын және нақтыланатын бiрегей мәлiметтер жиынтығы болып 

табылады. 

Қалдықтардың мемлекеттік кадастры 2016 жылы Қоршаған ортаны 

қорғаудың бірыңғай ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылды және 

oos.energo.gov.kz. интернет ресурсына орналастырылды.  

Жүйеде республика бойынша өнеркәсіп және тұрмыстық қатты 

қалдықтардың көлемі көрініс табады.    

Жыл сайын қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органмен 

(Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі) және ҚР ЭМ «Қоршаған 

ортаны қорғаудың ақпараттық-талдау орталығы» ШЖҚ РМК-мен Өндіріс 

және тұтыну қалдықтарының мемлекеттік кадастрын жүргізу нәтижелері 

бойынша ақпараттық шолуды дайындау (Шолу) ұйымдастырылады.    

Шолудың мақсаты – түзілген өндіріс және тұтыну қалдықтарын көму, 

кәдеге жарату, өңдеу және залалсыздандыру көлемін анықтау, қалдықтарды 

басқаруда аса ірі тиімді мемлекеттік саясат жүргізу үшін талдау ақпаратын 

пайдалану, 2017 жылға облыстар бойынша жинақталған, көмілген және 

кәдеге жаратылған өндіріс және тұтыну қалдықтарына салыстырмалы талдау 

жүргізу. 

Бірінші тарауда өндіріс және тұтыну қалдықтары саласындағы 

мемлекеттік саясатпен жүргізілген іс-шаралар туралы ақпарат ұсынылады. 

Полигондар, қалдықтарды өңдеу технологиялары туралы статистикалық 

деректер ұсынылған.  

Екінші тарауда әрбір аймақта қалдықтарды басқару саласында 

жергілікті атқарушы органдармен жүргізілген саясат сипатталады. Сонымен 

қатар қалдықтарды орналастыру полигондары мен табиғат пайдаланушылар 

санына талдау ұсынылды.  

Қорытынды тарау кадастр жүргізу саласындағы халықаралық 

тәжірибеге арналған, Қалдықтардың мемлекеттік кадастрын жүргізу 

бойынша  қорытындылар мен ұсынымдар ұсынылған.  
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Шолуды әзірлеуде ресми көздер – ҚОҚ БАЖ деректері, Қазақстан 

Республикасы Энергетика министрлігінің (energo.gov.kz) ресми сайтына 

орналастырылған талдау және анықтамалық ақпарат пайдаланылды. 
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I ТАРАУ 

1. Жалпы мәліметтер  

1.1 Өндіріс және тұтыну қалдықтары саласындағы мемлекеттік 

саясат 

Қазақстан Республикасы ТҚҚ қолданыстағы проблемалары шешу үшін 

қажет ететін негізгі іс-шараларды айқындайтын еліміздің «жасыл 

экономикаға» көшу жөніндегі (бұдан әрі - «Тұжырымдама») Тұжырымдамаға 

көшуін іске асыруда алынған курсты жалғастырады, нақты айтқанда: 

қалдықтарды бөлек жинауды енгізу, ҚТҚ өңдеу деңгейінің мониторингі және 

оның индикаторлары анықталды, инвестицияларды тартудың механизмдерін 

әзірлеу; қалдықтарды жинау, өңдеу және кәдеге жарату, қалдықтарды өңдеу 

бойынша кәсіпорынды ынталандыру  

 Аталған іс-шара қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы мемлекеттік 

саясаттың келесі принциптеріне сәйкес келеді: аз қалдықты және қалдықсыз 

технологияларды жүзеге асыру мақсатында жаңа ғылыми-техникалық 

жетістіктерді пайдалану, қалдықтардың көлемін азайту және оларды 

шаруашылық айналымға тарту, халықтың денсаулығын қорғау, қоршаған 

табиғи ортаның қалыпты жағдайын қолдау немесе қалпына келтіру және 

биологиялық әртүрлілікті сақтау мақсатында қалдықтармен жұмыс істеу 

саласындағы қызметті экономикалық реттеу әдістерін пайдалану, 

қалдықтардың санын азайту мақсатында материалды –шикізат ресурстарын 

кешенді өңдеу  

Экологиялық қауіпсіздік Ұлттық қауіпсіздіктің ажырамас бөлігі 

сонымен қатар, халықаралық қауіпсіздіктің маңызды құрамдас бөлігі болып 

табылады. Осыған байланысты, Қазақстан халықаралық деңгейдегі табиғатты 

қорғау саласындағы барлық маңызды халықаралық экологиялық 

конвенцияларға қатысады. 

Қазіргі уақытта Қазақстан қауіпті қалдықтарды трансшекаралық 

тасымалдауды және олардың жойылуын бақылау туралы Базель 

конвенциясына, Жойылуы қиын органикалық ластауыштар туралы 

Стокгольм конвенциясына, Халықаралық саудадағы белгілі бір қауіпті 

химиялық заттар мен пестицидтерге қатысты алдын ала анықталған келісім 

рәсімі туралы Роттердам конвенциясына тарап болып табылады. Сынап 

туралы Минамат конвенциясын ратификациялау бойынша белсенді жұмыс 

жүргізілуде.    

2016 жылдан бастап автомобильдер мен олардың компоненттеріне, 

2017 жылдан бастап орау және электр жабдықтарына арналған 

өндірушілердің (импорттаушылар) кеңейтілген міндеттемелері енгізілді.  

Сонымен қатар, ӨКМ шеңберінде ӨКМ жататын кәсіпорындарға 

қалдықтарды жинау, тасымалдау және қайта өңдеу шығындарына өтемақы 

түрінде ынталандыру жүзеге асырылады. 
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2017 жылы Астана қаласында «Болашақ энергиясы» ЭКСПО – 2017 

Халықаралық мамандандырылған көрмесі болып өтті. Әртүрлі елдермен 

ұсынылған технологиялар нақты осы тақырыпқа арналған.  

2017 жылғы желтоқсанда Ұлттық телекөпір барысында Қазақстан 

Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев Үкіметке ЭКСПО-2017 

халықаралық мамандандырылған көрмесінде көрсетілген баламалы және 

жаңартылатын энергия көздері саласындағы ғылыми өнертабыстарды 

тәжірибе жүзінде іске асыру және пайдалану бойынша жүйелі жұмыс 

жасауды тапсырды. Қазақстанда оларды қолданылу ықтималдығы туралы 

ұсыныстар әзірлеу үшін сараптамалық жұмыс тобы құрылды. Олардың 

ішінде Аустрия, Германия, Нидерланд, Испания, Англия, Ресей, Канада, 

Венгрия, Финляндия және т.б. елдердің әзірлеушілері бар. Барлық 

инновациялар – мұнай, газ, көмір, атом өнеркәсібі, электрэнергетика, 

энергияны үнемдеу, қалдықтарды басқару, су тазарту, жаңартылатын 

энергетика, ауа сапасын бақылау және т.б. бағыттарына бөлінген.  

Осылайша Қазақстан қалдықтарды кәдеге жарату саласындағы 

халықаралық стандарттарға сүйенуге, осы саладағы озық тәжірибені қолдану 

және оны әрі қарай дамытуға ниетті екендігін тағы бір мәрте растады. 

 

1.2 Қалдықтарды басқару саласындағы ҚР іс-шаралары 

Экологиялық кодекс қалдықтарды басқару  жүйесімен байланысты 

экологиялық мәселелерді  реттейтін саланың негізгі нормативті құқықтық 

актісі болып табылады. Кодекстің қалдықтарды басқару саласындағы оның 

негізгі нормаларын нақтылауды жүзеге асыратын 32 кіші заң актісі және  

18 мемлекеттік стандарты бар. Қалдықтарды басқару саласы сонымен қатар 

«Халықтың денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі» кодексімен, Салық 

кодексімен, «Кеден ісі туралы» кодексімен, Әкімшілік құқық бұзушылық  

туралы кодексімен, «Міндетті экологиялық сақтандыру туралы», Жер 

қойнаулары мен жер қойнауларын пайдалану туралы», «Қазақстан 

Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» 

заңдармен, салалық бағдарламалармен реттеледі. Жоғарыда көрсетілген 

нормативті актілерден басқа Қазақстан аумағында қалдықтарды басқару 

саласын қамтитын 4 халықаралық конвенция ратификацияланған.  

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 31 шілдедегі № 750 

қаулысымен бекітілген 2013-2020 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарына 

сәйкес Қазақстан Республикасының «жасыл» экономикаға көшу жөніндегі 

қабылданған Тұжырымдаманы іске асыру жалғасуда. 

ҚР Президентінің 2014 жылғы 26 мамырдағы №823 қаулысына сәйкес 

Қазақстан Республикасы Президенті жанынан «жасыл» экономикаға көшу 

бойынша кеңес құрылды. Кеңес шешімімен алға қойған міндеттерді жүзеге 

асыру мақсатында 9 жұмыс тобы құрылды.  
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Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 18 маусымдағы 

«Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесі туралы» 

№827 жарлығына сәйкес келесі индекстерді қамтитын 2016-2020 жылдарға 

арналған әрбір облыс аумағының даму бағдарламасы әзірленді: 

- түзілуіне байланысты тұрмыстық қатты қалдықтарды кәдеге жарату 

үлесі; 

 облыс, республикалық маңызы бар қала, елорда халқының 

қалдықтарды жинау және тасымалдау қызметтері бойынша қамтылуы; 

 экологияылық талаптар мен санитарлық нормаларға сәйкес 

тұрмыстық қатты қалдықтарды орналастыру объектілерінің (олардың 

орналасу орнының жалпы санынан) үлесі 

- нормативті ластауыш заттар көлемі: 

- атмосфералық ауа шығарындылары, млн тонна; 

- су объектілеріне шығарулар, млн тонна. 

Кәсіпкерлік қызметті дамытуға арналған мемлекеттік қолдау  

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 наурыздағы №168 

қаулысымен бекітілген «Бизнестің жол картасы-2020» (Бағдарлама) бизнесті 

қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасының» 1-ші қосымшасы,  

38-тармағына сәйкес қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, кәдеге жарату 

бағдарламаның әлеуетті қатысушылары үшін экономиканың басым 

секторларына жатқызылған.  

Бағдарламаның 94-тармағына сәйкес екінші бағытына қатысушылар 

экономиканың басым секторларында салаларында өз жобаларын іске 

асыратын және (немесе) іске асыруды жоспарлап отырған тиімді кәсіпкерлер 

болып табылады. 

Бағдарламаның екінші бағыты шегінде банктердің қаржылық лизингі 

несиелері/шарттары бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау, 

банктердің/даму банктерінің несиелері бойынша ішінара кепілдендіру 

түрінде, өндірістік (индустриалды) инфрақұрылымды дамыту, индустриалды 

аймақты құру, ұзақ мерзімді лизингтік қаржыландыру түрінде мемлекеттік 

қолдау шараларын қарастырады.  

Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 жылғы 10 қарашадағы 

«Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 2017 жылға арналған 

нысаналы трансферт бөлу және «Қазақстан Республикасының Ұлттық 

қорынан 2015 - 2016 жылдарға арналған нысаналы трансферттер бөлу 

туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 17 қарашадағы 

№ 957 Жарлығына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы 

Президентінің 2016 жылғы 13 қыркүйектегі № 337 Жарлығына өзгеріс енгізу 

туралы № 581 Жарлығымен бизнесті қолдау және дамыту бағдарламасының 

бірыңғай бағдарламасы бойынша жобаларды жүзеге асыруда индустриалды 

инфрақұрылымды қорытындылауда бағдарламамен облыс бюджеттерін, 
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Астана және Алматы қалаларының бюджеттерін дамытуға 8,56 млрд теңге 

көлемінде мақсатты трансферттер бөлінді.   

Сондай-ақ аталған Жарлық шеңберінде индустриалды 

инфрақұрылымды дамытуға 7,7 млрд теңге бөлу қарастырылуда.  

Сонымен қатар Қазақстан Республикасы «Салық және басқа міндетті 

бюджет төлемдері туралы» кодексінің 71 тарауына сәйкес қоршаған ортаға 

эмиссиялар үшін төлем ерекше табиғат пайдалану тәртібімен қоршаған орта 

эмиссиялары үшін алынады. Салық салу объектісі өндіріс және тұтынудың 

қоршаған ортаға шығарылған қалдықтарының нақты көлемінің белгіленген 

эмиссия нормативттері шегінде және (немесе) асып кетуі болып табылады.  

Сонымен қатар ҚР қолданыстағы ЭК қалдықтармен жұмыс істейтін 

саладағы кәсіпорындарға жеңілдіктер қарастырылған.  

Сонымен ҚР ЭК 1-бабы, 30-1) тармақшасы мен 288-бабы,  

3-1-тармағына сәйкес жобалау құжаттамасында айқындалған уақытша сақтау 

орындарында және мерзімдерге (бірақ алты айдан асырмай) жинап қою, 

қалдықтарды уақытша сақтау қалдықтарды орналастыру болып табылмайды. 

Сонымен бірге ҚР ЭК 297-1-бабына сәйкес тұтыну қалдықтары, 

нәтижесінде қалдықтар өнім өндіру процесінде шикізатты және (немесе) 

басқа да материалдарды ішінара немесе толық алмастыру мақсатына қызмет 

ететін операциялар жасалған соң қайталама шикізат мәртебесіне ие болады. 

Қалдықтар саласындағы заңнаманың талаптары қайталама шикізатқа 

қолданылмайды. Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің м.а.  

2016 жылғы 19 шілдедегі №322 бұйрығымен тұтыну қалдықтарын қайталама 

шикізатқа беру критерийлері белгіленді. 

Енгізілген ӨКМ шеңберінде 2016-2017 жылдар кезеңінде 24,2 мың 

тонна пайдаланылған май, 27,5 мың тонна аккумулятор, 39,6 мың тонна 

тозған шиналар, 40,2 мың тонна қаптауыш материалдар, 4,6 мың тонна 

электр жабдықтары жиналды және өңделді. Өңдеушілерге жүргізілген төлем 

мөлшері 5,2 млрд теңгені құрады. Құрамында сынабы бар шамдар мен 

батареяларды жинау үшін 955 млн теңгені құрайтын 2 321 бірліктегі 

контейнер әзірленді және 11 әкімдікке (Астана қ., Ақмола, Ақтөбе, Алматы, 

Атырау, Жамбыл, Батыс Қазақстан, Қостанай, Қызылорда, Павлодар, 

Солтүстік Қазақстан облыстары) берілді  

Сондай-ақ ӨКМ шеңберінде 2016-2017 жылдарға жеке және заңды 

тұлғалардан кәдеге жарату үшін 5,9 млрд теңгені құрайтын  

39 665 автомобиль сатып алынды. Ескі машиналарды кәдеге жарату және 

өтемақы төлеу үшін қабылдауды халық жақсы қабылдады. Бұл бағдарлама 

отандық автомобиль паркін жаңартуға, аймақтардағы экологиялық жағдайды 

жақсартуға ықпал етеді. 

Жиналған ескі автокөлік құралдары одан әрі пайдалану үшін 

Қарағанды қаласында іске қосылған автомобильдерді кәдеге жарату 
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зауытына жіберілді, (1-кезең – 2017 ж. шілдесі, 2-кезең – 2017 ж. 

желтоқсаны) зауыттың қуаттылығы жылына – 50 мың автомобиль. 

Қалдықтардың мөлшерін азайту мақсатында бөлшек саудада 

пластикалық қаптарды пайдалануды тоқтату, қоғамдық тамақтану 

орындарындағы бір реттік пластикалық ыдыстарды қайталама орауыш 

материалдарымен ауыстыру, сондай-ақ экологиялық қауіпсіз, қоршаған 

ортада тез ыдырайтын өнімді зерттеу мәселесі қарастырылуда. 

Қалдықтарды бөлек жинау ендірілген аймақтарда халыққа 

қалдықтарды бөлек жинауды насихаттау бойынша ақпараттық жұмыстар 

белсенді түрде жүргізілуде. Сонымен, мысалы Қарағанды қ. «Қарағанды 

қаласының ГорКомТранс» ЖШС 1,5 жылда халықпен белсенді жұмыс 

нәтижесінде «құрғақ» қалдықтарды бөлек жинаудан 1 млн АҚШ доллары 

сомасында қайталама шикізат сатылды.  

Тұжырымдаманың мақсаттарына жету үшін 2019 жылдан бастап 

қалдықтардың белгілі бір түрлерін, оның ішінде азық-түлік өнімдерін 

қоқысқа тастауға тыйым салуды көздейтін табиғат қорғау заңнамасының 

нормаларын іске асыру бойынша шаралар қабылдау үшін аймақтарда Жол 

картасының келесі іс-шаралары жүргізілуде. 

Ақмола облысында 2016 жылы 281,5 мың тонна, 2017 жылы –  

234,0 мың тонна ТҚҚ түзілді. 2016 жылы 1,02%, 2017 жылы – 2,11% ТҚҚ 

сұрыпталды. 

Бөлек жинау 2 кәсіпорынмен жүзеге асырылады - «LS Kokshetau» 

ЖШС және «ЭкоСервисБурабай». Көкшетау қаласында  «LS Kokshetau» 

ЖШС компаниясымен 35 жабық металл контейнер құрылған, қайталама 

шикізаттың барлық түрін қабылдаудың екі пункті жасалған. 2017 жылы 

сұрыпталған қайталама шикізаттың көлемі 2,0 мың тоннаны құрады. 

Щучье қ. және Бурабай қ. ТҚҚ бөлек жинау үшін 200 металл контейнер 

және пластик және шыны ыдыстарды жинау үшін 30 торлы контейнер 

қойылды. Кәсіпорынмен ТҚҚ сұрыптау бойынша транспортерлі таспаны іске 

қосу бойынша іске қосу мен жөндеу жұмыстары жүргізілуде. 2017 жылы 

сұрыпталған қайталама шикізаттың көлемі 2,9 мың тоннаны құрады. 

Қалдықтарды бөлек жинау үшін Аршалы ауданында (қағаз, шыны, пластик) 

4, Целиноград ауданында (қағаз, шыны, пластик, металл сынықтары)  

21 контейнер қойылды.  

ӨКМ шеңберінде 2017 жылы құрамында сынабы бар шамдар мен 

құралдарды жинау үшін 254 контейнер сатып алынды және қойылды. 

Ақтөбе облысында 2016 жылы 348,0 мың тонна, 2017 жылы – 300,0 

мың тонна ТҚҚ түзілді, оның өңделгені (сұрыптаумен қоса) 2016 жылы 1,5%, 

2017 жылы – 3,51% құрайды.  

Облыста ТҚҚ жинаумен, сұрыптаумен, өңдеумен айналысатын 20-ға 

жуық кәсіпорын жұмыс істейді. Ақтөбе қаласында макулатура үшін                          

33 контейнер, пластик ыдыстарды бөлек жинау үшін 409 торлы контейнер, 
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ӨКМ шеңберінде халықтан құрамында сынабы бар шамдар мен құралдарды 

жинау үшін 133 контейнер қойылды.   

Облыстың ауылдық елді мекендерінде қалдықтарды бөлек жинау 

кезеңділікпен жүргізілуде. Сонымен Шұбарқұдық кентінде пластик және 

картон қалдықтарына арналған контейнерлер қойылды.   

Ақтөбе қаласында 2017 жылдың мамырында «Союз Гранд» ЖШС-да 

қуаттылығы жылына 200 мың тоннаны құрайтын қоқыс сұрыптайтын кешен 

іске қосылды. Инвестиция көлемі 500 млн теңгені құрайды. Кешен облыс 

бойынша ТҚҚ көлемінің 40%-ын құрайтын Ақтөбе қаласының ТҚҚ 

қабылдау және сұрыптауды жүзеге асырады. Сұрыпталған қайталама шикізат 

(пластик, шыны және металл) өңдеу үшін тараптық ұйымдарға өткізіледі. 

Сұрыпталған пластик және полиэтилен қалдықтар кәріз люктерін өндіру 

үшін «Тенуса» ЖШС жіберіледі.  

Алматы облысында 2016 жылы 641,5 мың тонна, 2017 жылы –  

629,0 мың тонна ТҚҚ түзілді. ТҚҚ өңдеу үлесі 2016 жылы 2,15%, 2017 жылы 

– 24,77% құрады. 

ТҚҚ жинау, сұрыптау, өңдеу бойынша қызметті жүзеге асыратын  

8 кәсіпорын жұмыс істейді. Талдықорған қ. келесі үш фракция бойынша ТҚҚ 

бөлек жинауды (пилотты жоба) ендіру жұмыстары жүргізіледі:  

25 контейнерлік алаңда бюджеттік ұйымдармен, сауда орындарымен қоса 

қалдықтарды бөлек жинауға арналған 100 контейнер қойылды. ӨКМ 

шеңберінде 2017 жылы құрамында сынабы бар шамдарды жинауға арналған 

190 контейнер қойылды.    

2015 жылдан бастап Талдықорған қаласында қатты және сұйық 

қалдықтарды өңдеу бойынша «ЭкосервисАрман» ЖШС қазақ-түрік 

бірлескен кәсіпорыны жұмыс істейді. Кәсіпорынның жобалық қуаттылығы – 

тәулігіне 50 тонна (резеңке, пластик, пайдаланылған майлар, шиналар).  

2016 жылы Талдықорған қаласында «ADAL DAMU CAPITAL» ЖШС-

да қуаттылығы жылына 120 мың тоннаны құрайтын қоқыс сұрыптау 

станциясы, сонымен қатар қайталама шикізатты өндіретін цех іске қосылды. 

Іле ауданының Өтеген Батыр кентінде  ТҚҚ полигон аумағында  

2017 жылы 2 га ауданында қоқысты сұрыптау станциясының құрылысы 

аяқталды. Жобаның жылдық қауаттылығы – 200 мың тонна. Инвестиция 

көлемі – 180 млн теңге. Инвестор – «Таза ЖерМПК» ЖШС.  

Облыстың Панфилов ауданы Жаркент қаласында 2017 жылдың 

мамырында «МПК Аулет» ЖШС-мен ТҚҚ өңдеу зауытында қуаттылығы 

жылына 10 мың тоннаны құрайтын пиролиз әдісімен сұрыптау желісі іске 

қосылды. Инвестиция көлемі – 150 млн теңге.  

Сонымен қатар, Алматы облысында шыны ыдыстарын өңдеумен  

2 кәсіпорын («САФ» ЖШС, «Алматы стекло» ЖШС), аккумуляторды өндіру 

арқылы пайдаланылған аккумуляторларды өңдеумен 1 кәсіпорын («Қайнар 

АКБ» ЖШС), қағаз және картон өнімдерін өндіру арқылы қағаз өңдеумен  
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1 кәсіпорын («Kagazy Recycling» ЖШС, «Нұр Қағазы» ЖШС), сонымен қатар 

ПЭТ гранулалар, ПЭТ флекстер, сондай-ақ, ПЭТ таспалар мен басқаларды 

өндіру арқылы пластик қалдықтарды өңдеумен 1 кәсіпорын 

(«КазПэтПолимер» ЖШС) айналысады. 

Атырау облысында 2016 жылы 81,7 мың тонна, 2017 жылы – 72,5 мың 

тонна ТҚҚ түзілді. ТҚҚ өңдеу үлесі 2016 жылы 12,52%, 2017 жылы – 44,33% 

құрады. Облыста ТҚҚ өңделмейді. ТҚҚ сұрыптауды жүзеге асыратын  

9 кәсіпорын бар.  

ТҚҚ бөлек жинау кезеңділікпен жүзеге асырылуда. Сонымен, Атырау 

қаласында пластик қалдықтарын жинауға арналған 80 бірлікте торлы 

контейнер қойылды. Қызылқоға ауданы үшін 40 бірлікте торлы контейнер 

сатып алынды. 

ТҚҚ қабылдаумен және сұрыптаумен (пластик, макулатура, 

полиэтилен, шиналар, шыны, металл қалдықтары, аккумуляторлар) «Вест-

Дала» ЖШС, «Элит Оперейшн» ЖШС, «Коканд» ЖШС, «Ажигалиев Ж.» 

ЖК, «Кайдаров А.» ЖК, «Жамангарина» ЖК, «Татишева» ЖК, «Нургалиев 

К.» ЖК, «Барыс» ЖК жүзеге асырады. Қайталама шикізат тараптық 

ұйымдармен жүргізіледі.  

Атырау қаласының ТҚҚ полигонындағы экологиялық және 

медициналық қалдықтарды кәдеге жарату үшін «КР-1000» және «КР-500» 

маркадағы инсинераторлар қойылған.    

ТҚҚ полигоны арқылы қоқыс сұрыптаушы кешеннің құрылысы және 

Атырау қаласындағы ТҚҚ ескі полигонын қалпына келтіру жоспарлануда. 

Жергілікті бюджет қаржысынан 70 млн теңге және 50 га ауданға жер учаскесі 

бөлінді. Қазіргі таңда жобаның ЖСҚ әзірленуде. Халықаралық қаржы 

институттарының қаржысы есебінен жобаны қаржыландыру мәселесі 

қарастырылуда. Жобаны жүзеге асырудың болжамды мерзімі –  

2018-2020 жылдар. Сондай-ақ жергілікті бюджет қаржысы есебінен 

28 млн теңге сомасына Индер ауданында қоқыс сұрыптайтын кешен 

құрылысы мәселесі қарастырылуда  

Шығыс Қазақстан облысында 2016 жылы 183,4 мың тонна, 2017 жылы 

– 180,4 мың тонна ТҚҚ түзілді. ТҚҚ өңдеу үлесі (сұрыптаумен қоса)  

2016 жылы 0,98%, 2017 жылы – 3,17% құрады. Қайталама шикізатты (картон, 

қағаз, полиэтилен, резеңке, пайдаланылған майлар) жинауды, сұрыптауды, 

өңдеуді жүзеге асыратын 10 кәсіпорын жұмыс істейді оның ішінде тек  

2 компания өңдеумен айналысады. Өскеменде ТҚҚ бөлек жинау бойынша 

жұмыстар басталды. Өскемен қаласындағы «ЭкоВосток-Лидер» ЖК 

кәсіпорны қаржысы есебінен Өскемен қаласында бөлек жинауға арналған  

28 контейнер (пластик, шыны, қағаз) қойылды, оның ішінде                                       

15 алаңабаттандырылған тұрғын үй қорында. Қалған аймақтарда есептеу-

дайындық жұмыстары жүргізілуде.  
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2020 жылға дейін ТҚҚ бөлек жинауды Өскемен, Семей, Аягөз, Зырян, 

Шемонаиха қалаларында енгізу жоспарлануда. Елді мекендердегі 

қалдықтарды бөлек жинауға арналған контейнерлерді жаңарту және толық 

жабдықтау бойынша мәселе қарастырылуда. ТҚҚ бөлек жинауды ендіру 

үшін кәсіпорындарды тарту жұмыстары жүргізілуде. 

БҰҰДБ жобасы шеңберінде 2017 жылы облыстың 3 медициналық 

мекемесінде (Өскемен қ. «Ана мен бала орталығы» ШЖҚ КМК, Қатон-

Қарағай ауданы «Орталық аудандық емхана» КМҚК, Зайсан ауданының 

«Орталық аудандық емхана» ШЖҚ КМК) жоғарғы қысыммен қаныққан 

бумен жұқпалы медициналық қалдықтарды залалсыздандыру үшін  

4 мамандандырылған автоклав, сонымен қатар залалсыздандырылған 

қалдықтарды деформациялау үшін қырғыштар қойылды.  

2016 жылдың мамырында Семей қаласында «Хазипов» ЖК-да 

қуаттылығы жылына 100 мың тоннаны құрайтын қоқыс сұрыптайтын желі 

пайдалануға берілді. Онда қағаз, шыны, полиэтилен, металл сұрыпталады.  

Өскемен және Семей қалаларында қоқыс сұрыптайтын зауыттардың 

құрылысын  салу мәселесі пысықталуда. Өскемен қаласында ТҚҚ полигон 

және қоқыс сұрыптайтын зауыт құрылысы үшін жер учаскесі (30 га) бөлінді.  

Жамбыл облысында 2016 жылы 60,2 мың тонна, 2017 жылы – 74,9 мың 

тонна ТҚҚ түзілді. ТҚҚ өңдеу үлесі (сұрыптаумен қоса) 2016 жылы 0,6%, 

2017 жылы – 3,47% құрады. ТҚҚ бөлек жинау кезеңділікпен енгізілуде. Тараз 

қаласында «Eco Control» ЖШС-мен полиэтилен, пластик, шыны 

қалдықтарын бөлек жинау үшін 250 торлы контейнер қойылды және тағы 350 

ұқсас контейнер қою жоспарлануда. Құрамында сынабы бар шамдар мен 

құралдарды қабылдау және сынаптан арылту бойынша «Алди и К» ЖШС 

кәсіпорыны құрылды, оның ішінде – 30 Тараз қаласында. «Технодом» 

компаниясының сауда үйлерінде электр жабдықтарды орналастыру үшін 

экобокстар құру жоспарлануда. 

Тараз қаласында пластмасса, полиэтилен, шыны, қағаз, пайдаланылған 

майлар, электр жабдықтары қалдықтарын өңдеумен 7 кәсіпорын 

(«Шахристан» ЖК, «Долина» ЖК, «Хастал оглы П.М.» ЖК және 

«Таразтехноресурс» ЖШС) айналысады. Облыстың Байзақ ауданында «Алди 

и К» ЖШС макулатура, шыны және полиэтилен қалдықтарын жинаумен 

және медициналық қалдықтар мен құрамында сынабы бар шамдар 

қалдықтарын кәдеге жаратумен айналысады. «SaTa Элит Азия» компаниясы 

қалалық ТҚҚ полигоны аумағында қайталама шикізатты нығыздаумен 

сұрыптау станциясын орнату бойынша жобаны жүзеге асыру мүмкіндігін 

қарастыруда. ПЭТ қалдықтарын әрі қарай өңдеу үшін қайталама шикізатты 

ұсақтау бойынша зауыт құрылысы жоспарлануда. Инвестицияның болжамды 

сомасы 79,0 млн теңге.  

Тараз қаласының әкімдігі мен «VecoPolyEnergy» польша компаниясы 

арасында «Redwave Waste GmbH» неміс компаниясының технологиясы 
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бойынша ТҚҚ кешенді өңдейтін зауыттың құрылысы туралы шарт жасалды. 

Жобада биогаз өндірумен бұрын полигондар мен үйінділерде көмілген ТҚҚ 

өңдеу жоспарлануда. Зауыттың жобалық қуаттылығы – жылына 150 мың 

тонна, қалдықтарды өңдеу тереңдігі - 98 %. Инвесторлар – Банк «QKB» 

(Аустрия), «Invest Corporation OPIC» (АҚШ).  

Жамбыл облысының Т.Рысқұлов ауданындағы «Луговской конный 

завод» ЖШС биогаз өндіру арқылы жануарлардың (шошқа нәжісі) 

қалдықтарын өңдеуді жүзеге асырады. Өңдеудің жобалық қуаттылығы – 

тәулігіне 1,3 мың м3 қалдық. Өндірілген биогаз өндірістік мақсатта 

қолданылады.   

Батыс Қазақстан облысында 2016 жылы 108,9 мың тонна, 2017 жылы 

– 105,0 мың тонна ТҚҚ түзілді, оның ішінде сұрыпталғаны және өңделгені 

2016 жылы 1,6%, 2017 жылы – 2,17% құрады. ТҚҚ бөлек жинау 

кезеңділікпен жүргізілуде. Қалалар мен аудан орталықтарында картон, қағаз, 

пластик, шина қалдықтарын қабылдау бекеттері ұйымдастырылған.  

Сонымен, Орал қаласы бойынша «Гамма Реал» ЖШС-мен пластик 

шөлмектерді жинау үшін 767 контейнер, облыстың 12 ауданында  

қалдықтарды бөлек жинау үшін – 317 контейнер (Теректі ауданында пластик, 

полиэтилен, макулатура, картон және қағаз қалдықтары, шыны сынықтары 

үшін – 120 контейнер; Бөкейорда ауданында пластик, пластмасса, 

макулатура, картон және қағаз қалдықтары үшін – 63 контейнер; Тасқала 

ауданында  пластик, пластмасса, макулатура, картон және қағаз қалдықтары, 

шыны сынықтары үшін – 10 контейнер; Қаратөбе ауданында пластик және 

полиэтилен үшін – 23 контейнер; Казталов ауданында пластик үшін – 34, 

Шыңғырлау ауданында пластик үшін – 20, Зеленов ауданында пластик үшін 

– 14, Бөрлі ауданында пластик үшін – 13, Сырым ауданында пластик үшін – 

10, Ақжайық ауданында пластик үшін – 7, Жанғалы ауданында пластик үшін 

– 3 контейнер) қойылған.  

Бюджеттік ұйымдармен, сауда орындарымен қоса макулатура, картон 

және қағаз қалдықтарын жинау ұйымдастырылды. ӨКМ шеңберінде 

құрамында сынабы бар шамдар мен құралдарды жинау үшін 54 контейнер, 

оның ішінде 27-сі Орал қаласына, 27-сі облыстың аудан орталықтарына 

қойылды. 

Облыс аумағында ТҚҚ бөлек жинаумен, сұрыптаумен және өңдеумен 

айналысатын 12 кәсіпорын бар. Сонымен «Губер» ЖК шиналарды, 

резеңкелерді жинаумен, өңдеумен және спорттық және балалардың ойын 

алаңдарының төсемдерін дайындаумен айналысады. «Глухова» ЖК, 

«Куксова» ЖК, «Борисов» ЖК қағаз, картон, пластик қалдықтарын жинаумен 

және тақтайшалар, брусчатка, пластик люктер өндірумен айналысады. 

«Усенова» ЖК дәретхана қағаздарын, майлықтар шығарады.   
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Қарағанды облысында 2016 жылы 649,3 мың тонна, 2017 жылы –  

654,6 мың тонна ТҚҚ түзілді, оның ішінде сұрыпталғаны және өңделгені 

2016 жылы 4,9%, 2017 жылы – 13,96% құрады.  

ТҚҚ жинаумен, сұрыптаумен, өңдеумен 6 кәсіпорын айналысады. ТҚҚ 

бөлек жинау ендірілуде. Сонымен Қарағанды қаласында «Қарағанды 

қаласының ГорКомТранс» ЖШС-мен 2016 жылы 290, 2017 жылы –  

210 пластик шөлмектерді жинауға арналған торлы контейнер қойылды. 

«ТТК» ЖШС-мен Теміртау қаласында «құрғақ» қалдықтарды (пластик, 

макулатура, картон, қағаз, шыны, полиэтилен, металдар) бөлек жинау үшін 

370 контейнер және Қарағанды қ. Октябрь ауданында 50 контейнер қойылды. 

«ТТК» ЖШС-мен Теміртау қ. жақын жылдары ТҚҚ жинау үшін жер асты 

контейнерлерін қою мәселесі қарастырылады.   

«Ресайклинг» компаниясы тобымен Қарағанды қ. «құрғақ» 

қалдықтарды бөлек жинау үшін 3 м3 сыйымдылығымен 150 контейнер 

қойылды.  

«Вторсырье Караганда» ЖШС Қарағанды қаласының ірі сауда 

орталықтарынан пластик, макулатура, картон жинауды жүзеге асырады.   

2013 жылдан бастап «Қарағанды қаласының ГорКомТранс» ЖШС 

қоқыс сұрыптаушы кешені сыйымдылығы жылына 100 мың тонна 

қуаттылығы бар жылына 600 тонна пластикалық бөтелкелерді қайта өңдеу 

(ұнтақтау) желісінде жұмыс істейді. 2014 жылдан бастап Теміртау қаласында 

«ТТК» ЖШС-мен қуаттылығы 30,0 мың тоннаны құрайтын қалдықтарды 

сұрыптау желісі пайдалануға берілді.  

«Ресайклинг» ЖШС гранулалар өндіру арқылы (ПЭТ қалдықтардан 

басқа) пластиктің барлық тұрлерін өңдеуді жүзеге асырады. 2018 жылдың 

бірінші жарты жылдығында ТҚҚ кәдеге жаратылмайтын «сақтағыш» 

қалдықтарын сонымен қатар, биологиялық қалдықтарды өртеу бойынша 

жабдықтарды пайдалануды жүзеге асыру жоспарлануда. Жабдықтардың 

қуаттылығы күніне – 100 тонна сақтағыш.  

2017 жылы (маусымда – бірінші кезең, желтоқсанда – екінші кезең) 

істен шыққан автокөлік құралдарын (ІШАҚ) толық циклде пайдалану 

бойынша зауыт іске қосылды. Зауытта ІШАҚ шредирлеу және терең (98%-ға 

дейін) өңдеу жүзеге асырылады. Зауыттың қуаттылығы жылына 50 мың 

ІШАҚ.   

2017-2019 жылдарға Жезқазған қаласының даму жоспары шеңберінде 

Жезқазған қаласында қоқыс сұрыптайтын бекет құрылысын салу (концессия 

әзірлеу 2018 жыл, зауыт құрылысы – 2019 жыл) жоспарланды.   

«Қарағанды қаласының ГорКомТранс» ЖШС-мен мемлекеттік-жеке 

серіктестік шеңберінде оған Қарағанды, Абай, Сарань, Шахтинск, Теміртау 

қалаларының қалдықтарын орналастыру үшін ТҚҚ полигондарымен қоқыс 

сұрыптайтын зауыт құрылысын салу жоспарлануда. 
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Аталған жоба бойынша «Қарағанды облысының тұрмыстық қатты 

қалдықтарын басқарудың жүйесін жаңарту» тұжырымдамасы әзірленді. 

Қазіргі таңда жаңа полигон құрылысының жұмыс жобасы сараптамадан 

өткізілуде. Жобаны жүзеге асыруда 882,3 млн теңгені инвестициялау 

(«Қарағанды қаласының ГорКомТранс» ЖШС меншік қаражаты) 

жоспарлануда. Өңдеу көлемі жылына – 120 мың тонна, өңдеу тереңдігі - 50%. 

Қостанай облысында 2016 жылы 454,0 мың тонна, 2017 жылы – 435,0 

мың тонна ТҚҚ түзілді. ТҚҚ өңдеу үлесі (сұрыптаумен қоса) 2016 жылы 

0,1%, 2017 жылы – 0,93% құрады. 

ТҚҚ жинаумен, сұрыптаумен, өңдеумен 14 кәсіпорын айналысады. 

2017 жылы Қостанай қаласында ТҚҚ бөлек жинауға арналған 450 арнайы 

контейнер қойылды. 2016 жылдың ақпанынан бастап Қостанай, Рудный, 

Жетіқара және Қостанай ауданының Затобыл кентінде пластик, қағаз, шыны, 

және жез қалбырларды бөлек жинау жүйесі жемісті жұмыс істеуде.  

2016 жылдың ақпанынан бастап бөлек жинауды «Атамекен 4 плюс» 

ЖШС сияқты кәсіпорындар (Қостанай қ., Рудный қ., Затобыл к.) және 

«Соцсервис» ЖШС (Жетіқара қ.) жүзеге асырады. Пластик қалдықтарды 

(ПП, ТҚП, ПЭТ шөлмектер) жинау үшін көлемі 2,5 куб. метрді құрайтын 

торлы контейнерлер және қағаз, пластик, шыны және қалайы қалбырларды 

жинау үшін экобактар қойылған. Қойылған контейнерлердің жалпы саны 

1256 бірлікті (Қостанай қаласында пластик, қағаз, картон, шыны, қалайы 

қалбырлар үшін – 1 007 контейнер; Жетіқара қ. пластик, алюминий 

қалбырлар, шыны үшін – 49 контейнер; Рудный қ. – қағаз, пластик, 

алюминий қалбырлар, шыны үшін 152 контейнер; Қостанай ауданында 

пластик үшін - 45, Ұзынкөл ауданында пластик үшін – 3 және Алтынсарин 

ауданында пластик үшін - 8 контейнер) құрайды. ӨКМ шеңберінде 2017 

жылы халықтан құрамында сынабы бар шамдар мен құралдарды жинау үшін 

145 контейнер сатып алынды. Контейнерлер облыс қалалары мен аудан 

орталықтарында қойылды.   

Қостанай қаласында «Атамекен 4 плюс» ЖШС мобилді сұрыптау 

желісі қойылған. Күн сайын 40 тонна сұрыпталады. ТҚҚ сұрыптау көлемін 

ұлғайту жоспарлануда. Лисаковск, Жетіқара, Қостанай қалары мен Қостанай 

(Затобыл к.) және Фёдоров (Фёдоровка а.) аудандарында ТҚҚ 

полигондарында қолмен сұрыптау жүргізіледі.   

«S.M.F. – System» тоқылмаған мата фабрикасы» ЖШС «Dortex»,  сауда 

маркасының геотоқымасын, геокомпазитін, геоторын сонымен қатар, пластик 

қалдықтарынан холофайбер және синтепон өндіреді. Өндірілген материалдар 

нарықта сұранысқа және құрылыстың әртүрлі объектілері мен жеңіл 

өнеркәсіп құралдарында кең қолданысқа ие болып отыр. 

Облыстың Қарасу ауданындағы «Қараман-К» ЖШС мал шаруашылық 

фермасының аумағында 2015 жылдың тамызынан бастап жануарлар 

қалдықтарын биогазға өңдеу бойынша кешен жұмыс істейді. Кешеннің 
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қуаттылығы 0,3 МВт. Жоба кәсіпорынның меншік қаражаты есебінен жүзеге 

асырылды.   

Қызылорда облысында 2016 жылы 145,0 мың тонна, 2017 жылы – 148,0 

мың тонна ТҚҚ түзілді. ТҚҚ өңдеу үлесі (сұрыптаумен қоса) 2016 жылы 

3,45%, 2017 жылы – 8,13% құрады. 

Облыста қалдықтардың кейбір түрлерін жинаумен және өңдеумен 5 

кәсіпорын айналысады. Тротуар тақтайшаларын, жабынқыштарды 

(«Ибрайхан және К-ЛТД» ЖШС), тозған автомобиль шиналарынан 

тамшылатып суару, шлангілерін («Smart Rubber» ЖШС), резеңке үгінділерін 

(«ТемирЖас-Груп» ЖШС) шығаруға полимер қалдықтары дайындалады. 

Құрамында сынабы бар шамдар мен құралдарды жинаумен және кәдеге 

жаратумен «ЭКО-Н Сервис» ЖШС жүзеге асырылады. «Шагирова» ЖК 

пластик және пластмасса қалдықтарын жинауды және оны Өзбекстанға 

шығаруды жүзеге асырады.   

Облыс бойынша халықтан құрамында сынабы бар шамдарды жинау 

үшін 2015 жылы БҰҰДБ жобасы (24 бірл) мен 2017 жылы ӨКМ шеңберінде 

(850 бірл.) 874 контейнер сатып алынды. Оның ішінде Қызылорда қаласында 

155, аудан орталықтарында 720 контейнер қойылды.  

2017 жылы Қызылорда қ. бойынша 1,1 мың тонна пайдаланылған 

шина, 1,8 тонна аккумулятор батареясы, 1,0 металл сынықтары және 1,0 

тонна пайдаланылған майлар жиналды. Облыс аудандарында қайталама 

шикізатты жинау жүргізілмейді. Облыста қалдықтарды сұрыптау 

жүргізілмейді. 

Маңғыстау облысында 2016 жылы 151,8 мың тонна, 2017 жылы – 190,1 

мың тонна ТҚҚ түзілді, оның ішінде сұрыпталғаны және өңделгені 2016 

жылы 8,7%, 2017 жылы – 6,49% құрады. 

Облыста ТҚҚ жинау, сұрыптау және өңдеу бойынша 3 кәсіпорын 

жұмыс істейді. Түзілу көзінен ТҚҚ бөлек жинау кезеңділікпен ендірілуде. 

Сонымен Ақтау қаласында «IT ProfService» ЖШС-мен пластик ыдыстарға 

арналған 45 торлы контейнер қойылды, 120-сын қою жоспарлануда. Сондай-

ақ макулатура, картон және қағаз қалдықтарын бөлек жинау үшін 

контейнерлер қою жоспарлануда.  

«Eco Waste Актау» ЖШС-мен 2017 жылдың қарашасынан бастап 

қалдықтарды бөлек жинауға арналған контейнерлер қою бойынша жұмыстар 

жүргізілуде. Пластик және макулатура жинау үшін 6 контейнер қойылды, 

сауда орталықтарымен шарттар жасалды. Қайталама шикізат әрі қарай өңдеу 

үшін Алматы облысына («Kagazy Recycling» ЖШС) жіберіледі. 2018 жылы 

Ақтау қ. қайталама шикізатты (пластик, полиэтилен, макулатура, картон, 

қағаз, шыны, металл) қабылдау бекеттерін ұйымдастыру жоспарлануда.  

2017 жылы ӨКМ шеңберінде халықтан құрамында сынабы бар 

шамдарды жинау үшін 40 контейнер сатып алынды және қойылды, оның 

ішінде 27 Ақтау қаласына қойылды.  
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Сондай-ақ облыс әкімдігімен қаланың барлық қоқыс алаңдарын торлы 

контейнерлермен қамтамасыз ету жоспарлануда. 2018-2020 жылдарға 

аудандар мен қалалардың бюджеттерінде контейнерлер мен арнайы 

техникаларды сатып алуға 40,0 млн теңге шығындар қарастырылған. 2020 

жылдың соңына дейін 25,5 мың контейнер қою жоспарлануда.   

2015 жылы Жаңаөзен қаласында жылына қуаттылығы 50,0 мың 

тоннаны құрайтын қоқыс сұрыптайтын кешен пайдалануға берілді. 

Комбинаттың жалпы ауданы – 22 га. Зауытта пластик қалдықтарынөңдеу 

жолымен кеспе (брусчатка) мен кәріз люктері шығарылады. Кешен 

құрамында жобалық қуаттылығы 2 241,675 мың м3 құрайтын ТҚҚ полигоны 

бар. 

Ақтау қаласында «Каспий Оперейтинг» ЖШС қоқыс сұрыптайтын 

компания қуаттылығы 30 мың тоннадан астам қоқыс сұрыптайтын желі 

бойынша құрылыс жұмыстарын жүргізеді. Қолданыстағы ТҚҚ полигон 

ауданында жер учаскесі рәсімделді. Қазіргі таңда жабдықтарды сатып алу 

және құру жұмыстары жүргізілуде.  

Павлодар облысында 2016 жылы 647,5 мың тонна, 2017 жылы – 426,6 

мың тонна ТҚҚ түзілді. ТҚҚ өңдеу үлесі (сұрыптаумен қоса) 2016 жылы 

2,7%, 2017 жылы – 0,23% құрады. 

ӨКМ шеңберінде құрамында сынабы бар шамдар мен құралдарды 

бөлек жинау үшін 200 контейнер қойылды, қалдықтардың басқа түрлерін 

бөлек жинау жүргізілмейді. Павлодар қаласының әкімдігі «Спецмашин» 

ЖШС-мен бірлесіп Павлодар қ. тұрғындарына бөлек жинауды ендіру 

мәселесін пысықтауда. Қоқыс алаңдары аумағында «құрғақ» қоқыс (қағаз, 

пластик, қалайы қалбырлар және т.б.) үшін жеке контейнерлер қою 

жоспарлануда  

Аумақта ТҚҚ жинау, сұрыптау және өңдеу бойынша 14 кәсіпорын 

жұмыс істейді. Павлодар қаласында макулатурадан рулон, жаппа 

материалдар мен картонды-қағаз құралдарын өндіру жүзеге асырылады.  

Облыс әкімдігімен павлодар қаласында ТҚҚ сұрыптау және өңдеу 

бойынша зауытының құрылысына ТЭН әзірленуде. Жоба шеңберінде жоғары 

калориялы газ, сұйық отын, кокс, минералды тұздар (тыңайтқыштар) өндіру 

арқылы ТҚҚ сұрыптау және терең өңдеу жоспарлануда. Болжамды 

қуаттылығы жылына – 50,0 мың тонна. Жоба жеке инвестор - «Schneider & 

Danzey Fzc» неміс компаниясы есебінен жүзеге асырылады.   

Павлодар қаласының әкімдігі мен «ATENA Environment Management» 

ЖШС арасында Павлодар облысы аумағында ТҚҚ өңдеу бойынша зауыт 

құрылысы инвестициялық жобасын жүзеге асыру туралы меморандумға қол 

қойылды.  

ATENA Environment Management ЖШС-мен бизнес жоспар әзірленді 

және ТҚҚ өңдеу технологиясын анықтау бойынша жұмыстар жүргізілді. 

Сонымен қатар қазіргі таңда қалдықтарды био отынға өңдеу бойынша 



2017 жылға Өндіріс және тұтыну қалдықтарының мемлекеттік кадастрын жүргізу 

нәтижелері бойынша ақпараттық шолу   

19 

 

«СибИнвестГруп» ЖШҚ-ның әлеуетті инвесторларымен келіссөздер 

жүргізілуде.   

Екібастұз қаласында «Экибастузкоммунсервис» ЖШС ТҚҚ полигоны 

аумағында 2018 жылдың қарашасына дейін сұрыптау желісін қою 

жоспарлануда.  

Солтүстік Қазақстан облысында 2016 жылы 387,0 мың тонна, 2017 

жылы – 182,5 мың тонна ТҚҚ түзілді. ТҚҚ сұрыптау және өңдеу 2016 жылы 

3,0%, 2017 жылы – 3,59% құрады.  

Облыста ТҚҚ жинау, сұрыптау және өңдеу бойынша 13 кәсіпорын 

жұмыс істейді. ТҚҚ бөлек жинау ендірілуде. Сонымен Петропавл қаласында 

«Вторсырье» ЖШС қалдықтарды жинау үшін 350 контейнер (ПЭТ-ыдыстар, 

алюминий қалбырлар, макулатура, полиэтилен қаптауыш қалдықтары, шыны 

қалдықтары, пластмассаның әртүрлі түрі, оргтехника) қойылды.   

Қайталама шикізатты: макулатура, пластик, шыны және пайдаланылған 

тұрмыстық техниканы қабылдау бекеттері салынды. «Технодом» 

компаниясының сауда үйлерінде электр жабдықтарды орналастыру үшін 

экобокстар құру жоспарлануда. 2017 жылы ӨКМ шеңберінде құрамында 

сынабы бар шамдар мен батереяларды жинау үшін 79 контейнер сатып 

алынды.  

2017 жылдың қаңтарында Петропавл қаласында «Вторсырье» ЖШС-

мен қоқыс сұрыптайтын кешені іске қосылды, жылына сұрыптау көлемі 20 

мың тоннаны құрайды. Қоқыс сұрыптайтын кешен қалдықтарды қатты және 

жұмсақ пластиктерге, металға, қағазға, шыныға, ағашқа сұрыптайды, содан 

кейін өңдеу үшін тараптық ұйымдарға жіберіледі. Жоба жеке инвестициялар 

және «ДАМУ» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ қарыз қаражаты есебінен 

жүзеге асырылды.  

2012 жылдан бастан Петропавл қаласында «Жуков С.И.» ЖК қайталама 

полимерлерді өңдеу бойынша цех жұмыс істейді. Полимерлерді өңдеу 

бойынша өндіріс қуаттылығы жылына – 200-240 тонна. Кәсіпорын 

полиэтилен тауарларын (термошөгімді үлдір, қаптама орамасы, логотипі бар 

қаптар, кірден қорғайтын еден жабыны, шөлмек қалпақшалары) өндіреді. 

Кәсіпорын өнімдері Солтүстік Қазақстан  және Ақмола облыстары аумағына 

өткізіледі.    

2017 жылы өнеркәсіп және медицина қалдықтарының барлық түрлерін 

кәдеге жарату және залалсыздандыруды жүзеге асыратын «Промотход 

Казахстан» ЖШС кәсіпорыны пайдалануға берілді. Кәсіпорын 

қалдықтарының қуаттылығы жылына 10 мың тоннаны құрайды.  

Облыстың Қызылжар ауданы Бескөл ауылында «Радуга» ЖШС-да 

қайталама полимерлерді өңдеу және пластмасса өнімдерін өндіру  бойынша 

цех жұмыс істейді. Полимерлер өндіру мен өңдеу бойынша өндіріс 

қауттылығы жылына – 400-500 тоннаны құрайды. Кәсіпорынның өнімдері 

(шелектер, легендер, бактар, төсеніштер, ілгіштер, күректер және т.б.) 



2017 жылға Өндіріс және тұтыну қалдықтарының мемлекеттік кадастрын жүргізу 

нәтижелері бойынша ақпараттық шолу   

20 

 

Қазақстанның көптеген қалаларында (Петропавл, Көкшетау, Астана, 

Қарағанды, Алматы, Шымкент, Семей, Өскемен, Екібастұз, Қостанай, 

Павлодар) сатылады. Кәсіпорын сонымен қатар полиэтилен үлдірлерін, 

полиэтилен құбырларын шығарумен айналысады. «Радуга» ЖШС 

полиэтиленді өңдеу бойынша қосымша 6 желіні құруды жоспарлайды.  

2015 жылдан бастап «БиоТЭС» ЖШС-мен Қызылжар ауданының 

Якорь ауылында құс шаруашылығы қалдықтарымен жұмыс істейтін, 

қуаттылығы 1 МВт болатын биогаз қондырғысы құрылысының жобасы 

жүзеге асырылуда. Жылына 6 млн КВтс электр энергиясын, 9,5 мың м3 дейін 

және тәулігіне 40 тоннаға дейін биогаз және тыңайтқыш шығарады деп 

күтілуде.    

«Вторпластполимер» ЖШС ПЭТ қалдықтарынан синтетикалық 

талшықтар алу бойынша қондырғыны орнатуда.  

Сондай-ақ, облыс әкімдігімен қалдықтарды өңдеу арқылы электр 

энергиясын алу бойынша жобаны жүзеге асыру мүмкіндігі туралы «Kauko 

International» фин компаниясының өкілдерімен келіссөздер жүргізілуде.  

Оңтүстік Қазақстан облысында 2016 жылы 220,0 мың тонна,                     

2017 жылы – 311,6 мың тонна ТҚҚ түзілді. ТҚҚ өңдеу үлесі (сұрыптаумен 

қоса) 2016 жылы 3,0%, 2017 жылы – 3,48% құрады. 

ТҚҚ жинау, сұрыптау және өңдеу бойынша 7 кәсіпорын жұмыс істейді. 

ТҚҚ бөлек жинауды ендіру үшін арнайы контейнерлерді қою мәселелері 

пысықталды. Бүгінде Шымкент қаласында пластик қалдықтарды бөлек 

жинау үшін 70 торлы контейнер қойылды. Құрамында сынабы бар шамдар 

мен құралдарды жинау үшін 2049 контейнер, пластик және полиэтилен 

қалдықтарын жинау үшін – 100 контейнер қойылды. 

Облыс аудандарында ТҚҚ бөлек жинауды ендіру бойынша жұмыстар 

жүргізілуде. Сонымен Түркістан қаласында және Мақтаарал ауданының 

Жетісай қаласындағы контейнерлік алаңдарда пластик жинауға арналған 16 

торлы контейнер қойылды.  

2015 жылы Шымкент қаласында «Технологии 21» ЖШС-мен 

қалдықтарды өңдеу бойынша кешен іске қосылды. Қаржылық проблемаларға 

байланысты зауыт қызметі тоқтатылды. 2017 жылы зауыт жұмысы қайтадан 

жандана бастады, нәтижесінде 2017 жылы 157 тонна ТҚҚ қабылданды, оның 

9 %-ы сұрыпталды.  

Түркістан қаласында «Ахметов» ЖК полиэтилен, қағаз және картон 

қалдықтарын жинауды және сұрыптауды жүзеге асырады. Қайталама шикізат 

тараптық ұйымдармен жүзеге асырылады. 2016 жылдың маусымында қала 

әкімдігі мен «VecoPolyEnergy» компаниясы арасында ТҚҚ сұрыптау және 

өңдеу бойынша зауыт құрылысын салуға меморандум жасалды. Жобаны 

жүзеге асыру МЖК шеңберінде қарастырылады. Қазіргі таңда жоба ТЭН 

үшін алдын ала есептер жасалуда. Жобаны жүзеге асырудың жоспарланған 

мерзімі – 2020 жыл.  
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2016 жылдан бастап Кентау қаласында «Булегенов» ЖК  ТҚҚ 

полигонында пластик, пластмасса, полиэтилен, қағаз қалдықтарын 

сұрыптауды жүзеге асырады. Пластик қалдықтары түйіршіктерге айналады. 

Қалған қайталама шикізат тараптық ұйымдарға өткізіледі.  

Мақтарал ауданының ТҚҚ полигоны аумағында қалдықтарды 

нығыздау жабдығы орнатылған. Пластик қалдықтары қолмен сұрыпталады. 

Нығыздалған қайталама шикізат тараптық ұйымдарға өткізіледі.  

Түлкібас ауданында ТҚҚ сұрыптауды «Омарбеков А.А.» ЖК жүзеге 

асырады. Леңгір қаласында ТҚҚ сұрыптаумен «Жанаев» ЖК айналысады. 

Сарыағаш ауданында ТҚҚ полигоны аумағында қоқыс сұрыптайтын 

жабдықты орнату бойынша жұмыстар жүргізілуде.  

Шымкент қаласында «Green Tehnology Industries» ЖШС ПЭТ 

қалдықтарын қайта өңдеу бойынша штапельді талшықтарды өндіру зауыты 

құрылысын аяқтауда. Кәсіпорынның жоспарланған қуаттылығы – жылына 

100 тонна ПЭТ-қалдықтары.  

Сонымен қатар Шымкент қаласының экологиялық жағдайын жақсарту  

мақсатында облыс әкімдігі мен «Schneider and Danzey FZC» компаниясының 

өкілдері арасында қалдықтарды өңдеу арқылы энергия өндіру бойынша 

құрылыс мәселесіне қатысты келіссөздер жүргізілуде.    

Астана қаласы аумағында 2016 жылы 394,9 мың тонна, 2017 жылы – 

345,4 мың тонна ТҚҚ түзілді. ТҚҚ өңдеу үлесі (сұрыптаумен қоса)                       

2016 жылы 7,0%, 2017 жылы – 8,33% құрады. 

2017 жылы пластмасса қалдықтарын жеке жинауға арналған 686 

контейнер, құрамында сынабы бар пайдаланылған шамдарды жинауға 

арналған 670 контейнер, жеке үй шаруашылықтарынан күл және шлак 

қалдықтарды жинауға арналған 300 контейнер орнатылған, 

мамандандырылған электронды-тұрмыстық өнімдердің сауда 

орталықтарында электронды қалдықтарды жинау ұйымдастырылған. 

Астана қаласында 2012 жылдан бастап «KazRecycleService» ЖШС 

қоқыс сұрыптайтын кешен жұмыс істейді. Жобалық қуаттылығы жылына  

250 мың тоннаны құрайды. Кешенде органикалық қалдықтарды, қара металл 

сынықтарын автоматты түрде бөліп тұратын және қайталама шикізатты (ПЭТ 

шөлмектерін (полиэтилентерефталат), ПЭ (полиэтилен), қалдықтарды, түсті 

және қара металл сынықтары, шыны және т.б.) қолмен бөліп тұратын 2 желі 

бар. Зауытта қалдықтар сұрыптаудан (пластик, қағаз, картон, шыны, металл 

және т.б.) өтеді. 2017 жылдың тамызында ҚСК-де кәдеге жаратылмаған 

фракцияны өңдеуге арналған пиролизді қондырғының 6 реакторы 

қолданысқа берілді ал, 2017 жылдың қыркүйегінде ҚСК-де пластик және 

қағаз өңдеу бойынша цехтарды қолданысқа берілді, бұл қалдықтарды өңдеу 

тереңдігін 8%-дан 15%-ға дейін ұлғайтуға мүмкіндік береді.  

Қала әкімдігімен Астана қаласында қалдықтарды жинау, шығару, өңдеу 

және көму сондай-ақ білім беру орындарында азаматтардың, сонымен қатар 
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мектепке дейінгі жастағы балалардың экологиялық сана-сезімін 

қалыптастыруға бағытталған насихатты жүргізу арқылы бірыңғай оператор 

құруды көздейтін қалдықтарды басқару бағдарламасы әзірленді. 

Бағдарламаны жүзеге асыру 2 кезеңнен тұрады:  

1-ші кезең - 2017 жылы тұрмыстық қатты қалдықтарды өңдеу 

тереңдігін 15% -ға дейін (ТҚҚ пиролиз технологиясы) жеткізе отырып, 

қосымша технологияларды енгізу арқылы қолданыстағы қалдықтарды қайта 

өңдеу кешенін жаңғыртуды көздейді; 

2-ші кезең – 2019 жылға қарай органикалық қалдықтарды анаэробты 

қорыту және көму полигонын қайта өңдеу арқылы қалдықтарды қайта өңдеу 

тереңдігін 75% -ға дейін арттыру. Қалған қалдықтардың 25%-ы полигонда 

(күл, құм, кәдеге жаратылмаған фракция) көміледі.  

Алматы қаласы аумағында 2016 жылы 646,0 мың тонна, 2017 жылы – 

600,0 мың тонна ТҚҚ түзілді. ТҚҚ өңдеу үлесі (сұрыптаумен қоса) 2016 

жылы 1,83%, 2017 жылы – 10,01% құрады. 

ТҚҚ қалдықтарын сұрыптау, өңдеу қызметін жүзеге асыратын 13 

кәсіпорын бар. 2016 жылы жергілікті бюджет қаржысы есебінен ТҚҚ 

жинауға арналған 3500, 2017 жылы – 2450 контейнер сатып алынды. 

Сонымен қатар, «Тәртіп» АҚ қоқыс шығаратын ұйымның өз қаражаты 

есебінен еуроконтейнерлермен жұмыс үшін  арнайы техниканың 20 бірлігі, 

2017 жылы 30 бірлігі сатып алынды.  

Қазіргі таңда Алматы қаласында қалдықтарды өңдеу және кәдеге 

жаратумен 40 кәсіпорын айналысады. «Сынап Плюс» ЖШС және 

«Алматыэкологострой» ШЖҚ МКК құрамында сынабы бар энергияны 

үнемдейтін шамдар мен құралдарды жинауды және кәдеге жаратуды жүзеге 

асырады.  

«Zeta» ЖШС пластик қалдықтарын өңдеу жолымен халықтың тұтыну 

тауарларын (легендер, шелектер, күректер, орындықтар, ілгіштер, қоқыс 

салуға арналған қапшықтар және т.б.) өндіреді.    

Қалада қалдықтардың басқа түрлерін бөлек жинау жүзеге 

асырылмайды. Аталған мәселе бойынша шағын және орта бизнеспен 

ынтымақтастық сұлбалары әзірленуде. Пластик қалдықтарын жинауды 

ұйымдастыру бойынша «Vitan-Max» ЖШС-мен келіссөздер жүргізілуде. 

2017 жылдың шілдесінде «Тәртіп» АҚ Алматы қаласының Алатау 

ауданында қоқыс сұрыптайтын кешен құрылысын бастады. 2016 жылы 5 га 

жер учаскесін сатып алу және тіркеу рәсімдері жүргізілді. 

«Тоспа су» ЖШС мен «Kaukointernational» компаниясы арасында 

Алматы қаласының кәріздік тазарту құрылғыларының тұнбаларын өңдеу 

бойынша қоқысты өңдеу зауытының құрылыс бойынша «биогаз 

станциясының қуаттылығын келісу және өзара ынтымақтастығы туралы» 

меморандумға қол қойылды. Жобаның ТЭН-і әзірленді. Қазақстан-Неміс 

университетімен бірлесіп «Алматы қаласында ағынды сулардың 
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шөгінділеріне негізделген биогаз өндірісін эксперименттік негіздеу және оны 

жылу энергиясына айналдыру» жобасы бойынша зерттеу жүргізілді. 

Осылайша, бүгінгі күні республикада 130-дан астам кәсіпорын 

қалдықтарды сұрыптап, қайта өңдеуден өткізіп, 20-дан астам өнім түрлерін: 

пластмасса, металл, ағаш, шыны, қағаз, резеңке үгінділері және резеңке 

техникалық құралдар шығарады. Кәсіпорындар санының артқаны байқалады. 

Сонымен мысалға, 2016 жылы шиналарды өңдеу және кәдеге жарату 

бойынша кәсіпорындардың саны 5-тен 13-ке дейін, ал пайдаланылған майлар 

бойынша 2-ден 8-ге дейін өсті. ӨКМ-нің 2017 жылдан бастап қаптамаға және 

ЭҚ-ға енгізілгенін ескере отырып, оларды өңдеу бойынша кәсіпорын 

санының артуы күтілуде. 

Қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы заңнаманы жетілдіру, ӨКМ 

ендіру, Жол картасын жүзеге асыру қалдықтарды толықтай бөлек жинауға, 

сұрыптауды және өңдеуді кезеңділікпен енгізуге және 2016 жылмен 

салыстырғанда 2,6% -ға дейін болған ТҚҚ өңдеудің үлесін 2017 жылы 9% -ға 

дейін ұлғайтуға мүмкіндік берді.  

Өнеркәсіптік қалдықтарға келетін болсақ, олардың басым бөлігі қазіргі 

кезде Қазақстанның индустриалды дамуына және өндірістің өсуіне 

байланысты қалыптасады. Қалдықтарды өндірудің негізгі көздері тау-кен 

және отын-энергетикалық секторлар болып табылады. Негізінен өндірістік 

қалдықтар қалдықтар тасталған жерлерде, шлам сақтағыштарда, әртүрлі 

қалдық үйінділерінде жойылады. Қайта өңделген өнеркәсіп қалдықтарының 

пайызы өндірілген қалдықтардың жылдық мөлшерінің шамамен 20%-ын 

құрайды. Алайда, өнеркәсіп кәсіпорындарының ескірген өндіріс қалдықтары 

қалдықтарды қайта өңдеуге, оларды жоюға және қайта өңдеуге, сондай-ақ 

өнеркәсіптік кәсіпорындардың кейбір шараларына қарамастан қалдықтардың 

көп мөлшерін қалыптастыруға мүмкіндік бермейді. Өнеркәсіп 

қалдықтарының басым бөлігі қауіпті қалдықтар ретінде жіктеледі. 

Өнеркәсіптік қалдықтар өнеркәсіп алаңдарында жинақталады және 

сақталады. Қауіпті қалдықтарды сақтау орындарының көпшілігі ескі 

әдістерге сәйкес жабдықталған және топырақтың, жер асты сулары мен 

ауаның қандай да бір қорғанысын қамтамасыз етпейді. 

2017 жылы кәсіпорындардың «жасыл» технологияларды 

инвестициялауға, шағын және орта бизнесті кеңінен тарту арқылы 

тұрмыстық қатты қалдықтарды кәдеге жарату мен қайта өңдеуге арналған 

шараларды қолдануға ынталандыру мақсатында экологиялық заңнаманы 

жетілдіру бойынша жұмыстар басталды. 
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2. Өндіріс және тұтыну қалдықтары 

2.1 Республика бойынша жалпы ақпарат  

Қоршаған ортаны қорғаудың маңызды бағыттарының бірі өндіріс пен 

тұтыну қалдықтарын басқару үдерісін ұтымды ұйымдастыру болып 

табылады. Бұл үрдісте аз қалдықты және қалдықсыз технологияларды 

енгізуді экономикалық жағынан ынталандыру, қалдықтарды 

залалсыздандыру және пайдалану үшін оларды қайта өңдеу маңызды рөл 

атқарады. 

Аталған бөлімде есепті кезеңде түзілген қалдықтар қауіпті деңгейлері, 

түрлері бойынша қайталама шикізатты өңдеуде қолда бар әлеуетінің жалпы 

ақпараты, аталған сектордағы негізгі нарық қатысушыларының тізімі 

ұсынылды. 

2017 жылы пайда болған қауіпті және қауіпті емес радиоактивті 

қалдықтардың жалпы көлемі 2.1.1-ші және 2.1.2-ші кестелерде ұсынылған.  

2.1.1-ші кесте 2017 жылы түзілген қалдықтардың көлемі  
 

№ 

р/с 

Қалдықтардың түрлері  Көлемі, т 

1 Қауіпті қалдықтар  126 874 275,35 

2 Қауіпт емес қалдықтар  278 148 781,42 

3 Радиоактивті қалдықтар 162 751,07 

 

2.1.2-ші кесте. Қауіптілік деңгейлері бойынша 2017 жылы түзілген 

қауіпті қалдықтардың көлемі 
 

№ 

р/с 

Қауіптілік деңгейі Көлемі, т 

1 Қызыл  1 708,58 

2 Янтарь  4 108 514,76 

3 Жасыл     122 764 052,01 

 Барлығы 126 874 275,35 

 

Республика бойынша 2017 жылға түзілген қауіпті қалдықтардың жалпы 

көлемі 126 874,28 мың тоннаны құрады. Түзілген қауіпті қалдықтардың 

96,7% -ы «жасыл тізімді», 3,2%-ы «янтарь тізімді» және тек 0,001%-ы 

«қызыл» тізімді құрайды. Қалдықтардың көлемң мен қозғалысы  қапіптілік 

деңгейі бойынша 2.1.1-ші диаграммада көрсетілген.  

Түрлері бойынша 2017 жылға түзілген қауіпті қалдықтар 2.1.2, 2.1.3 

және 2.1.4 диаграммаларда көрсетілген.  

«Жасыл тізімде» түзілген қалдықтардың 81%-ын «жасыл деңгейдің 

өзге қауіпті қалдықтары» ретінде белгіленген қалдықтар, «жасыл»  тізімдегі 

түзілген қалдықтардың 17,7%-ын күл және күл шлак қалдықтарының көлемі 

құрайды. «Янтарь» тізімде түзілген қауіпті қалдықтардың жалпы көлемінің 

64,4%-ын «янтарь деңгейдің өзге қауіпті қалдықтары», құрамында цианидтер 
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бар пайдаланылған бұрғылау шламы мен қалдықтардың түзілу көлемі 

сәйкесінше жалпы көлемнің 10%-ын және 7%-ын құрайды.   

2017 жылға қауіпті емес қалдықтардың түзілу көлемі 278 148,78 мың 

тоннаны құрайды. «Басқа қалдықтар» ретінде белгіленген қалдықтар тұзілген 

қалдықтардың 99%-ын құрайды. 0,2%-ын құрылыс материалдары, 0,05% – 

макулатура құрады.  

Қауіпті емес қалдықтардың көлемі мен қозғалысы 2.1.4-ші 

диаграммада көрсетілген. Түрлері бойынша 2017 жылға түзілген қауіпті емес 

қалдықтар 2.1.2, 3 және 2.1.5 диаграммаларда көрсетілген. Қызмет түрлері 

бойынша түзілген қауіпті және қауіпті емес қалдықтардың көлемі 2.1.6-ші 

және 2.1.7-ші диаграммаларда көрсетілген.   
 

2.1.3-ші кесте. Түрлері бойынша 2017 жылы түзілген қауіпті емес 

қалдықтардың көлемі 
 

№ р/с Қалдықтардың түрлері  Көлемі, т 

1 Қаптауыш материалдар 55 421,28 

2 Макулатура 130 390,64 

3 Пластик қалдықтары 5 274,32 

4 Электрондық және электр жабдық 

қалдықтары 

10 328,67 

5 Ірі көлемді қалдықтар 782,33 

6 Құрылыс қалдықтары 531 270,32 

7 Қолданыстан шыққан автокөлік  3 789,35 

8 Басқа қалдықтар 277 415 313,86 

 Барлығы 278 148 781,42 
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2.1.1-ші диаграмма. 2017 жылға қауіпті қалдықтардың қозғалысы  
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2.1.2-ші диаграмма. Түрлері бойынша 2017 жылы «қызыл» тізімнің түзілген қалдықтарының көлемі 
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2.1.3-ші диаграмма. Түрлері бойынша 2017 жылы «янтарь» тізімнің түзілген қалдықтарының көлемі     
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2.1.4-ші диаграмма. Түрлері бойынша 2017 жылы «жасыл» тізімнің түзілген қалдықтарының көлемі  
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2.1.5-ші диаграмма. 2017 жылы қауіпті емес қалдықтардың қозғалысы   

 

 
 

2.1.6-шы диаграмма. 2017 жылы қауіпті емес қалдықтардың түрлер 

бойынша түзілген көлемі  
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2.1.7-ші диаграмма. Қызмет түрлері бойынша түзілген қауіпті қалдықтардың көлемі 
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2.1.8-ші диаграмма. Қызмет түрлері бойынша түзілген қауіпті емес қалдықтардың көлемі 
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2. 2 Республика полигондары бойынша статистика  

Қалдықтарды көму орны - алу ниетінсіз оларды тұрақты орналастыру 

орны болып табылады. ҚР ЭК 298-бабына сәйкес қалдықтарды орналастыру 

жобалары мен полигондардың құрылысы жоғары эпидемиологиялық маңызы 

бар объектілер құрылысын салу кезінде мемлекеттік экологиялық және 

санитарлық-эпидемиологиялық сараптамаға жатады. Қалдықтарды көму 

арнайы зерттеулер  негізінде анықталатын орын үшін арнайы жабдықталған 

полигондарда жүргізіледі. 

Әрбір полигонның Қазақстан Республикасы Қалдықтардың 

мемлекеттік кадастрына қосылған жеке тіркеу нөмірі бар. Тек қауіпті емес 

қалдықтарды алдын ала өңдеусіз көмуге болады. Қауіпті қалдықтарды 

зарарсыздандыру, тұрақтандыру әдістері мен қалдықтардың қауіпті 

қасиеттерін азайтудың басқа әдістерінен өтуі тиіс. Қауіпті қалдықтарды 

қауіпті емес қалдықтар полигондарына көмуге тыйым салынады (ҚР ЭК 300-

бабына сәйкес). Санитарлық ережелер полигонға арналған орынды таңдау 

туралы егжей-тегжейлі ақпаратты қамтиды. ҚР ЭК 291-бабы сәйкес қалалық 

және басқа да елді мекендерде, емдік-сауықтыру және өзге аймақтарда 

сондай-ақ пайдалы қазбалардың мен тау-кен жұмыстарына іргелес 

аумақтарда полигондар орналастыруға тыйым салынады. Қазақстан 

Республикасында полигондарды қауіпті, қауіпті емес және ТҚҚ қалдықтарды 

орналастыру үш класқа бөлінеді. Әртүрлі кластағы полигондарда 

оналастырылатын қалдықтар тізбесі Қазақстан Республикасы Қоршаған 

ортаны қорғау министрінің 2007 жылғы 2 тамыздағы №244-ө бұйрығымен 

анықталған.   

Сондай-ақ, ҚР ЭК 300-бабының 4-тармағында бекітілген полигонның 

белгіленген класында қалдықтарды қабылдау өлшемдері бар. 1-класс 

полигондары (қауiптi қалдықтар) учаскесiнен ластану жалпыға ортақ 

жолдарға және жақын маңдағы аумаққа шығарылмауы сондай-ақ, учаскеге 

бөгде тұлғалардың еркін кіруіне рұқсат етілмейтіндей жабдықталуы қажет. 

Қауіпті қалдықтардың орналасу орны қалдық түрлерін, оның қауіптілік 

деңгейін және шығарылған күнін көрсете отырып айқын көрінетін 

сәйкестендіру белгілері арқылы көрсетілуі керек. Полигонды жабу сондай-ақ,  

экологиялық рұқсат алу қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті 

органның және санитарлық-эпидемиологиялық қызмет саласындағы 

мемлекеттік органның қорытынды тексеруінен және мақұлдауынан кейін 

мүмкін болады.  

Полигонды жабу (полигонның бір бөлігі) Қазақстан Республикасының 

Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2012 жылғы 12 қаңтардағы № 6-О 

бұйрығымен бекітілген және 1-класс полигондар үшін 30 жыл, 2-ші класты 

полигондар үшін 20 жыл, 3-класс полигондар үшін 5 жыл сүзгілеу ТҚҚ 

полигонының әрбір учаскесіне арналған газ мониторингін жүргізу 

шығарындыларды көму мониторингін жүргізуге, аумақтарды 
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рекультивациялауға сүйемелденеді. Полигондарды қалпына келтіру полигон 

аумағында қалдықтарды тұрақтандыру, полигонның табиғи және климаттық 

жағдайларын ескере отырып, полигонның беткейлерінің эрозиясын қорғау 

және көгалдандыру жөніндегі шараларды қамтиды. Полигондарды қалпына 

келтіруге қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының стандарттарымен 

белгіленеді. Полигондарды қалпына келтіру стандарт талаптары ұйымдық-

құқықтық нысанына қарамастан жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың 

орындауы үшін міндетті болып табылады. Қаржы бұзылған жерлерді 

қалпына келтіруге және кейінгі мониторинг полигонының тарату қорынан 

келеді. 

ҚР ЭК 301-бабында полигондардың қабылдауына келмейтін кейбір 

қалдық түрлеріне шектеу қойылғанын атап өту қажет. Бұл өндірушінің 

(импортер) кеңейтілген міндеттеріне жататын қалдықтарға медициналық 

немесе ветеринариялық қалдықтар, сұйық және тамақ қалдықтары, 

пестицидтер, қара және түсті металдар, құрылыс материалдары, полигон 

жағдайында жарылатын, коррозиялы, қышқылданатын, өрт қаупі жоғары 

немесе өрт қаупі бар қауіпті қалдықтар. Қазақстанмен қабылданған 

Стокгольм конвенциясы шеңберінде ҚР ЭК 293-1-бабымен Жойылуы қиын 

органикалық ластауыштары бар қалдықтарды сақтау пункттері жойылуы 

қиын органикалық ластауыштардың қоршаған ортаға және халықтың 

денсаулығына әсерін болғызбауды қамтамасыз ететін қорғаныс 

құралдарымен жабдықталуға тиіс. Олар үшін сонымен қатар, қалдықтардың 

мемлекеттік кадастрында жеке бөлімді есепке алу қатаң есептілік 

журналында жүргізілуге тиіс. Құрамында ЖҚОЛ бар қалдықтарды көмуге 

тыйым салынады. Мұндай қалдықтарды шығару және әкелу оларды жою 

мақсатында ғана рұқсат беріледі. ҚР ЭК ауысу ережесіне сәйкес құрамында 

ЖҚОЛ бар қалдықтарды жою бойынша бағдарламаны әзірлеу мерзімі 20125 

жылға дейін қарастырылады. ҚР ЭК 302-бабымен коммуналдық қалдықтар 

полигондарында өнеркәсіптік қатты және шлам тектес қалдықтарды 

орналастыруға тыйым салынады: 

2.2.1-ші кестеде ҚОҚ БАЖ-да тіркелген ТҚҚ полигондар тізімі, 

облыстар бойынша қауіпті және қауіпті емес қалдықтарды орналастыруға 

арналған полигондар саны туралы ақпарат ұсынылды.  

 

2.2.1-ші кесте. Облыстар бойынша полигондар бойынша ақпарат  

 
№ 

р/с 

Облыс/қала Қауіпті 

қалдықтарды 

орналастыруға 

арналған 

полигондар, бірл. 

Қаупті емес 

қалдықтарды 

орналастыруға 

арналған полигондар, 

бірл. 

ТҚҚ 

полигондары, 

бірл. 

1 Алматы қ.   4 - 

2 Астана қ.   2 1 

3 Ақмола облысы 8 27 100 
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№ 

р/с 

Облыс/қала Қауіпті 

қалдықтарды 

орналастыруға 

арналған 

полигондар, бірл. 

Қаупті емес 

қалдықтарды 

орналастыруға 

арналған полигондар, 

бірл. 

ТҚҚ 

полигондары, 

бірл. 

4 Ақтөбе облысы 17 - 19 

5 Алматы облысы 1 3 126 

6 Атырау облысы 17 - 42 

7 Шығыс Қазақстан облысы 9 29 146 

8 Жамбыл облысы 7 29 184 

9 Батыс Қазақстан облысы 3 1 145 

10 Қарағанды облысы  8 40 132 

11 Қостанай облысы  2 1 331 

12 Қызылорда облысы 9 - 131 

13 Маңғыстау облысы  24 6 52 

14 Павлодар облысы  9 10 114 

15 Солтүстік Қазақстан облысы   1 197 

16 Оңтүстік Қазақстан облысы 11 27 181 

 Барлығы  125 180 1 901 

 

ҚР ЭМ деректеріне сәйкес елдің полигондары мен үйінділерінің 16%-

ының рұқсат беретін және жобалық құжаттары бар.  

Жобалау құжаттамасы және лицензиялау құжаттары жоқ ТҚҚ ауылдық 

елді мекендердегі үйінділердің (полигонның жұмыс тобы, ҚОӘБ, 

ҚОӘБқоқыс үйінділерін жобаны операциялық ҚОӘБ ҚОӘБ, ҚОНЖ 

жобаларына мемлекеттік экологиялық сараптама жобасының қорытындысы, 

қоршаған орта эмиссиясына рұқсатнама) қалдықтарды көму технологиясы 

сақталмайды, жою қорлары жасалмаған, жер бөлу туралы жергілікті 

атқарушы органдардың шешімдері жоқ, қалдықтарды көму бойынша 

жұмыстарды жүзеге асыратын база жоқ, қоршаулар, таразы құралы жоқ, 

келіп түскен қалдықтарды дозиметриялық бақылау жүргізілмейді.  

Жергiлiктi атқарушы органдардың полигондар мен полигондарды 

талаптарға сәйкес жүргiзу жөнiндегi жұмыстары қаржы ресурстарының 

жеткiлiксiздiгiне байланысты жиi оң нәтиже бермейдi. 

 

2.3 Қалдықтарды өңдеу технологиясы 

Қалдықтарды өңдеу, зарарсыздандыру және кәдеге жарату физикалық, 

химиялық немесе биологиялық процестерді қамтиды, оның ішінде өндіру 

(өндіру), тауарлар немесе басқа да өнімдерде пайдаланылатын шикізаттан 

және (немесе) басқа материалдардан алынатын, қалдықтардың қасиеттерін 

өзгертуге, олардың көлемін немесе қауіпті қасиеттерін азайтуға көмектеседі. 

Қауіпті қалдықтар зиянсыз, тұрақтандырылған және әсер етудің басқа 

жолдары болып табылады, бұл қалдықтардың қауіпті қасиеттерін азайтады. 

Бұдан басқа, ҚР ЭК 293-бабы бөлек жиналуға және қайта өңдеуге, қайта 

өңдеуге мамандандырылған кәсіпорындарға берілуі тиіс қалдықтардың 

жекелеген санаттарын бөледі. Бұл санатқа электронды және электр 

жабдықтары, құрамында сынабы бар қалдықтар, батареялар, аккумуляторлар 
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кіреді. Өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген 

міндеттемелерімен таратылған Қазақстан Республикасы Энергетика 

министрінің 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 695 бұйрығымен бекітілген 

өнімдер тізбесімен қарастырылған өңдеуге және кәдеге жаратуға жататын 

қалдықтар кіреді. Қаптаманы өңдеу және қайта өңдеу процесі ҚР СТ 1787-

2008 «Қаптау және қайталама материалдық ресурстар ретінде пайдалану» 

стандартымен реттелген. Қайталама материалдық ресурстар және ағындар 

диаграммасы ретінде пайдалану процестерінің сипаттамасы» және ҚР СТ 

1786-2008« Қаптама. Қолданылған бумаларды энергетикалық қалпына 

келтіру». Қалдықтарды қайта өңдеу бойынша ең жақсы қолжетімді 

технологиялар Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2014 жылғы 

28 қарашадағы № 155 «Ең жақсы қолжетімді технологиялардың тізбесін 

бекіту туралы» бұйрығының 9 тармағына сәйкес ұсынылады. Қалдықтарды 

қайта өңдеу және қайта өңдеу нәтижесі қайталама материал немесе 

энергетикалық ресурстар болып табылады. Тұтыну қалдықтары операцияға 

ұшыраған қайталама шикізаттың мәртебесін алады, нәтижесінде қалдықтар 

шикізатты және (немесе) басқа материалдарды өндірістік процесте ішінара 

немесе толық алмастыру мақсатында қызмет етеді. Тізімдегі қалдықтардың 

қалған бөлігі әзірленбеген. Тұтыну қалдықтарын екінші шикізатқа беру 

критерийлері Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2016 жылғы 

19 шілдедегі № 322 бұйрығымен бекітілген. 

 Қазіргі таңда барлық облыс орталықтарында қалдықтарды қайта 

өңдейтін кәсіпорындар бар.  

 Қолданылған шиналарды қайта өңдеу бойынша бірқатар кәсіпорындар 

бар, өңдеудің кең таралған тәсілі механикалық, ал дайын өнімге деген 

сұраныс - резеңке үгінділері. Жабдықтарды таңдау ең алдымен қоршаған 

ортаны қорғауға арналған (пиролиз технологиясы қолайсыз) және қауіпсіздік 

(кесу механизмдерімен қолмен жұмыс жасамайды). Тозған шиналарды өңдеу 

бойынша кәсіпорындар Атырау облысын қоспағанда, барлық аудандарда 

орналасқан. 

 Қазақстанда сондай-ақ шыны құралдарының қалдықтарын қайта 

өңдейтін Дайын зауыттар жұмыс істейді және шыныдан, ыдыс-аяқтан, 

бөтелкелерден және контейнерлерден өнімді тұтыну үшін қаныққан нарық 

бар. Осы компанияларда қолданылатын технологиялар өте тиімді және 

жақсы дамыған. 

 Шыны ыдыстардың ең ірі зауыттарының бірі – «Еурокристалл» ЖШС 

ол тамақ өнеркәсібі мен фармацевтика өнеркәсібі үшін әртүрлі пішіндерді 

шығарады, ол 150 мл-ден 2 литрге дейін түссіз және кез-келген түс ауқымын 

құрайды. Компанияның өндірістік қуаттылығы жылына 100 млн бөтелке мен 

банка шығаруға мүмкіндік береді. 

 1999 жылы құрылған «САФ» шыны компаниясы» АҚ шынының ыдыс 

түрін шығарумен айналысады. Компанияда Bottero белгілі италия 
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компаниясының құрылғысы жөнделген. Шихталар дайындау цехы құрылысы 

кезінде ТМД елдерінде теңдесі жоқ заманауи автоматтандырылған басқару 

жүйелерімен салынды. 

 Зауыттың конструкторлық бюросы эксклюзивті шыны ыдыстарын 

шығаруға арналған жиынтық пішінін әзірлеуді қамтамасыз етеді. Зауыттың 

екі филиалының жалпы қуаттылығы - жылына 210 миллион шартты бөтелке 

шығарады. 

 Макулатураға келетін болсақ, атоалған сегментте оны өңдеудің 

үздіктерінің бірі еліміздің барлық ірі қалаларында қабылдау бекеттері бар 

«KagazyRecycling» ЖШС. «KagazyRecycling» ЖШС – «Қазақстан қағазы» АҚ 

еншілес кәсіпорыны. Қазақстан мен Орта Азиядағы өңделген шикізаттан 

жасалған орама өнімдері мен кеңірдектенген картон өндірісі ірі болып 

табылады. Өндіріс Германия, Франция, Швеция, Швейцарияның жетекші 

жеткізушілерінің жабдықтарын пайдаланады. Кәсіпорында үш 

технологиялық процес енгізілген: ұнтақтау-дайындау; қағаз және картон 

өндіру; гофрленген өнімдерді өндіру. 

2.3.1-ші кестеде қалдықтарды жинауды, сұрыптауды және өндіруді  

және аймақтар бойынша (energo.gov.kz) қайталама шикізатты өңдеу жолымен 

өнім өндіруді жүзеге асыратын кәсіпорындар бойынша толық ақпарат 

көрсетілген.  

 

2.3.1-ші кесте. Облыстар бойынша шикізатты жинайтын және 

өңдейтін компаниялардың тізімі  

№ 

р/с 

Облыс/қала Кәсіпорын атауы Қалдықтар түрлері Шығарылатын өнім 

(атауы, көлемі) 

1  Ақмола облысы «Жасыл Жер СТ» ЖШС Жылулқ кәдеге жарату, 

ұсақтау, химиялық 

залалсыздандыру, 

демеркуризация  

Резеңке үгінділері  

2  Ақтөбе облысы «Ақтөбе НГС» ЖШС   

«Тенуса» ЖШС  Пластикалық 

қалдықтардың барлық 

түрлері  

Люктер, инженерлік 

желілерге арналған 

сақиналар  

«ЭкоВторТехРесурс» 

ЖШС  

Резеңке дөңгелектер Тротуар тақтайшалары, 

резеңке еден жабындылары  

«Актобе Защита» ЖШС Резеңке дөңгелектер  Резеңке үгінділері  

3  Алматы облысы 

 

«Қазақстан қағазы» АҚ Макулатура, қағаз 

қалдықтары  

Баспа, сызба, жазба қағазы 

және гофрленген картон 

«Қайнар АКБ» ЖШС Істен шыққан 

аккумуляторлар 

- 

«Kagazy Recycling»  

ЖШС 

Макулатура Картон, қағаз 

«САФ» АҚ Шыны ыдыс  Шыны ыдысты өндіру  

«Утиль Экосервис» 

ЖШС 

Автокөлік шиналары - 

«КазПэтПолимер» Полимерлі қалдықтар Қайталама ПЭТ гранулдап 
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№ 

р/с 

Облыс/қала Кәсіпорын атауы Қалдықтар түрлері Шығарылатын өнім 

(атауы, көлемі) 

ЖШС өндіру  

Қайтама ПЭТ әртүрлі 

түстерді, ПЭТ 

преформаларын, ПЭТ 

бөтелкелерін, стреп ПЭТ 

ленталарын түйіршіктейді   

4  Атырау облысы 

 

«Вест-Дала» ЖШС Қайталама шикізат: 

пластик, қағаз, 

полиэтилен, шина, 

металлолом, 

аккумуляторлар 

Қайталама шикізат  

«Спецавтобаза» ЖШС Қайталама шикізат: 

шыны, полиэтилен, 

гофра 

Қайталама шикізат  

5  Шығыс 

Қазақстан 

облысы 

 

«ЭкоКом Инновация» 

ЖШС 

Құрамында сынап бар 

қалдықтарды сынаптан 

арылту 

 

«Табиғат - Өскемен» 

ЖШС 

Құрамында сынабы бар 

шамдар 

Жоғары температурада 

сынап буын айналдыру  

«Семейпластком» ЖШС Қайталама шикірат 

ретінде полипропилен 

қалдықтары  

Сантехникалық құралдарды 

-полиэтилен полипропилен 

құбырларды және олардың 

үлгілік бөліктерін өндіру 

«Бұхтарма Сервис» 

ЖШС 

Сұрыптау Қайталама шикізат: қағаз, 

картон, азық-түлік 

қалдықтары, сүрек, 

сүйектер, тері, резеңке, 

тоқыма, шыны  

«Бұхтарма» ПИТК 

 

Сұрыптау Қайталама шикізат: қағаз, 

картон, азық-түлік 

қалдықтары, сүрек, 

сүйектер, тері, резеңке, 

тоқыма, шыны  

«Вотчель С.А.» ЖК Қайта өңдеу Полиэтиленнен жасалған 

құралдар  

«Семей Сплав» ЖШС 

 

Шикізат ретінде 

қолданатын жиналған 

пайдаланылған 

аккумулятор 

батарейлері 

Ұнтақталған, қайталама 

полипропилен, қорғасын 

балқымаларын, жұмсақ 

қорғасындарды шығару 

  

«Чистые горизонты» 

ЖШС 

 

Автошиналар, резеңке 

төсеу, автокамералар, 

полиэтиленді 

құбырлау, 

тасымалдаушы лента, 

полиэтиленді 

сыйымдылықтар, 

майларды өңдеу, 

диэлектрикалық 

қолғаптар, арнайы 

киім, жоғары 

қысымдағы шлангілер, 

басқа да құрамында 

резеңке және 

пластикалық заттар, 

мазутталған топырақ, 

Пиролизді отын алу 



2017 жылға Өндіріс және тұтыну қалдықтарының мемлекеттік кадастрын жүргізу 

нәтижелері бойынша ақпараттық шолу   

39 

 

№ 

р/с 

Облыс/қала Кәсіпорын атауы Қалдықтар түрлері Шығарылатын өнім 

(атауы, көлемі) 

пайдаланылған майлы 

фильтрлар  

«Прогресс 

Вторресурсы» ЖШС 

Пайдаланылған 

аккумуляторлар  

Фракциялар бойынша өңдеу 

және бөлу  

«Ж. Құрылыс 

Компаниясы» ЖШС 

Автомобиль шиналары Резеңке үгінділері   

6  Жамбыл облысы  

 

«Хастал-оглы» ЖК Пластик, пластмасса Сыртқы қаптаманы және 

кәріз құбырларын шығару 

«Шахристан» ЖК Макулатура Дәретхана қағазын шығару 

«Долина» ЖК Макулатура Дәретхана қағазын шығару 

«ЭкоТехСтандарт» 

ЖШС 

Пайдаланылған майлар Пролиз жолымен өңдеу  

«ТаразТехноРесурс» 

ЖШС 

Компьютерлер, 

принтерлер, факстар, 

телефондар, 

мед.жабдықтар, 

тұрмыстық техника 

Кейін өңдеумен қабылдау  

7  Батыс Қазақстан 

облысы 

 

«Антей» ЖШС Полимерлер Полимирлерден люктерді, 

қыш тақтайшаларды және 

жабынқыштарды, кәріз 

люктерін, тротуар және 

қаптайтын қыш 

тақтайшалар шығару 

«Уральская 

птицефабрика» ЖШС 

Құс саңылаулары. Тыңайтқыштар 

«ЭКО-плюс» ЖШС Қайталама шикізат: 

пластик, металл, 

макулатура, қабықша, 

шыны 

Тротуар қыш тақтайшалары  

«ВТС Уральск» ЖШС Қайталама шикізат 

(макулатура) 

- 

«Борисов Д.Г.» ЖК Қайталама шикізат 

(макулатура) 

 

«Куксова Е.М.» ЖК Қайталама шикізат 

(макулатура) 

 

«Глухова Л.М.» ЖК Қайталама шикізат 

(картон, пластмассалар, 

целлофандар) 

 

«Туранпромресурс» 

ЖШС 

 

Барлық түрлердері 

пайдаланылған 

фильтрлар, майланған 

материал, пластмасса 

қалдықтары, 

оргтехника және оған 

тұтас резеңке 

техникалық қалдықтар 

Қалдық полиэтилен 

пленкасын (гранулятор) 

түйіршіктеу  

«Талап» АҚ Құрамында сынап бар 

шамдар 

Сынапты және 

люминисцентті шамдарды 

демеркуризациялау және 

залалсыздандыру  

 «Арктур» ЖШС 

 

Пайдаланылған майлар, 

авторезеңке  

Резеңке үгінділері өндіру 

8  Қарағанды 

облысы 

 

«Темиртау цветмет» 

МӨК 

 

Сусындардың, 

сыралардың алюминий, 

темір банкалары 

Қайталама алюминий: 

шошқадағы АВ-97 

маркасының екінші 
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р/с 

Облыс/қала Кәсіпорын атауы Қалдықтар түрлері Шығарылатын өнім 

(атауы, көлемі) 

  алюминийі, 

пирамидалардағы AB-91 

екінші алюминий сыныбы, 

пирамидаларда AB-87 

маркасының қайталама 

алюминийі, 

шошқадағы АК7М2 екінші 

алюминий сыныбы. 

Алюминий брикеттелген: 

алюминий бруцеллирленген 

AB-95 95% алюминий бар, 

ФАБ-50 ферролюмини (AB-

87 орнына деоксидизатор) 

«Ecoindustry» ЖШС 

 

Шиналар, автокөлік 

шиналары және басқа 

да резеңке техникалық 

құралдар  

Резеңке үгінділері әмбебап  

«ТТК» ЖШС 

 

Макулатура, алюминий 

сынығы,  

полиэтилен, 

ПЭТ пластикалық 

бөтелкесі  

Іске асыру 

ПЭТ пластикалық 

бөтелкесі  

Қақпағы бар жиынтықтағы 

Кәріздік люк  

ЖШС «Промотход 

Казахстан»  

 

Аккумуляторлар, 

резеңке қалдықтары, 

шиналар, құрасында 

сынап бар қалдықтар, 

радиоактивті 

қалдықтар және т.б.  

- 

«КазРемШина» ЖШС 

 

Автокөлік шиналары, 

шиналар және басқа да 

резеңке техникалық 

құралдар 

Резеңке үгінділері 

9  Қостанай облысы «Караман-К» ЖШС Биологиялық 

ыдыратылған 

қалдықтар 

Биогаз 

«Тазалык-2012» ЖШС Жұмсақ полиэтилен Халық тұтынатын тауарлар 

(Геоторлар, тексеру 

құдықтарының люктері) 

«Эколайнспорт» ЖШС Пайдаланылған 

шиналар, ЭЭҚ, 

пайдаланылған майлар 

 

Балалар алаңдары мен 

спорттық алаңдарға резеңке 

үгіндлері, пайдаланылған 

шиналарды жинау, ЭЭҚ 

қалдықтарын, 

пайдаланылған майларды  

кәдеге жарату 

«Фабрика нетканых 

материалов «S.M.F.-

System» ЖШС 

Пластик, макулатура, Геотоқыма 

«Агротехмаш» ЖШС Пайдаланылған 

шиналар 

Шиналарды жою 

«Салем KZ» ЖШС Құрамында сынап бар 

шамдар мен аспаптар  

 

«КазШинСервис» ЖШС   

 

Пайдаланылған 

шиналар мен резеңке 

Резеңке үгіндісі 
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Облыс/қала Кәсіпорын атауы Қалдықтар түрлері Шығарылатын өнім 

(атауы, көлемі) 

қалдықтары  

«Промотход Казахстан» 

ЖШС өкілеттілігін 

 Контейнерлер өндіру және 

жеткізу  

«Kagazy Recycling» 

филиалы 

 

Макулатура, картон Қайталама шикізат: 

макулатура, картон. 

Алматыға қайта өңдеуге 

жіберу 

«Соцсервис» ЖШС 

 

Макулатура, пластик, 

сынық, шыны 

Сұрыптау және өңдеуге 

жіберу 

«Илин» ЖШС 

 

Макулатура, пластик Сұрыптау және өңдеуге 

жіберу 

«Гэспол» ЖШС 

 

Ескі, мұнай шламдары, 

пайдаланылған 

фильтрлер 

- 

«Атамекен 4+» ЖШС 

 

Шыны және шыны 

ыдыстар 

Шыны жынықтары мен 

шыны ыдыстарын жинау 

10  Қызылорда 

облысы 

 

«Ибрайхан и К-ЛТД» 

ЖШС 

Полимерлі қалдықтар  Тротуар қыш тақтайшалары 

- 2000 м3, жабынқыш - 2000 

м3 

«Smart Rubber» ЖШС Тозған автомобиль 

шиналары 

Тамшылатып суару 

шлангісі 

«ЭКО-Н Сервис» ЖШС Құрамында сынап бар 

шамдар 

«Экотором-2У» орнату 

«Темир Жас-Груп» 

ЖШС 

Тозған автомобиль 

шиналары 

Резеңке үгіндісі 

11  Маңғыстау 

облысы 

 

«Тазалык» МКК ТҚҚ Қайталама шикізат: қағаз, 

картон, қара және түсті 

металл, шыны, полимерлі 

металдар, ағаш қалдықтары  

«МАЭК - Казатомпром» 

ЖШС 

Құрамында сынап бар 

шамдар  

 

«Eko-operating» ЖШС Люминесцентті шамдар 

және құрамында мұнай 

бар ағынды сулар  

 

12  Павлодар 

облысы  

 

«Павлодарский 

картонно-рубероидный 

завод» АҚ 

Қағаз және картон 

макулатурасы, 

технологиялық ағаш  

Дәретхана қағазы, рулонды, 

кровелді материалдар және 

картонды-қағаз бұйымдар 

«Казвторчермет» ПОФ 

АҚ 

Қара металл сынығы Қара металдардың сынығын 

әзірлеу, сақтау, өңдеуге 

дайындау және іске асыру  

«Кастинг» ЖШС ПФ Болат сынықтары Болат сынықтарын жою 

және әр түрлі маркалардағы 

прокат өнімдерін өндіру 

«KSP Steel» ЖШС ПФ Болат сынықтары Металл сынықтарын өңдеу, 

дайын өнім өндіру - 

периодикалық профильдер, 

сымдар және жіксіз 

құбырлар. 

«Завод Гофротара» 

ЖШС 

Макулатура Макулатураны өңдеу 

 «Резон» Фирма ЖШС Пайдаланылған 

құрамында сынап бар 

шамдар  

Пайдаланылғанды өңдеу, 

құрамында сынап бар 

шамдарды залалсыздандыру 

(демеркуляциялау) 

«ЭлектроТрансРеелто» 

ЖШС 

Пайдаланылған 

құрамында сынап бар 

URL-2M термовакуумды 

креогенді қондырғысы 
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№ 

р/с 

Облыс/қала Кәсіпорын атауы Қалдықтар түрлері Шығарылатын өнім 

(атауы, көлемі) 

шамдар  арқылы сынапты шамдарды 

сынаптан арылту 

«Inter Rubber Recycling» 

ЖШС 

Шиналар, резеңке 

қалдықтары  

Резеңке үгіндісі  

13  Солтүстік 

Қазақстан 

облысы 

 

«Жуков Сергей 

Иванович» ЖК 

Полиэтилен 

қалдықтары 

Полиэтиленнен бұйымдар 

өндіру 

«Салем.kz» ЖШС Құрамында сынап бар 

шамдар 

Демеркуризация 

«Компания Углежог» 

ЖШС 

Ағашты өңдеу 

қалдықтары 

Жоғары көміртекті ағаш 

көмірі  

«Радуга» ЖШС Полиэтилен Қоқыс пакеттері, 

пластмасса бұйымдары 

(шара, шелектер), құбырлар  

«Айсин» ЖК Макулатура Дәретхана қағазы, 

майлықтар, қағаз 

орамалдары  

«Soltustik Rubber 

Recycling» ЖШС 

Пайдаланылған шиналар Резеңке травматикалық 

плиткалар, резеңке 

қалдықтары 

«Ахмутдинов» ЖК 

 

Древесина Пеллеттер, брикеттер, 

жаңқалар, еуроағаш 

ағаш көмірі 

14  Оңтүстік 

Қазақстан 

облысы 

«Союз Plast» ЖШС ABS, PA, PP, PS, PC, 

PMMA,HD-PE, LD-PE, 

LLD-PE сияқты 

полимерлі материалдар 

 

«Технологии 21» ЖШС ТҚҚ Қайлатама шикізат 

«Экошина» ЖШС Шиналар, резеңке 

қалдықтары  

Резеңке және РЗБ өндіру. 

Резеңке темір жол 

төсемдері 

15  Астана қ. 

 

«Алтын-ТЕТ» ЖШС 

 

ТҚҚ ЖҚП түйіршіктері, ТҚП 

түйіршіктер, ПЭТ дайын 

өнімдері, эковата 

«Adal Service» ЖШС 

 

Люминесцентті шамдар 

және құрамында сынап 

бар жабдықтар, 

оргтехника  

Инсенераторлы 

жабдықтарда жағу, 

демеркуризация, демонтаж, 

бөлшектеу 

«Kazakhstan Rubber 

Recycling» ЖШС 

Шиналар, бұрын 

пайдаланылған  

«MeWa» неміс компаниясы 

«НТП КазЭкотех 

Астана» ЖШС 

Люминесцентті шамдар  Люминесцентті шамдарды 

залалсыздандыру 

«Ртутьная 

безопасность» ЖК 

Құрамында сынап бар 

бұйымдар 

Люминесцентті шамдарды 

залалсыздандыру 

«КРМ Service Trade» 

ЖШС 

Оргтехника Ұсақтау жолымен өңдеу 

«Астана-Пайдалану» 

ЖШС 

Жаранмай қалдықтары, 

құс фабрикаларының 

қалдықтары, майлы 

маталар, оргтехника, 

пайдаланылған майлар, 

пайдаланылған 

фильтрлер  

«Веста Алюс Пир-1,0К» 

маркасындағы пеш-и 

нсинераторында жағу  

 

16  Алматы қ. 

 

«Карина Тrading» ЖШС Макулатура Майлықтар, дәретхана 

қағазы, қағаз орамалдар  

 «Бумажный завод» ДХ 

ЖШС 

Макулатура Қағаз бұйымдарын өндіру  

 



2017 жылға Өндіріс және тұтыну қалдықтарының мемлекеттік кадастрын жүргізу 

нәтижелері бойынша ақпараттық шолу   

43 

 

№ 

р/с 

Облыс/қала Кәсіпорын атауы Қалдықтар түрлері Шығарылатын өнім 

(атауы, көлемі) 

«Алматыэкологострой» 

МКК 

Құрамында сынап бар 

құралдар мен 

бұйымдарды өңдеу  

УРЛ-2м орнату 

«Сынап плюс» ЖШС Құрамында сынап бар 

құралдар мен 

бұйымдарды өңдеу 

УРЛ-2м орнату 

«Бирлесу» ЖАҚ Маталы емес 

материалдар тоқымасы  

Кәсіпоры қуаты жылына 50 

тоннаға дейін  

«Кастинг» ЖШС Түсті металл Балқыту пештері 

«Алматыфторцветмет» 

ЖШС 

Түсті металл Балқыту пештері 

«Казферросталь» ЖШС Қара металл Балқыту пештері 

«TechnikDestroy» ЖШС Оргтехника, 

тұрмыстық техника 

Экструдер – иілімді 

материалдар құру  

«Кызыл Бель» ЖШС Радиоэлектроника және 

есептеу техникасы  

 

Электр орнатушы 

жабдықтар зауыты  

Пластмасса, 

полиэтилен 

 

«Полимертара» ЖШС Полиэтилен Пластмассалық бұйымдар  

«Союз Plast» ЖШС ABS, PA, PP, PS, PC, 

PMMA,HD-PE, LD-PE, 

LLD-PE сияқты 

полимерлі материалдар  

ПП, HD-PE, LD-PE, PS, 

сонымен қатар PA, ABS, PP, 

PC, PS, PE түйіршіктерінің 

қайталама түйіршіктер мен 

агломераттар өндірісі 

 

2019 жылдан бастап Қазақстанда ТҚҚ өндірісі мен қайта өңдеудің 

қазіргі көлемінде азық-түлік, құрылыс қалдықтары, шыны ыдыстар, пластик, 

пластмасса, қағаз және картон қалдықтарын көмуге тыйым салынады, 

сонымен бірге өңдеу қуаттарының тапшылығы байқалады. 

Тұрмыстық қатты қалдықтарды жеке жинауды, сұрыптауды және 

өңдеуді жүзеге асыру бойынша қабылданған шаралар кәдеге жарату көлемін 

ұлғайтуға және қалдықтарды кәдеге жарату сапасын жақсартуға, полигонда 

орналастырылған көлемдерді азайтуға, полигондардың қызмет мерзімін 

ұзартуға, экономикалық айналымға жылына 60 млрд теңге қайтаруға 

мүмкіндік береді, сондай-ақ ТҚҚ кәдеге жарату және өңдеу бойынша шағын 

және орта бизнесті дамытуға қосымша серпін береді.  

ТҚҚ жеке жинауды табысты жүзеге асыруда халықтың экологиялық 

сана мен мәдениеті маңызды рөл атқарады. Бүгінгі күннің өзінде өндіріс пен 

тұтынудың жоғары деңгейі кезінде контейнерлерді орнату және түсіндіру 

және басқа да ақпараттық жұмыстарды жүргізуге қатысты іс-шараларды 

жүргізілетіндігіне қарамастан, халықтың экологиялық мәдениеті қоршаған 

ортаны құрметтеу мәдениеті өте төмен деңгейде қалып отыр. 
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2.3.1-ші диаграмма. 2017 жылы түзілген  және жойылған өндіріс қалдықтарының көлемінің байланысы  
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3. Медициналық қалдықтар  

3.1 Жалпы ақпарат 

Бүкіләлемдік денсаулық сақтау ұйымдарының ақпараты бойынша № 

253 бюллетенде медициналық мекемелердің қызметі нәтижесінде 

шығарылған қалдықтардың жалпы санынан шамамен 80% қарапайым қоқыс 

болып табылады. Қалған 20%-ы инфекциялық, улы немесе радиоактивті 

болуы мүмкін қауіпті материалдар болып саналады. 

Медициналық қалдықтар және қосалқы өнімдер әртүрлі 

материалдардан тұрады:  

- жұқпалы қалдықтар: қанмен және оның өнімдерімен, ластанған 

қалдықтар, жұқпалы агенттердің мәдениеті мен қорлары, оқшауланған үй-

жайларда пациенттердің қалдықтары, қан мен дененің сұйықтықтары бар 

алынып тасталған диагностикалық үлгілер зертханадағы шығарылған 

жұқпалы жануарлар сонымен қатар, ластанған материалдар (тампондар мен 

бинттер) және жабдықтар (мысалы, бір реттік медицинаға белгіленген бір рет 

қолданылатын құрылғылар); 

- патологиялық қалдықтар: теңестірілген дене мүшелері және асқынған 

жануарлар өлексесі; 

- өткір заттар: шприцтер, инелер, бір реттік скальпелдер мен ұстаралар 

және т.б.; 

- химиялық заттар: мысалы, сынап, еріткіштер мен дезинфекциялау 

құралдары; 

- дәрілік препараттар: мерзімі өтіп кеткен, пайдаланылмаған және 

ластанған дәрілік заттар; вакциналар мен и сарысулар; 

- генозиянды қалдықтар: обырды емдеу үшін пайдаланылатын 

цитотоксические препараттар және олардың метаболиттері сияқты өте 

қауіпті, мутагенді, тератогенді немесе канцерогенді заттар; 

- радиоактивті қалдықтар: радиоактивті диагностикалық 

материалдармен немесе радиотерапиялық материалдармен ластанған сияқты 

шыны ыдыстар; 

- ауыр металдар қалдықтары: сынған сынап термометрлері сияқты. 

Жұқпалы және патологиялық қалдықтардың жалпы тізімінің көпшілігін 

қауіпті медициналық қалдықтар алады. Олар медициналық мекемелердің 

жалпы қалдықтарының 15% -ын құрайды. 

Өткір заттар барлық қалдықтардың 1%-ын құрайды, олар тиісінше 

жұмыс ісемеген жағдайда инфекцияның негізгі таралу көзі болып табылады. 

Медициналық мекемелер қалдықтарының шамамен 3%-ы химиялық заттар 

мен дәрілік препараттар ал, медициналық мекемелердің генотиптік 

қалдықтар мен радиоактивті заттар мен ауыр металдар бар материалдар 

жалпы қалдықтарының шамамен 1%-ын құрайды. Медициналық 

мекемелерден қалдықтарды өңдеу және жою тәуекелдерді азайтуға 

қарамастан, денсаулыққа байланысты жанама тәуекелдер емдеу немесе жою 
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кезінде қоршаған ортаға зиянды заттардың шығарылуына байланысты болуы 

мүмкін. Қалдықтармен ластанған полигондар тиісті құрылғылар болмаған 

жағдайда ауыз суды ластауы мүмкін. Қалдықтарды кәдеге жарату бойынша 

құрылғыларды басқару немесе ұстауда тиісті жобалау болмаған жағдайда 

кәсіби тәуекелдерге жол беріледі.  

Қалдықтарды жағу түрлі елдерде кеңінен қолданылады, бірақ дұрыс 

емес жағу немесе жағымсыз материалдарды жағу атмосфераға ластаушы 

заттардың шығарылуына және күл қалдықтарының пайда болуына алып 

келеді. Құрамында хлоры бар жанғыш материалдардан диоксиндер мен 

фурандар түзіледі, олар адамның канцерогендері болып табылады. Ауыр 

металдарды немесе құрамында жоғары металл бар материалдарды (әсіресе 

қорғасын, сынап және кадмий) жағу улы металдардың қоршаған ортаға 

таралуына алып келуі мүмкін. 

Тек 850-1100°C температурасында жұмыс істейтін инсинераторлар мен 

газды тазарту үшін арнайы жабдықталған заманауи газ тазартқыш 

диоксиндер мен фурандардың шығарындыларының халықаралық 

стандарттарына жауап береді. Қазіргі уақытта автоклавты, микротолқынды 

терапияны, іштен араластыруға және химиялық өңдеуге байланысты бу-

термиялық өңдеу сияқты өртеуге баламалар бар. 

Денсаулық сақтау мекемелерінің қалдықтарымен байланысты 

денсаулыққа зиян келтіретін қауіп-қатер туралы хабардарлықтың болмауы, 

қалдықтарды басқаруға тиісті саланың жеткіліксіз дайындығы, қалдықтарды 

басқару және оларды кәдеге жарату жүйесінің болмауы, қаржылық және 

кадрлық ресурстардың жеткіліксіздігі, сондай-ақ осы тақырыпқа тиісті назар 

аударылмау фактісі медициналық мекемелердің қалдықтарымен байланысты 

ең көп кездесетін проблемалар болып табылады. 

Қазақстан Республикасында медициналық қалдықтарды басқару 

жүйесіндегі негізгі нормативтік-құқықтық база: Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 31 мамырдағы «Денсаулық 

сақтау объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» 

санитариялық қағидаларын бекіту туралы № 357 бұйрығы; Қазақстан 

Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 28 ақпандағы 

«Өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинауға, пайдалануға, қолдануға, 

залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға және көмуге қойылатын 

санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын 

бекіту туралы» № 176 бұйрығы; Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 

министрінің м.а. 2015 жылғы 24 ақпандағы №127 бұйрығымен бекітілген 

«Денсаулық сақтау объектілеріне қойылатын санитариялық-

эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары. 

Медициналық қалдықтар бес класқа бөлінеді: 

1) қауіпті емес қалдықтар – қауіпті қасиеттерге ие емес қалдықтар – 

А класы;  
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2) эпидемиологиялық қауіпті қалдықтар – инфекцияланған және 

әлеуетті инфекцияланған қалдықтар (қанмен және басқа да биологиялық 

сұйықтықтармен ластанған материалдар және аспаптар, заттар, 

патологоанатомиялық қалдықтар, органикалық операциялық қалдықтар: 

ағзалар, тіндер, инфекциялық бөлімшелердің тамақ қалдықтары, патогендігі 

III-IV топтардың микроорганизмдерімен жұмыс істейтін микробиологиялық, 

клиникалық-диагностикалық зертханалардың, фармацевтикалық, иммундық 

биологиялық өндірістердің қалдықтары, виварийлердің биологиялық 

қалдықтары, пайдалануға жарамсыз тірі вакциналар) – Б класы;  

3) төтенше эпидемиологиялық қауіпті қалдықтар – инфекциялық 

аурулармен ауыратын науқастармен жанасқан, халықтың санитариялық-

эпидемиологиялық салауаттылығы саласында төтенше жағдайлардың пайда 

болуына алып келуі мүмкін және аумақты санитариялық қорғау бойынша іс-

шараларды жүргізуді талап ететін материалдар, патогендігі I-II топтардың 

микроорганизмдерімен жұмыс істейтін зертханалардың, фармацевтикалық 

және иммундық биологиялық өндірістердің қалдықтары, фтизиатриялық 

стационарлардың емдеу-диагностикалық бөлімшелерінің қалдықтары, 

анаэробты инфекциялы пациенттердің қалдықтары, туберкулез 

қоздырғыштарымен жұмысты жүзеге асыратын микробиологиялық 

зертханалардың қалдықтары) – В класы;  

4) токсикологиялық қауіпті қалдықтар – пайдалануға жатпайтын 

қалдықтар (дәрілік, оның ішінде цитостатиктер, диагностикалық, 

дезинфекциялау құралдары), құрамында сынап бар заттар, аспаптар мен 

жабдық, фармацевтикалық өндірістердің шикізаттары мен өнімдерінің 

қалдықтары, жабдықты, көлікті, жарықтандыру жүйелерін пайдалану 

қалдықтары) – Г класы; 

5) радиоактивті қалдықтар – құрамында Қазақстан Республикасының 

атом энергиясын пайдалану саласындағы заңнамаларымен белгіленген, 

радиоактивті заттар үшін регламенттелген мәннен асатын мөлшерде және 

концентрацияда радиоактивті заттар бар қалдықтар – Д класы;  

 

3.2 Республика бойынша медициналық қалдықтардың 

статистикасы   

ҚР ДСМ Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің мәліметтері 

бойынша 2017 жылға медициналық қалдықтардың жалпы көлемі (3.2-ші 

кесте) мыналарды құрайды: 

- А класс қалдықтары – 847 657,32 т; 

- Б класс қалдықтары – 203 863,57 т; 

- В класс қалдықтары – 3 698,20 т; 

- Г кластың келесі қалдықтары: 

- құралдар – 186 51 дана, 

- қатты – 13 490, 62 кг,  
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- сұйық – 1 292,46 л. 

Д кластағы медициналық қалдықтарыдың көлемі (радиоактивті) 2017 

жылға 0 т құрады. 

 

3.2-ші кесте. Облыстар бойынша қауіптілік сыныптары бойынша 

медициналық қалдықтар көлемінің сомасы 

 
№ 

р/с 

Облыс / 

қала 

А класының 

қалдықтары  

Б класының 

қалдықтары 

В класының 

қалдықтары 

Г класының қалдықтары 

Бұйымда

р (дана) 

Қатты 

(кг) 

Сұйық 

(л) 

1  Ақмола 725 978,18 126 398,966 3 232,622 3 074 0 0 

2  Ақтөбе 546,297 134,554 10,496 11 409 0 0 

3  Алматы 1 151,809 382,847 24,985 6 989 0 0 

4  Атырау 102,468 98,169 9,526 5 023 53 0 

5  ШҚО 516,569 332,108 17,908 4 197 0 0 

6  Жамбыл 953,765 206,751 30,323 3 442 0 0 

7  БҚО 10 971,604 2 363,418 25,644 1 675 7 0 

8  Қарағанды 1 448,147 1 466,013 16,241 0 2 878 0 

9  Қостанай 2 635,997 579,193 51,9 90 950 0 0 

10  Қызылорда 470,667 160,151 23,54 0 141,364 0 

11  Маңғыстау 497,648 118,447 19,444 12 912 0 0 

12  Павлодар 2 134,6 1 004,4 143,4 5 739 0 0 

13  СҚО 766,47 236,947 7,084 2 374 0 0 

14  ОҚО 115,628 213,355 16,712 497 3 197,325 0 

15  Астана қ. 60 151,2 6 233,542 46,813 17 319 3 846,3 0 

16  Алматы қ. 39 091,306 63 917,342 21,6537 20 080 3 367,63 1 292,46 

17  көлікте 124,961 17,369 0 830 0 0 

 Барлығы 847 657,316 203 863,572 3 698,2917 186 510 13 490,619 1 292,46 
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3.2-ші диаграмма. Қауіптілік кластары бойынша түзілген  

медициналық қалдықтар көлемінің байланысы (%) 

 

80,33

19,32

0,35

А класының 

қалдықтары

Б класының 

қалдықтары

В класының 

қалдықтары

 
 

Республика бойынша түзілген медициналық қалдықтардың жалпы 

көлемінің 80% -ын А класындағы қалдықтар құрайды, яғни 2016 жылға 

түзілген көлеміне сәйкес келеді. 

Медициналық қалдықтарды өңдеу және жою тәжірибесі нашар 

тәжірибе жүзінде, оның ішінде жұқпалы агенттер мен улы заттардың 

әсерімен байланысты аурудың ауыртпалығын болдырмау үшін назар 

аударуды қажет етеді. 

Қалдықтарды өңдеуді және жоюды ұйымдастырудың негізгі 

элементтері болып мыналар табылады: міндеттерді ескеретін ауқымды 

ресурстарды бөлуді, өңдеуді және жоюды есепке алатын кешенді жүйені 

құру; бұл үдеріс ұзаққа созылып, біртіндеп жетілдірілуде; медициналық 

қалдықтармен байланысты қауіптер туралы хабардарлықты арттыру және 

қауіпсіз әдістер туралы; қалдықтарды жинау, сұрыптау, тасымалдау, сақтау, 

өңдеу немесе көму кезінде адамдардың қауіптілігін болдырмау үшін қауіпсіз 

және экологиялық қауіпсіз қалдықтарды басқару нұсқаларын таңдау. 

ҚР Үкіметі тарапынан медициналық қалдықтарды басқарудың жалпы 

және ұзақ мерзімді жетілдіруін қамтамасыз етуді қолдау қажет, алайда 

жергілікті деңгейде дереу іс-қимыл жасалуы мүмкін. 
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4. Жойылуы қиын органикалық ластауыштар  

4.1 Жалпы ақпарат 

Жойылуы қиын органикалық ластауыштар - биожинақтағыштығымен 

сипатталатын ыдырауға төзімді, уытты заттарға ие химиялық заттар тобы. 

Осы топтың химиялық қосылыстары мен қоспалары ауа, су және көшпелі 

жануарлар түрлерімен трансшекаралық тасымалдауды жүзеге асырады, 

сондай-ақ жер үсті экожүйелерінде және су экожүйелерінде жинақталған 

босату көздерінен үлкен қашықтықта орналасады. 

Тіпті шағын дозаларда ЖҚОЛ қалыпты биологиялық функцияларды 

бұзуы, одан кейінгі ұрпаққа берілуі және адам денсаулығы мен қоршаған 

ортаға қатер төндіруі мүмкін 

Қазақстан ЖҚОЛ саласындағы үш көптарапты халықаралық шарттың 

қатысушысы болып табылады.  

Роттердам конвенциясы 

Роттердам конвенциясының негізгі мақсаты қоршаған ортаға және адам 

денсаулығына елеулi залал келтірілген Халықаралық саудадағы жекелеген 

қауіпті химиялық заттар мен пестицидтерге қатысты алдын ала негізделген 

келісім рәсімі болып табылады. Бұр проблемаға 1980 жылдан бастап тиісті 

назар аударыла бастады. Үкімет импорттаушылардан алдын ала келісімін 

алуға дейін сауда-саттыққа қауіпті заттардың тізіміне енгізілген қауіпті 

заттарды сататын экспорттаушылардан талап ететін алдын ала негiзделген 

келiсiмдер (АНК) үдерісін әзірледі. 

1998 жылы Роттердам конвенциясы басталды және АНК рәсімі заңды 

түрде міндетті болды. Конвенция «қорғаныстың бірінші желісін» белгілейді. 

Егер ел химиялық заттарды импорттауға келіскен болса, Конвенция оларды 

стандартты таңбалау, техникалық көмек және басқа да қолдау түрлерімен 

қауіпсіз түрде басқаруға жәрдемдеседі. Ел экспорттаушылар Конвенцияның 

талаптарына сәйкес келуін кепілдендіреді. Экспорттаушы елдер 

импорттаушы елдер айқындаған шешімдер мен шарттарды бұза отырып, 

қауіпті заттардың өз аумағынан экспортталмауын қамтамасыз етуі тиіс. 

Ерекше химиялық заттарды импорттауға келіспеу туралы шешім олар 

Роттердам конвенциясының қатысушылары бола ма, жоқ па барлық елдерге 

қарамастан барлық елдерде қолданылуы қажет. Ел сондай-ақ ішкі тұтыну 

үшін осындай заттарды өзінде өндіруді тоқтатуы қажет.  

Химиялық заттарды пайдалануға тыйым салынған немесе қатаң 

шектелген, бірақ алдын ала негізделген келісім рәсіміне енгізілмеген 

жағдайларда мұндай ақпарат экспорттаушы шет мемлекетке берілуі тиіс. 

Роттердам конвенциясы 2004 жылдың 24 ақпанында күшіне енді. Ол 

Қазақстанда ҚР 2007 жылғы 20 наурыздағы №239 заңмен ратификацияланды. 

Қазақстан Роттердам конвенциясы шеңберінде улы химикаттар туралы, 

олардың адам денсаулығына және қоршаған ортаға әсері туралы ақпаратқа 

қол жеткізді. Роттердам конвенциясы Қазақстандағы химиялық заттарды 
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бақылау және басқару жүйесін жақсартады. Осы деректерді пайдалана 

отырып, мемлекет Конвенцияда улы заттарды қолдану, шектеу немесе 

тыйым салу бойынша өз саясатын құра алады. 

Роттердам конвенциясы Тараптарының алтыншы Конференциясы 

Женевада 2013 жылғы 28 сәуір мен 10 мамыр аралығында өтті, Химиялық 

заттарды қарау жөніндегі комитет Конвенцияның III қосымшасына қосу үшін 

мынадай химиялық заттарды ұсынды: 

- азинфос-метил; 

- пентабромдифенилді эфир, пентабромдифенилді эфирдің 

коммерциялық қоспалары; 

- октабромдифенилді эфирдің коммерциялық қоспалары; 

- перфтороктанды сульфон қышқылы, перфтороктанды сульфонаттар, 

перфтороктанды сульфонамидтер мен перфтороктанды сульфонилдер; 

- 200 г/л ион паракваттан кем емес құрамға сәйкес 276 г/л дихлорид 

паракваттан кем емес құрамдағы сұйық құрамдар (эмульсия концентраты мен 

ерітілген концентрат); 

- Хризотилді ізбес. 

Конференция қатысушыларына осы химиялық заттар бойынша 

шешімдер қабылдау ықпал ету үшін құжаттар жобасын қарастыру 

ұсынылды.  

Тараптар Конференциясы барысында Роттердам конвенциясының 

ережелері орындалмаған фактісі және осы ережелерді орындамаған деп 

танылған Тараптарға қатысты шаралар қабылдауға болатындығын анықтау 

үшін рәсімдер мен институционалдық тетіктермен басқа да мәселелер қайта 

қаралды;  

Конфенциямен хризотилді ізбеске бас назар аударылады.  

Бұрын, 2009-2011 жылдары Қазақстанда «Азаматтық қоғам және 

Қазақстанда қауіпті қалдықтарды басқару» жобасы іске асырылды. Бірлескен 

жобаға «Еуропа әйелдері - ортақ болашақ үшін» («Women in Europe for 

Common Future») және оның Қазақстандағы серіктестері - экологиялық 

ұйымдар желісі (EcoФорум) және «Greenwomen» сараптамалық экологиялық 

агенттігі қатысты. 

Жобаның негізгі мақсатына мыналар жатады: ізбес және ЖҚОЛ 

пайдалануды бақылау және шектеу мақсатында ұлттық және аймақтық акция 

үшін қоғамдық және саяси қолдау алу; елде халықтың денсаулығына ізбес 

және ЖҚОЛ зиянды әсерлерін кеңінен хабардар ету.сондай-ақ ізбес және 

ЖҚОЛ көму, көму және қауіпсіз қоймалаудың ластанған орындарын тазалау 

тәсілдері зерттелді.  

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сәйкес, ізбестің 

адам ағзасына әсері негізінен жұмыс кезінде ластанған ауа талшықтарымен, 

сондай-ақ атмосфералық ауаны нүктелік көздердің жанында немесе ізбесі бар 
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материалдарды қолданумен салынған тұрғын және тұрғын емес үй-

жайлардың ауасымен тыныс алу кезіндегі ықпалы.  

Ізбестің ластануының ең жоғары деңгейі ізбесі бар материалдарды 

орау, ізбесті басқа материалдармен араластыру және абразивті құралы бар 

ізбес өнімдерін құрғақ кесу кезінде байқалады. Ізбестің зиянды әсері ізбесі 

бар материалдармен салынған ғимараттарды бөлшектеу кезінде пайда болуы 

мүмкін. Әлемде өндірісте 125 миллионға жуық адам ізбестің әсеріне 

ұшырайды. Жаһандық бағалау бойынша жыл сайын кем дегенде 90 мың адам 

ізбеспен байланысты аурулардан (өкпе обыры, мезотелиома және асбестоз) 

қайтыс болады. 

Сондай-ақ, бірнеше мыңға жуық өлімді өндірістен тысқары ізбестің 

әсерінен алынған басқа ізбеспен байланысты ауруларға жатқызуға болады. 

1990-шы жылдардың басында ізбесті пайдалануды тыйым салынған елдерде 

ізбеске байланысты аурулардың саны әлі де өсіп келеді. Бұл аурулар ұзақ 

жасырын кезеңмен өтетіндіктен, ізбесті пайдалануды жедел тоқтату осы 

аурулардың өлім санын тек бірнеше онжылдықтан соң азаяды. Бұл сала 

өзінің мүдделерін қорғап, адамның денсаулығын пайдадан жоғары қоятын 

көптеген елдер мен халықаралық құрылымдардың ұстанымы үкіметтік емес 

ұйымдар тарапынан қолдау тапты 

Сондай-ақ Шығыс Еуропа, Кавказ және Орталық Азия аймағы 

(ШЕКОА) әлемдегі ізбестің негізгі өндірушілерінің бірі болып табылады. 

Дүниежүзінде ізбес өндіру және пайдалану азайып келе жатқандығына 

қарамастан, ШЕКОА аймағы осы материалды өндіру және қолдану 

тұрғысынан көшбасшылық етуде. 

Базель конвенциясы 

Қауіпті қалдықтарды трансшекаралық тасымалдау және оларды 

аулаққа шығаруды бақылау туралы Базель конвенциясы, Швейцарияның 

Базель қаласында 1989 жылдың 22 наурызында қабылданған және қауіпті 

қалдықтардың мемлекетаралық қозғалысын бақылау және қалдықтарды 

қауіпсіз өңдеу үшін қажетті құралдарға ие болмаған елдерге қауіпті 

қалдықтарды тасымалдауды болдырмау туралы халықаралық келісім болып 

табылады. Жақында Конвенцияға құрамында күшәла, сынап, қорғасын, ізбес 

және басқа да заттар бар қауіпті қалдықтарды әкелуге тыйым салынған 

бірқатар түзетулер қабылданды. 

Базель конвенциясының басты мақсаты – қауіпті қалдықтардың 

қолайсыз ықпалы салдарынан адам денсаулығы мен қоршаған ортаны қорғау. 

Конвенцияның қолданылу саласы «қауіпті» болып анықталған қалдықтардың 

кең спекторын (олардың шыққан жерлері мен құрамына қарай), сондай-ақ 

тұрмыстық қалдықтар мен оларды жағудан пайда болатын күл деп аталатын 

қалдықтардың кең ауқымын қамтиды. 

Конвенция қағидалары келесі негізгі мақсаттарға негізделеді: 

- қауіптілерді трансшекаралық тасымалдауды шектеу; 
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- қауіпті қалдықтардың түзілуін азайту және көму орындарында қауіпті 

қалдықтарды экологиялық негізделген реттеудің ықпалы; 

- қалдықтарды рұқсат етілген трансшекаралық тасымалдау кезінде 

пайдаланудың реттеу жүйесін құру.  

Қазақстан Базель конвенциясына Қазақстан Республикасы Президенті 

«Қауіпті қалдықтарды трансшекаралық тасымалдауды және оларды аулаққа 

шығаруды бақылау туралы» № 389-II Заңына қол қойғаннан кейін 2003 

жылдың 10 ақпанында қосылды. 

Конвенция Тараптардың өз шекаралары арқылы тасымалданатын 

қалдықтардың мөлшерін барынша азайтуға, қалдықтарды өндірістік 

орындарына барынша жақын деңгейде өңдеуге және оларды жоюға және 

экологиялық таза, қалдықсыз технологияларды енгізе отырып, олардың 

көздерінен қалдықтардың пайда болуын болдырмауды немесе азайтуды 

міндеттейді.   

Тұрақты түрде Тараптармен Конференция баяндамаларын ұсыну және 

оның Тараптарымен Конвенцияның орындалу мониторингін жүзеге асыру 

үшін Конвенцияның мүше мемлекеттері өткен күнтізбелік жылдың соңына 

дейін қауіпті және басқа да қалдықтарды трансшекаралық тасымалдау 

туралы ақпаратты қамтитын баяндаманы ұсыну үшін импортталатын және 

экспортталатын қалдықтардың, олардың қасиеттерінің, транзит елдерінің 

және т.б. көрсетілген көлемдері мақұлданды; Конвенция талаптарын жүзеге 

асыру бойынша олармен қабылданған шаралар туралы; қауіпті және басқа 

қалдықтарды трансшекаралық тасымалдау және аулаққа шығару кезіндегі 

орны, барлық жағдайлар туралы ақпарат және оларды жою және т.б. үшін 

алдын алынған шаралар туралы. 

Базель конвенциясына Тараптармен ұлттық есептілікті жетілдіру 

жөніндегі нұсқаулық құжатын 2009 жылғы қыркүйекте Базель 

конвенциясының орындалуын және сәйкестігін қамтамасыз ету жөніндегі 

механизмді басқару жөніндегі Комитеті шығарған. 

Хатшылық Конвенцияны жүзеге асыру үшін өзінің Тараптарына 

ұйымдастырушылық-техникалық және сараптамалық қолдау (Конвенцияда 

қамтылған мандаттарға және КТ шешімдеріне сәйкес) көрсету арқылы 

Конвенцияға қызмет етеді. Хатшылық КТ бағынысты. Ол Қоршаған ортаны 

қорғау бойынша Біріккен Ұлттар Ұйымының Даму Бағдарламасының 

(ЮНЕП) басқаруымен жұмыс істейді және Женева қаласында орналасқан. 

2012 жылдан бастап Базель, Роттердам және Стокгольм конвенцияларының 

бірлескен (әзірге уақытша) хатшылығы жұмыс істейді. 

Базель конвенциясының Аргентинада, Египетте, Индонезияда, Иран 

Ислам Республикасында, Қытайда, Нигерияда, Тынық мұхиттың оңтүстік 

бөлігінің (Самоа) қоршаған орта бойынша Аймақтық бағдарлама елдерінде, 

Ресей Федерациясында, Сальвадорда, Сенегалда, Словак Республикасында, 

Тринидадта және Тобагода, Уругвайда және Оңтүстік Африкада14 аймақтық 
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және үйлестіру орталықтары бар. Бұл орталықтар аймақтық жобаларды 

әзірлеумен және жүзеге асырумен айналысады, Конвенцияны жүзеге асыру 

мақсатында кадрларды дайындауды және технологияларды беруді жүзеге 

асырады. 

Қазақстан ТМД-ның басқа да елдері сияқты Мәскеу аймақтық 

орталығына жатады.  

ҚР 2012 жылға Ұлттық есебі Базель конвенциясының Хатшылығымен 

ұсынылған қазіргі заманғы есеп беру талаптарына сәйкес дайындалды. 

Базель конвенциясы бойынша басылымдарды ЮНЕП және аймақтық 

орталықтармен басып шығарылды. 

СОР-11 2013 жылы 28 сәуір мен 10 мамыр аралығында Женева 

қаласында өтті. Конвенция тараптарының барлық шешімдері қазіргі таңда 

Қазақстан үшін маңызды шешімдерді анықтаумен талданады. 

Ұлттық есептілік - Базель конвенциясының міндеттемелерін орындау 

кезінде Конвенция Тараптары үшін негізгі шарттардың бірі болып табылады. 

Конвенциямен Тараптар үшін Базель конвенциясының 13-бабының 3-

тармағында көзделгендей бір-бірін хабардар ету механизмі бекітілді. Жыл 

сайынғы ақпарат «Ақпаратты беру туралы» өзгертілген сауалнама негізінде 

Тараптармен жасалады. 

2010 жылғы Базель конвенциясы бойынша баяндамамен 

салыстырғанда, 2012 жылға арналған есепте жасалған негізгі өзгерістер 

заңнамалық базаға, халықаралық шарттарға, жаңадан қабылданған саяси 

құжаттарға және қауіпті және басқа қалдықтарды қабылдау, экспорттау және 

импорттау туралы деректерге қатысты болды. 

Қазақстандағы Базель конвенциясын жүзеге асыру шеңберінде қауіпті 

қалдықтарды реттеу бойынша нормативтік құжаттар тізбесі: 

- Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 6 наурыздағы 

«Өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинауға, пайдалануға, қолдануға, 

залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға және көмуге қойылатын 

санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын 

бекіту туралы» № 291 Қаулысы; 

- КО 2012 жылғы 16 тамыздағы «Тарифтік емес реттеу саласындағы 

нормативтік құқықтық актілер туралы» № 134 шешімімен бекітілген, кеден 

одағының кедендік аумағына әкелуге тыйым салынған қауіпті қалдықтардың 

тізбесі; 

- КО 2012 жылғы 16 тамыздағы «Тарифтік емес реттеу саласындағы 

нормативтік құқықтық актілер туралы» № 134 шешімімен бекітілген Кеден 

одағының кедендік шекарасы арқылы тасымалданатын және (немесе) 

экспортталатын кезде қауіпті қалдықтардың тізбесі. 

 Қазақстан Республикасындағы қауіпті қалдықтармен жұмыс iстеудi 

реттеу жөнiндегi мәселелеріне Базель конвенциясы шеңберiндегi 

мiндеттемелермен сәйкестiгiн талдау, Қазақстан Республикасының 
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Экологиялық кодексiнде негiзгi құқықтық нормалар көзделгенiн көрсеттi. 

Бірақ, бұған қарамастан, Қазақстанның Базель конвенциясына қосылуының 

барлық кезеңінде Хатшылық нұсқаулығында көзделген оның орындалуына 

қойылатын талаптарды орындау бойынша тиімді шаралар толық көлемде 

қабылданбады. Құқықтық нормалар Конвенцияның қосымшаларын және 

Базель конвенциясы Тараптарының ұлттық есептілігін жетілдіру жөніндегі 

Конференция тараптарының нұсқаулығын сәйкестендіруді талап етеді. 

Стокгольм конвенциясы 

2001 жылғы 22 мамырда ЖҚОЛ-дан адам денсаулығы мен қоршаған 

ортаны қорғау мақсатында, Швецияда әлемнің 100-ден астам елі қатысқан 

Жойылуы қиын органикалық ластауыштар туралы Стокгольм конвенциясы 

қабылданды. Стокгольм конвенциясы ЖҚОЛ шығарындыларын өндіруді, 

пайдалануды, сақтауды азайту және соңында толық тоқтатуға бағытталды.  

Стокгольм конвенциясы бастапқыда шартты бөлінген 12 затты («қара 

ондық») қамтиды, олар: 

а) пестицидтер: альдрин; дильдрин; эндрин; гептахлор; ДДТ; мирекс; 

токсафен; хлордан; гексахлорбензол (сонымен қатар өнеркәсіп ЖҚОЛ және 

өндіріс қалдықтары болып табылады); 

б) жылу беру үшін сұйықтық ретінде, электр трансформаторларында 

және конденсаторларда, бояуларға қоспа ретінде пайдаланылатын заттар - 

полихлорланған бифенилдер, сонымен қатар гексахлорбензол; 

в) тұрмыстық қоқыстарды өртеу, өрттерді және полигондарды жағу 

кезінде цемент, целлюлоза және қағаз, химиялық және бояу және лак 

өнеркәсібінде пайда болатын жанама өнімдер (диоксиндер мен фурандар). 

Диоксиндер мен фурандар автокөлік құралдары шығарындылары темекі 

түтінінде және ағаш және көмір жағу кезінде түтін құрамында болады.  

Стокгольм конвенциясының негізгі бес міндеті бар:  

1) 12 аса ірі уыттыдан бастап қауіпті ЖҚОЛ жою. 

2) аса ірі қауіпсіз баламаларға көшуге ықпал ету. 

3) тиісті шараларды қабылдау мақсатында қосымша ЖҚОЛ анықтау. 

4) құрамында ЖҚОЛ бар ескі қорлар мен жабдықтарды жою. 

5) ЖҚОЛ-сыз болашақ үшін бірлескен жұмыс. 

Стокгольм конвенциясының қағидасы мыналарды қарастырады: әдейі 

өндірілген ЖҚОЛ азайту немесе жою бойынша шаралар, әдейі түзілген 

ЖҚОЛ, ЖҚОЛ-мен ластанған аумактағы қорлар мен қалдықтар, жаңа 

химиялық заттарды; қаржылық және техникалық көмекті конвенцияға қосу; 

ту немесе жою жөніндегі шаралар; Конвенцияға жаңа химиялық заттарды 

енгізу; қаржылық және техникалық көмек; іске асыру аспектілері. 

Қазақстан Республикасы 2001 жылдың 23 мамырында ЖҚОЛ туралы 

Стокгольм конвенциясына қол қойды. Конвенция Қазақстан 

Республикасының 2007 жылғы 7 маусымдағы «Жойылуы қиын органикалық 



2017 жылға Өндіріс және тұтыну қалдықтарының мемлекеттік кадастрын жүргізу 

нәтижелері бойынша ақпараттық шолу   

56 

 

ластауыштар туралы» №259 заңымен ратификацияланды. Қазақстан 2007 

жылдың 9 қыркүйегінде Конвенция Тарапы болды.    

Стокгольм конвенциясының Тарапы ретiнде Қазақстан Республикасы 

Конвенцияның қағидаларын орындау жөнiндегi мiндеттемелердi қабылдады. 

Атап айтқанда, Қазақстан Республикасы: 

- конвенция шеңберіндегі міндеттерді орындау жоспарын әзірлейді, 

жаңартады және жүзеге асырады; 

- өзiнiң iске асыру жоспарын осы Конвенция күшiне енген күннен 

бастап екi жыл iшiнде Тараптар Конференциясына жiбередi; 

- ЖҚОЛ туралы Стокгольм конвенциясы бойынша міндеттемелерді 

орындау бойынша әлеуетті құрады және технологияларды береді және 

ЖҚОЛ арттыру үшін құрылымды ұйымдастырады; 

- оларды тұрақты минимизациялау және түпкілікті жою мақсатында 

кездейсоқ түзілген ЖҚОЛ жиынтық шығарындыларын азайтуға бағытталған 

шараларды қабылдайды; 

- ЖҚОЛ қорлары мен қалдықтарына байланысты шығарындыларды 

қысқарту немесе жою бойынша шаралардың алдын алады;  

- ЖҚОЛ бойынша ақпарат алмасуды жеңілдетеді немесе жүзеге 

асырады және осындай ақпаратпен алмасу мақсатында ұлттық үйлестіру 

орталығын белгілейді; 

- барлық мүдделі тұлғаларды оқытуға және хабардар етуді арттыру 

бойынша шаралар қабылдауда ЖҚОЛ туралы қолда бар барлық ақпаратты 

жұртшылыққа ұсынуға ықпал ету; 

- қолда бар ресурстар шеңберінде ЖҚОЛ барлық аспектілері мен 

олардың баламалары бойынша ғылыми зеттеулерді, әзірлемелерді, 

мониторингті және ынтымақтастықты кеңейту.  

2016 жылдың 30 қарашасында ҚР Энергетика министрінің «Жойылуы 

қиын органикалық ластауыштар және олардан тұратын қалдықтарды өңдеу 

ережелерін бекіту туралы» бұйрығы шықты.  

Ережелер ЖҚОЛ және оларды қамтыған қалдықтарды өңдеу тәртібін 

анықтайды, соның ішінде: құрамында ЖҚОЛ бар заттар мен қалдықтарды 

қаптау, сақтау, тасымалдау және жою бойынша қойылатын талаптардың; 

маймен толтырылған электр жабдықтарын, құрамында ПХД бар 

жабдықтарды, ПХД қалдықтарын және ПХД бар заттармен жұмыс істеуді, 

сонымен қатар қауіпсіздік, құжаттар және есептілік шаралары бойынша 

талаптардың сақталуын қамтиды.  

Ережелер ЖҚОЛ және қалдықтармен жұмыс істеу кезінде экологиялық 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында ЖҚОЛ қоршаған ортаға түспеуінің 

алдын алу, ЖҚОЛ ықплынан халықтың денсаулығын сақтау және Қазақстан 

Республикасында ЖҚОЛ қорларын анықтау және жою үшін әзірленген. 

Ережелердің әрекеті ЖҚОЛ, құрамында ЖҚОЛ бар немесе ЖҚОЛ 

болуы ықтимал қалдықтар мен жабдықтарды иеленуге, пайдалануға, иеліктен 
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шығаруға, сонымен қатар ЖҚОЛ қалдықтарды және жабдықтарды Электрлік 

оқшаулағыш маймен немесе синтетикалық диэлектрлік сұйықтықпен 

толтырылған электрлік жабдық (оның ішінде сіңдірілген) құқығы бар жеке 

немесе заңды тұлғаларға таратылады. 

Ережелердің әрекеті сондай-ақ ЖҚОЛ көрсетілмейтін, ЖҚОЛ бар 

немесе ЖҚОЛ болуы ықтимал, бірақ жоғарыда көрсетілген жабдықтардың, 

заттардың және қалдықтардың өңдеудің барлық түрлерімен оның ішінде 

тасымалдаумен, сақтаумен, жөндеумен және техникалық қызмет көрсетумен 

айналысатын ЖҚОЛ бар иелеріне жатпайтын адамдарға да (оның ішінде 

толтыру, шығару, ауыстыру, кез келген диэлектрлік сұйықтықпен тазалау); 

жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету, ағып кету, төгілу 

және ластануды жою, диэлектрлік сұйықтықпен және/немесе құрамында 

ЖҚОЛ бар қалдықтармен жұмыс істеу (жинаумен, сақтаумен, өңдеумен, 

алып тастаумен, қайта өңдеумен, залалсыздандырумен, жоюмен қоса), 

құрамында ЖҚОЛ бар сынамалардың зертханалық талдаулармен 

айналысатындарға қолданылады. 

Ережелердің әрекеті сонымен қатар құрамында ЖҚОЛ бар заттар, 

ЖҚОЛ бар қалдықтар, ЖҚОЛ-мен ластанған жабдықтар немесе ЖҚОЛ 

әлеуетті құрамды оның ішінде маймен толтырылған электр жабдығы 

орналасатын немесе орналасқан жер немесе ғимарат меншік иелеріне де 

таратылады. 

Қазақстанда химиялық заттардың үш тіркелімі бар:  

1) Өнеркәсіпте пайдаланылатын химиялық заттар тіркелімі (ҚР 

Инвестициялар және даму министрлігінің Индустриалды даму және 

өнеркәсіп қауіпсіздігі комитетімен бақыланады); 

2) Ауыл шаруашылығында пайдаланылатын, негізінен пестицидтер 

кіретін химиялық заттар тіркелімі (ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігімен 

бақыланады). 

3) Адам денсаулығы үшін зиянды ретінде жіктелген химиялық 

заттар тіркелімі (ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың 

құқықтарын қорғау комитетімен бақыланады).  

Тыйым салынған, ескірген пестицидтерді (улы химикаттарды) 

пестицидтерден босаған ыдыстарды залалсыздандыру және көмуге 

байланысты ережелер «Өсімдіктерді қорғау туралы» заңда қамтылған. 

Залалсыздандыруға арналған заңға сәйкес пестицидтерді (улы 

химикаттарды) залалсыздандыру құрылысына арнайы сақтағыштар 

(көмінділер) пайдаланылады, оған рұқсатты қоршаған ортаны қорғау 

саласындағы мемлекеттік орган береді.  

Аймақтардағы арнайы сақтағыштарды орналастыру мүмкіндігі мен 

олардың саны қоршаған ортаны қорғау және денсаулық сақтау саласындағы 

уәкілетті мемлекеттік органдардың келісімі бойынша облыстардың, 
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республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы 

органдарымен анықталады. 

Пестицидтерді (улы химикаттар) өндіру (қалыптастыру), сату, оларды 

аэрозоль және фумигациялау әдістерімен қолдану лицензияны талап ететін 

қызмет ретінде (Қазақстан Республикасының «Рұқсаттар мен хабарламалар 

туралы» заңымен анықталады) жіктеледі. 

Облыстардың жергілікті атқарушы органдары қоршаған ортаны қорғау 

және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті мемлекеттік органдардың 

келісімі бойынша пестицидтерді залалсыздандыру (улы химикаттар) 

бойынша жұмыстарды ұйымдастырады; сақтағыш құрылысын салады, оны 

тиісті жағдайда ұстайды және қолдайды, пестицидтерді (улы химикаттар) 

өндіру (қалыптастыру) қызметіне, пестицидтерді сату және пестицидтерді 

аэрозоль және фумигация әдісімен қолдануға лицензия береді.  

«Өсімдіктерді қорғау туралы» заң талаптарына, Қазақстан 

Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 29 

қыркүйектегі № 15-05/864 бұйрығына сәйкес «Пестицидтерді (улы 

химикаттарды) залалсыздандыру қағидалары» әзірленді және бекітілді.  

Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 8 шілдедегі 

«Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды 

мемлекеттік реттеу туралы» №66 Заңымен пестицидтердi, улы химикаттарды 

және олардың ыдыстарын арнайы сақтау орындарын (көмінділерді) салуды, 

күтіп-ұстауды және реконструкциялауды қамтамасыз етуде жергілікті 

уәкілетті органдар мәслихаттар) мен жергілікті атқарушы органдардың 

(әкімдіктер) құзыры белгіленеді. Қазақстанда көбіне ЖҚОЛ-ға арналған 

ШЖК анықталмаған алайда, кейбір ЖҚОЛ үшін ШЖК бойынша ақпаратты 

табуға болады.  

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 6 сәуірдегі №31016 

қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрігі, 

оның ведомстволары пестицидтерді (улы химикаттар) басқару саласындағы 

келесі қызметтерді жүзеге асырады:   

- өсімдіктер карантині бойынша іс-шараларды жүргізу үшін 

пестицидтер (улы химикаттар) қорын құру және сақтау тәртібін әзірлейді 

және бекітеді; 

- қызметтің келесі кіші түрлеріне қойылатын біліктілік талаптарын 

әзірлейді және бекітеді: 

- пестицидтерді (улы химикаттар) өндіру (қалыптастыру);  

- пестицидтерді (улы химикаттар) сату; 

- пестицидтерді (улы химикаттар) аэрозоль және фумигация әдісімен 

қолдану;  

- пестицидтер (улы химикаттар) айналымы саласындағы техникалық 

регламентті әзірлейді және бекітеді.   
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Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрігінің 

ведомстволары:  

- өсімдіктер карантині бойынша іс-шараларды жүргізу үшін 

мемлекеттік бюджет есебінен сатып алынған пестицидтерді (улы 

химикаттар) Қазақстан Республикасы аумағына таратады; 

- Қазақстан Республикасы мемлекеттік сатып алулар заңнамасымен 

белгіленген тәртіпте өсімдіктер карантині бойынша іс-шараларды жүргізу 

үшін пестицидтерді (улы химикаттар) мемлекеттік сатып алу, пестицидтерді 

сақтау, тасымалдау, қолдану бойынша жұмыстар мен қызметтерді, жүзеге 

асырады; 

- Қазақстан Республикасы мемлекеттік сатып алулар заңнамасымен 

белгіленген тәртіпте өсімдіктер карантині бойынша іс-шараларды жүргізу 

үшін пестицидтер (улы химикаттар) қорын жасайды; 

- тіркеуге, өндірістік сынақтарға және ғылыми зерттеулер үшін 

әкелінетін пестицидтердің (улы химикаттар) санын анықтайды; 

- пестицидтерді (улы химикаттар) мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырады 

және Қазақстан Республикасының аумағында пестицидтерді (улы 

химикаттар) пайдалану құқығына тіркеу куәліктерін береді; 

- пестицидтер (улы химикаттар) тізімін әзірлейді, жүргізеді және 

бекітеді;   

- өсімдіктер карантині бойынша іс-шараларды жүргізу үшін 

пестицидтерді (улы химикаттар) мемлекеттік сатып алу, пестицидтерді 

сақтау, тасымалдау, қолдану бойынша жұмыстар мен қызметтерді, сонымен 

қатар Қазақстан Республикасы мемлекеттік сатып алулар заңнамасымен 

белгіленген тәртіпте өсімдіктер карантині бойынша іс-шараларды жүргізу 

үшін пестицидтер (улы химикаттар) қорын ұйымдастырады және жүргізеді; 

- фитосанитарлық мониторинг деректеріне және фитосанитарлық 

жағдайға байланысты мемлекеттік бюджет есебінен сатып алынған 

пестицидтерді (улы химикаттар) Қазақстан Республикасы аумағына 

таратады; 

- пестицид түрлері мен оларды пайдалану тәртібі бойынша қор 

нормативтерін белгілейді. 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 19 қыркүйектегі 

№99417 қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасы Энергетика министрігі, 

оның ведомстволары құрамында ЖҚОЛ бар және қалдықтармен жұмыс істеу 

ережелерін әзірлейді, сондай-ақ келесілерді жүзеге асырады: 

- Жойылуы қиын органикалық ластағыштар туралы Қазақстан 

Республикасының халықаралық шарттарын орындау шеңберінде қауіпті 

қалдықтардың трансшекаралық тасымалының және оларды жоюдың, 

халықаралық саудадағы белгілі бір қауіпті химиялық заттар мен 

пестицидтердің алдын-ала негізделген келісім рәсімдерін орындау жөніндегі 
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міндеттерін орындауға негізделген қауіпті химиялық заттардың, оның ішінде 

тұрақты органикалық ластауыштардың мемлекеттік басқармасын; 

- халықаралық саудадағы қауіпті химиялық заттар мен пестицидтерғе 

қатысты алдын ала негізделген келісім туралы Қазақстан Республикасының 

халықаралық шарттарын жүзеге асыру бойынша ұлттық органның 

қызметтерін; 

- қоршаған орта және экологиялық талаптар сапасының нормативтерін, 

химиялық және биологиялық заттарды қолдану, сақтау, тасымалдау бойынша 

белгіленген нормалар мен ережелермен Қазақстан Республикасы 

экологиялық заңнамасының сақталуын мемлекеттік экологиялық бақылауды;  

Қазақстан Республикасы Энергетика министрігі және оның 

ведомстволары, сонымен қатар пестицидтердің (улы химикаттар) 

мемлекеттік тіркелім тәртібін келіседі және  жер қойнауындағыхисмиялық 

заттардың шекті жол берілетін концентраттарын бекітеді. 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 17 ақпандағы №7118 

қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрігі 

және оның ведомстволары Қазақстан Республикасында пайдалануға тыйым 

салатын әлеуетті қауіпті химиялық, биологиялық заттар тізілімін жүргізу 

тәртібін анықтауды қамтамасыз етеді. 

Қазақстанда ЖҚОЛ-дың ағымдағы жағдайы  

Қазақстанда ЖҚОЛ өндірісінің жоқтығына қарамастан, елде ЖҚОЛ 

проблемасы өте маңызды. ЖҚОЛ қалдық қорлары бойынша Қазақстан 

Республикасы Шығыс және Орталық Еуропа арасында Ресей 

Федерациясынан кейін екінші орынға ие.   

Қауіпті қалдықтарды өңдеу/жою (ескірген пестицидтермен қоса), 

қалдықтарды сақтау/жою (ескірген, пайдалануға тыйым салынған химиялық 

заттар), тамақ өнімдерінде қауіпті химиялық заттардың болуы 

(пестицидтермен қоса) химиялық қауіпсіздік саласындағы шұғыл 

шешімдерді талап ететін ең маңызды проблемалардың бірі болып табылады.  

ЖҚОЛ бар пестицидтер бағасы 

Қазіргі таңда Қазақстанның ауыл шаруашылығы жерлерінің ауданы 21 

млн га құрайды. 90-шы жылдарға дейін пестицидтер осы аймақтың барлық 

жерлерінде кеңінен қолданылды. Қазақстанда ЖҚОЛ қасиеттері бар 

пестицидтер ешқашан өндірілген емес ал, қазіргі таңда импортталды және 

экспортталмайды. ҚР заңнамасына сәйкес ЖҚОЛ пестицидтерін 

экспорттауға және импорттауға тыйым салынады. Алайда бұрынғы КСРО-да 

бұрын шығарылған және пайдаланылған ЖҚОЛ-ның аса ірі бөлігі 

Қазақстанда айтарлықтай көлемде жинақталған. 

2011 жылдан бастап 2015 жылға дейін ауыл шаруашылығы жерлерінің 

ауданын қысқарту аясында химиялық өсімдіктерді қорғау өнімдерін қолдану 

көлемі азайған жоқ. Сондықтан ауыл шаруашылық жерлерінің гектарына 

пестицидтердің үлесін енгізу 2 есеге (2011 жылы 0, 29 кг/га-дан 2015 жылы 
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0,52 кг/га дейін) өсті. Осы кезеңде енгізілген пестицидтердің жылдық көлемі 

10-11 мың тоннаға дейін өзгерді. Соңғы бес жылда 51,154,7 тонна пестицид 

енгізілді.  

ЖҚОЛ қасиеттері бар пестицидтерді түгендеу елдің тек 20%-ын 

қамтиды. 

ЖҚОЛ -ға тиесілі жер қойнауының пестицидтер қалдықтарымен 

ластануы көп және әртүрлі түрде бөлінеді; ЖҚОЛ қасиеттер бар 

пестицидтермен ластанған жерлерді тазалау қажет. 

Сондай-ақ бұдан бұрын көмiлген қорымдардағы песицидтерді алу және 

жою қажет. 

Пестицидтерден басқа, олардан босаған ыдыстарды кәдеге жарату 

мәселесі де шешілу керек. Ыдыс халықтың денсаулығына нақты қауіп 

төндіреді, себебі халық тұрмыстық мақсатта тамақ пен суды сақтау үшін 

босаған ыдыстарды жиі пайдаланады. 

Жаңа ЖҚОЛ бағасы 

Жаңа ЖҚОЛ көп бөлігі Стокгольм конвенциясының А қосымшасында 

келтірілген, бұл дегеніміз, Тараптар аталған химиялық заттарды өндіруді 

және пайдалануды жою үшін шаралар қабылдауға тиіс. Дегенмен, бұл 

заттардың көпшілігі қазірдің өзінде өндіріс пен пайдаланудан шығарылып 

тасталғанымен, олар қосалқы өнім ретінде әлі де бар. 

Жаңа ЖҚОЛ пайдаланатын салаларға келесілер жатады: ауыл 

шаруашылығы, фармацевтика өнеркәсібі, құрылыс материалдарын өндірісі, 

электроника және электротехника өндірісі, машина жасау, жиһаз өнеркәсібі, 

тоқыма, қаптама өндірісі және химия өнеркәсібі. 

Ауыл шаруашылығында жаңа ЖҚОЛ пайдаланылуы мүмкін: альфа- 

және бета-гексахлорцикллогексан, линдан, хлорекон және эндосульфан. 

Альфа және бета-ГХЦГ және линдан ҚР ешқашан өндірілмеген, бірақ 

импортталуы мүмкін, сәйкесінше қоймаларда ескі пестицидтердің сақталуы 

мүмкін. 

Хлордекон - негізінен ауыл шаруашылығы пестицидтері ретінде 

пайдаланылатын синтетикалық хлорланған органикалық қоспадан тұрады. 

Хлордекон ҚР-да өндірілмейді және, ең алдымен, тасымалданбайды.  

Хлордекон не производился в РК и, скорее всего, не завозился.  

Эндосульфан - бұл 1950 жылдан бастап дақылдар зиянкестерін, цеце 

шыбыны мен ірі қара мал эктопаразиттері, сонымен қатар  ағаш консерванты 

сапасын бақылау үшін қолданылатын инсектицид. 

2009 және 2011 жылдары танылған Жойылуы қиын органикалық 

ластауыштар туралы Стокгольм конвенциясының танылған химиялық заттар 

Қазақстан Республикасында жүргізілмегені және жүргізілмейтіні белгілі. 

Алайда, Қазақстанда құрамында жаңа ЖҚОЛ бар әлеуетті өнім 

импортының үлесі үлкен: АҚШ, ЕО, Үндістан, ҚХР, Ресей Федерациясы. 
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Бұған қоса, Кеңес Одағы кезінде Қазақстан Республикасының аумағында 

құрамында ЖҚОЛ бар өнімдер кедергі келтірді. 

Орта Азия елдерінің бесеуінен ЖҚОЛ туралы Стокгольм конвенциясын 

тек Қазақстан, Қырғызстан және Тәжікстан ратификациялады. 

Қазақстан Республикасындағы химиялық заттар өнеркәсіптің мұнай 

өңдеу, тау-кен және металлургия, химия, құрылыс және фармацевтика 

кәсіпорыны салаларында өндіріледі. 

Химиялық және металлургия өнеркәсібі кәсіпорындарында азот, 

күкірт, фосфор қышқылы, азот және фосфор тыңайтқыштары, хром және 

фосфор қосылыстары, резеңке техникалық бұйымдар, синтетикалық жуғыш 

заттар және т.б. өндіріледі. 

Экономиканың қалған салалары химиялық заттардың тұтынушысы 

болып табылады: химикаттар, бояулар, лактар, желімдер, еріткіштер, жеңіл 

және тамақ өнеркәсібі үшін түрлі бояғыш қосылыстар, су негізіндегі бояулар, 

майлы бояулар мен эмальдар, ағаш өңдеу өнеркәсібіне сіңіретін қосылыстар 

және басқалар. 

Қазақстан экспортталатын және импортталатын пестицидтер мен 

агрохимиялық өнімдерді, тыңайтқыштарды, азотты және фосфор 

тыңайтқыштарын өндіреді. 

Мысалы, 2011 жылы Қазақстанда экспортталатын және импортталатын 

222 мың 927 тонна азоттық тыңайтқыштар мен 64 мың 991 шартты тонна 

фосфат тыңайтқыштары шығарылды. 

Шолу деректері бойынша («Greenwoman» IPEN Аналитикалық 

Экологиялық Агенттігі, 2013-2014 жж.) Қазақстанда 2011 жылы қатты, сұйық 

және пастадан тұратын үш қауіптілік деңгейінің 420 668 290 тонна қауіпті 

қалдықтары құрылды; 1,702 тоннадан астам пестицидтер мен улы 

химикаттар; 103 684 тоннадан астам пайдаланылған май; 600 тоннадан астам 

майлау-салқындатқыш сұйықтығы бар. 2011 жылы қауіпті қалдықтардың 

экспорты 0,6 мың тоннаны, ал импорт - 6,2 мың тоннаны құрады. 

Қалдықтарды трансшекаралық тасымалдау, пайдалану, залалсыздандыру, 

көму, кәдеге жарату - елдің қалдықтарды басқару саласындағы ең өзекті 

мәселесі болып табылады.  

Қазақстан аумағында 20 миллиард тоннадан астам өндіріс және тұтыну 

қалдықтары жинақталған; бұл ретте ескірген технологиялар тенденциясының 

ұлғайғаны байқалады, бұл сапасыз отын мен шикізатты пайдалану, 

кәсіпорындардың өндірістік қалдықтарды кәдеге жарату және қалпына 

келтіру технологияларына қаржы салмауының салдарынан деп түсіндіріледі.  

Қазіргі уақытқа дейін улы қалдықтар үнемі тиісті экологиялық 

стандарттар мен талаптарға сәйкес келмейтін әртүрлі сақтау қоймаларында 

қоймаланады және сақталады. Нәтижесінде көптеген аудандардың жер асты 

және жер үсті сулары қарқынды ластануға ұшырайды. Қалдықтардың негізгі 
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бөлігі Қарағанды, Павлодар, Ақмола және Шығыс Қазақстан облыстарына 

тиесілі. 

Қазақстанның ауыл шаруашылығының агроөнеркәсіптік кешені 

ескірген және пайдалануға жарамсыз пестицидтер мен улы химикаттар 

проблемасы өткір проблемаға айналып отыр (хлорорганикалық және 

құрамында сынабы бар пестицидтер, сонымен қатар олардан босаған 

ыдыстар). 

ҚР АШМ деректері бойынша, 2017 жыл қорытындысы бойынша елде 

(Ақмола, Атырау, Қостанай, Палодар, Оңтүстік Қазақстан және Шығыс 

Қазақстан облыстары) пестицидтер мен гербицидтердің, минералды 

тыңайтқыштар мен қоспалардың 6,176,6 тоннасы 4 100 литрі жинақталған. 

Бұдан бұрын қорымдарға көмiлген пестицидтердi алып тастау және жою 

қажет. Ыдыстар тамақ пен суды сақтау үшін тұрмыстық мақсаттарда 

қолданылатындықтан халықтың денсаулығына айтарлықтай қауіп төндіреді.    

1968 жылдан бастап 1990 жылға дейін  конденсаторларды толтыру 

үшін сұйықтық ретінде Өскемен конденсатор зауытында өнеркәсіптік 

өндірісте пайдаланылған құрамында ПХД бар жабдық проблема болып 

табылады. Республиканың аумағында 2013-2014 жылдары.                                       

116 трансформатор мен 50 мыңға жуық конденсатор көлемінде құрамында 

ПХД бар жабдықтар анықталды. Олардың құрамындағы ПХД көлемі 

шамамен 980 тоннаға бағаланады. Құрамында ПХД бар қалдықтардың жалпы 

көлемі 250 мың тоннаға бағаланады. 

Елдің жер асты сулары іс жүзінде республиканың барлық аумағында  

ластанған. Ауыл шаруашылығын және минералды тыңайтқыштарды 

пайдалану кең ауқымды жүргізу, сондай-ақ полигондарда қауіпті 

қалдықтарды көму және осы полигондардың дұрыс жұмыс істемеуі 

ластанудың себебі болып табылады.  

 

4.2 Республика бойынша ЖҚОЛ статистикасы  
Төменде ҚР АШМ ақпаратына сәйкес ескірген, рұқсат етілмеген, 

пайдалануға жарамсыз пестицидтер мен қорымдар бойынша ақпарат 

ұсынылды. 

4.2.1-ші кесте. Ескірген, рұқсат етілмеген, пайдалануға жарамсыз 

пестицидтер  

 
№ 

р/с 

Пестицидтің 

орналасқан орны  

(с/о, ауд, қ.) 

Саудалық атауы 

(жеткізуші) 

формасы 

Саны, кг, л. Пестицид 

сипаттамасы  

Пестицид иесі  

Ақмола облысы  

1  Атбасар ауд, 

Атбасар-2 қ. 

Минералды 

тыңайтқыштар  

5 000 000 Остатки минер. 

удобрений, 

смешанных с 

«Сельхозхимия» 

бұрыңғы 

қоймасы 
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№ 

р/с 

Пестицидтің 

орналасқан орны  

(с/о, ауд, қ.) 

Саудалық атауы 

(жеткізуші) 

формасы 

Саны, кг, л. Пестицид 

сипаттамасы  

Пестицид иесі  

землей 

2  Есіл ауд., 

Сұрған бекеті  

Минералды 

тыңайтқыштар 

990 000 Остатки минер. 

удобрений, 

смешанных с 

землей 

Иесіз 

Шығыс Қазақстан облысы 

3  Аягоз ауд., 

Аягоз қ. 

Симазин 50% с.п. 2 500 4-класс 

1300-4000 

«Достар» ЖШС 

Протразин 50% с.п. 2 500 4-класс 

1300-4000 

Фосулен 50% с.п. 1 000 4-класс 

4 900 

4  Зыряновск қ. 

Березовское с. 

Гезагард 50,с.п. 120 4-класс 

1800-5500 

«Лад» ш/қ 

 

5  Зыряновск қ. 

Березовское с. 

ТМТД,80% с.п. 480 3-класс 

865 

6  Үржар ауд.,  

Благодарное с. 

Метафос 40%э.к. 350 2-класс 

15-35 

Иесіз 

7  Науалы с. Пестицидтердің 

топырақпен 

қоспасы  

50 000 1-класс Иесіз 

8  Шемонайх ауд., 

Волчанский с. 

Трефлан 72% к.э. 100 4-класс 

10000 

«Улбинское-Ш» 

ЖШС 

 ТМТД 80% с.п. 200 3-класс 

865 

Гранозан с.п. 5 1-класс 

30-50 

Байлетон 25 5с.п. 100 3-класс 

583-363 

Витатеурвм 50% 

с.п. 

50 3-класс 

400 

Фенилмеркурацетат 

с.п. 

25 3-класс 

17-60 

Белгісіз жерден 

шығарылған 

пестицидтердің 

қоспасы  

1 000 1-класс 

9  Семей қ., 

Новобаженовск с/о 

Иллоксан,36% к.э. 360 4-класс 

550-1500 

Иесіз 

Семерон 25% с.п. 40 4-класс 

1500 

я/х маркировкасыз 270  

Атырау облысы 

10  Құрамғазы ауд.  

Еңбекші с/о,  

Кошалак с.  

  

Дуст ГХЦГ 

 

 Қаптарда  - 

Павлодар облысы  

11  Ленинский п,             

Павлодар қ. Селолық 

аймағы 

Пестицидтер мен 

минералды 

тыңайтқыштар 

қоспасы  

70-150 Белгісіз Иесіз 

Оңтүстік Қазақстан облысы 

12  «Фитосанитария» РМК Димирон, 48% с.к. 0,75 Инсектицид Оңтүстік 
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№ 

р/с 

Пестицидтің 

орналасқан орны  

(с/о, ауд, қ.) 

Саудалық атауы 

(жеткізуші) 

формасы 

Саны, кг, л. Пестицид 

сипаттамасы  

Пестицид иесі  

Қазақстан ОАИ 

Қостанай облысы 

13  Денисовска ауд., 

Некрасовка с. 

Авадекс 1 100 л Металды 

канистрада  

Орнатылмаған 

Пентатиурам 620 Қағаз қаптар Орнатылмаған 

Пентатиурам 775 Темір 

бөшкелер 

Орнатылмаған 

Семерон 60 Полиэтиленді 

қаптар 

Орнатылмаған 

Белгісіз у 775 Пластикалық 

канистралар  

Орнатылмаған 

Альто 30 Темір 

бөшкелер 

Орнатылмаған 

2, 4 тобының 

гербицидтері 

250 Темір бөшке Орнатылмаған 

14  Алтынсарин ауд.,     

Докучаевка с. 

Пестицидтер мен 

минералды 

тыңайтқыштардың 

қоспасы 

74 928  Қоспа Орнатылмаған 

15  Житиқара ауд., 

Большевистский с/о,  

Тургеневка с. 

Белгісіз у 3 000 л Темір 

бөшкелер 

Орнатылмаған 

 Барлығы  6 126 689 кг 

4 100 л 

  

 

4.2.2-ші кесте. ҚР бойынша полигондар/қорымдар жөніндегі ақпарат  

 
№ 

р/с 

Қойманың 

орналасқан орны 

(с/о, ауд, қ.) 

Полигон 

жай-күйі 

Қорым жай-күйі  Полигон, қорым 

иесі  
Сақталған 

пестицидтер

дің саны  

(кг/л немесе 

ыдыс аяқ 

(дана) 

Қолданыст

ағы (енгізу 

бастамасы) 

Қолданы

стағы 

(енгізу 

бастамас

ы) 

Жабық, 

жыл 

Ақмола облысы 

1  Зеренді ауд., 

Симферопольск с/о, 

«Эко-Гарант» ЖШС 

 

  

2004  

 

«Эко-Гарант» 

ЖШС 
  

2  Енбекшілер ауд., 

Краснофлотский с/о, 

Дальний с. 

  

  

  

 2005 
 

«СК и Компания» 

ЖШС 
  

Алматы облысы 

3  Іле ауд, Акщийский 

с/о 

 2009  «Акщи - 

Агросервис» 

ЖШС 

3580/кг 

пестицид 

74 408 ыдыс 

аяқ 

4  Көксу ауд., Мұқрын 

с/о 

 2009  «Акщи - 

Агросервис» 

ЖШС 

5 796 ыдыс 

аяқ 

Қарағанды облысы 

5  Абай ауд.,  

Есенгелді с/о 

  

  

  

 1988 
 

Есенгелді с/о 

әкімдігі 
96 000 кг 
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№ 

р/с 

Қойманың 

орналасқан орны 

(с/о, ауд, қ.) 

Полигон 

жай-күйі 

Қорым жай-күйі  Полигон, қорым 

иесі  
Сақталған 

пестицидтер

дің саны  

(кг/л немесе 

ыдыс аяқ 

(дана) 

6  Бухаржырау ауд.   

Үштөбе с/о 

  

  

  

 1974 

 

Үштөбе с/о 

әкімдігі  
153 000 кг 

7  Жаңаарка ауд.,  

Целинный с/о, 

«Бақдәулет» ш/қ 

аумағында  

  

  

  

 1991 
 

Целинный с/о 

әкімдігі 

20 000 кг 

Қостанай облысы 

8  Дамдинский с/о, 

Наурзумский ауд, 

Мереке с/о (Кызбель 

мекені) 

2005 

 

2005  «Шаруа» ЖШС Пестицидтер 

(улы 

химикаттар) 

– 1 483,7 

тонна. 

Пестицидтер 

ыдысы (улы 

химикаттар) 

– 1 636,2 

тонна 

 

2017-2028 жылдарға арналған Жойылуы қиын органикалық 

ластауыштар туралы Стокгольм конвенциясы бойынша Қазақстан 

Республикасының міндеттемелерін орындаудың ұлттық жоспарына сәйкес, 

ЖҚОЛ саласындағы басым мәселелерді шешуге байланысты Қазақстан 

Республикасының ұлттық басымдықтарына келесілер жатады: Стокгольм 

конвенциясының тізіміне енгізілген жаңа ЖҚОЛ қоса алғанда, ЖҚОЛ туралы 

толық ақпарат; ЖҚОЛ мониторинг жүйесін дамыту; ЖҚОЛ басқарудың 

бірыңғай жүйесінің құру; химиялық қауіпсіздік проблемасы бойынша 

заңнаманы жетілдіру және оны жүзеге асырудың тетіктерін құру; ЖҚОЛ 

саласындағы кадрлық әлеуетті арттыру. 

Ұлттық жоспардың стратегиялық бағыттары болып келесілер 

табылады: 

- ЖҚОЛ қасиеттерімен пестицидтер саласында: қорымдарды 

түгендеу, оларда сақталатын пестицидтердің санын анықтау, кейiн жою үшiн 

арнайы сақтау қоймаларында экологиялық таза жолмен қайта орау және 

сақтау. Анықталған пестицид қорларын жою үшін экологиялық таза 

технологияларды әзірлеу және енгізу бойынша шараларды қабылдау. 

- полихлордифенил саласында: ПХД аса ірі толық түгендеу жүргізуді 

қамтамасыз ету (жабдықтар мен ластанған аумақтар). Кәсіпорындарда ПХД 

бар жабдықтарды пайдаланудан шығарудың егжей-тегжейлі жоспары 

жасалып, пайдаланудан шығарудың кезеңдері мен мерзімі көрсетіледі. 

Жойылу үшін дайындалған және бөлшектелген жабдықтарды жинау және 

уақытша сақтау орындарын анықтау. ПХД бар жабдықтарды, қалдықтарды 

және ластанған топырақты жою жолдарын, сонымен қатар ЖҚОЛ жою 

бойынша зауыт құрылысын анықтау. 
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- Әдейі жасалмаған ЖҚОЛ қатысты: Конвенция әдейі жасалмаған 

ЖҚОЛ (диоксиндер, фурандар, ПХД, гексахлорбензол, пентахлорбензол) 

барлық шығарындыларын үнемі барынша азайту және жою мақсат етеді.  

- Аталған саланың тәжірибелі шарасы қолданыстағы үздік 

технологиялар мен озық қолжетімді технологияларды және ең жақсы 

экологиялық тәжірибені пайдалану болып табылады.  

Аталған бағытта Қазақстанда мыналар қажет:  

-ЖҚОЛ бойынша мақсатсыз түзілген шығарындыларды түгендеуді 

енгізу;  

- ЖҚОЛ шығарындыларын азайту үшін қолжетімді үздік әдістерді 

қолдану мүмкіндіктеріне зерттеу жүргізу; 

- Өнеркәсіпте ЖҚОЛ шығарындыларын азайту мақсатында барынша 

қолжетімді технологияларды енгізу, сонымен қатар қолданыстағы 

технологияларды жаңғырту. 

- Қорлар мен қалдықтардағы ЖҚОЛ қатысты: 

Конвенция ТОЛ-ды құрайтын, құрамында бар немесе олармен 

ластанған  қорларды, қалдықтарды, өнімдер мен бұйымдарды экологиялық 

қауіпсіз басқаруды мақсат етеді. 

Осыған сәйкес Қазақстанда мыналар қажет: 

- қорлар мен қалдықтарды анықтауға арналған түгендеуді аяқтау, 

сонымен қатар ЖҚОЛ оның ішінде жаңа ЖҚОЛ ластанған учаскелерді 

анықтау;  

- Стокгольм және Базель конвенцияларының талаптарына сәйкес ЖҚОЛ 

қалдықтары мен қорларын қауіпсіз, тиімді және экологиялық негізделген 

басқарумен қамтамасыз ету; 

- өнімдер мен үдерістерде ЖҚОЛ кез келген пайдалануға тыйым салу; 

-  бұл заттарды халықаралық ереже есебінсіз халықаралық шекара 

арқылы өткізбеу (Базель конвенциясының талабына сәйкес). 

Бұл міндеттерді шешу мемлекеттік органдарды хабардар етуді 

жоғарылатумен, химиялық қауіпсіздік саласында кадр ресурстарын құрумен, 

кәсіпорындардың өкілдерін, жұртшылықты, халықты ақпараттандыру мен 

оқытуды, әсіресе ауылдық жерлерде белсенді қатысуын қамтамасыз етумен 

сүйемеленуі керек.   
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II тарау 

5. Республикада қалдықтарды басқару бойынша аймақтардағы 

жағдай 

5.1 Ақмола облысы 

Есептілік кезеңде Ақмола облысы бойынша ҚОҚ БАЖ-ға қалдықтарды 

түгендеудің 885 есебі қабылданды, бұл 2016 жылмен салыстырғанда 122 

есепке көп. 195 есеп ҚР ЭМ «ҚОҚ АТО» ШЖҚ РМК модераторларымен, 690 

есеп табиғат пайдаланушылар мен қалдықтарды жинау, шығару, кәдеге 

жарату, өңдеу, сақтау, орналастыру немесе жою бойынша операцияларды 

орындайтын субъектілердің өздігімен енгізілді. ҚОҚ БАЖ-ға ұсынылған 

2017 жылға арналған қалдықтарды түгендеу бойынша есептерге сәйкес 

түзілген қауіпті және қауіпті емес қалдықтардың көлемі 5.1.1 және 5.1.2-ші 

кестелерде және 5.1.3-ші диаграммада көрініс табады. 

 

5.1.1-ші кесте. 2017 жылы түзілген  қауіпті қалдықтардың көлемі  
 

№ р/с Қалдықтардың түрлері Көлемі, т 

1 Қызыл тізімнің қалдықтары 2,91 

2 Янтарь тізімнің қалдықтары 66 558,77 

3 Жасыл тізімнің қалдықтары 1 833 189,51 

 

5.1.1-ші диаграмма. 2017 жылғы қауіпті қалдықтардың көлемі мен 

қозғалысы 
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2017 жылы облыс бойынша түзілген қауіпті қалдықтардың көлемі 

1 899 751,19 тоннаны құрады. «Янтарь» тізімдегі қалдықтардың аса ірі көлемі 

«KazBeef Ltd» ЖШС (34 659,516 т), «жасыл» тізімдегі «Степногор тау-кен 

химия комбинаты» ЖШС (749 506,958 т) түзілген. 

5.1.2-ші кестеде 2017 жылы қауіпті қалдықтардың аса ірі көлемі 

түзілген Ақмола облысының кәсіпорындары ұсынылған. 

 

5.1.2-ші кесте. 2017 жылы қауіпті қалдықтардың аса ірі көлемі 

түзілген  Ақмола облысының кәсіпорындары 
 

№ 

р/с 

Кәсіпорын атауы Қалдықтар түрлері Көлемі, т 

1 «Степногор тау-кен химия 

комбинаты» ЖШС 

Жасыл деңгейлі басқа қауіпті қалдықтар  

 

749 503,94 

2 «ЕПК Степногорск»  Жасыл деңгейлі басқа қауіпті қалдықтар  101 784,03 

3 «Степногорская ТЭЦ» ЖШС Күлшлак 370 833,00 

4 «Казшпал» АҚ  Жасыл деңгейлі басқа қауіпті қалдықтар  62 372,00 

5 «Казгер-құс» ЖШС Құс саңғырығы 59 130,00 

6 «Ижевский» ӨК Құс саңғырығы 50 807,00 

7 «Акмола-Феникс» АҚ Құс саңғырығы 35 195,00 

8 «KazBeef Ltd» ЖШС  Янтарль деңгейлі басқа қауіпті қалдықтар  34 659,05 

9 «SC Food» ЖШС Жасыл деңгейлі басқа қауіпті қалдықтар  30 000,90 

10 «Бастау» ЖШС Құс саңғырығы  19 713,00 

11 «Astana Agro Group» ЖШС Шошқа сұйығы 18 000,00 

12 «Племхозяйство Аршалы» ЖШС Жасыл деңгейлі басқа қауіпті қалдықтар  16 060,00 

13 «Свободное» ЖШС Құс саңғырығы 10 120,00 

14 «Котельная Аси» ЖШС Күлшлак 9 600,00 

15 «Рамазанова Айгуль Нуршариповна» 

ЖК 

Құс саңғырығы 7 400,00 

 

2017 жылы құрамында сынабы бар шамдардағы сынаптың жалпы 

көлемі Ақмола облысы бойынша 4 522,21 кг құрады. Қалдықтардың аталған 

түрі бойынша жалпы ақпарат 5.1.2-ші диаграммада ұсынылған.  
 

5.1.2-ші диаграмма. Ақмола облысы бойынша құрамында сынап бар 

шамдардағы сынаптың көлемі туралы деректер (кг) 
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Облыс бойынша түзілген қауіпті емес қалдықтардың жалпы көлемі            

709 848,063 тоннаны құрады. 2016 жылмен салыстырғанда қаптауыш 

материалдардың көлемі 3,4 есеге ал, құрылыс материалдары 1,2 есеге 

ұлғайған. 

 

5.1.3-ші кесте. 2017 жылы түзілген  қауіпті емес қалдықтардың 

көлемі  

 
№ р/с Қалдықтардың түрлері Көлемі, т 

1 Қаптау материалдары 1415,64 

2 Макулатура 1232,37 

3 Пластик қалдықтары 247,57 

4 Электрондық және электр жабдық қалдықтары 97,52 

5 Ірі көлемді қалдықтар 91,42 

6 Құрылыс қалдықтары  1207,80 

7 Қолданыстан шыққан автокөлік (дана)  540,00 

8 Басқа қалдықтар 705 555,74 

 

Пайыздық мөлшерде түзілген қауіпті емес қалдықтардың үлестері, 

сондай-ақ ірі көлемде қауіпті емес қалдықтарды түзетін кәсіпорындар 5.1.3-

ші диаграммада және 5.1.4-ші кестеде ұсынылған. 

 

5.1.3-ші диаграмма. Ақмола облысы бойынша түзілген  қауіпті емес 

қалдықтар көлемінің байланысы (%) 
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5.3.4-ші кесте. 2017 жылы қауіпті емес қалдықтардың аса ірі көлемі 

түзілген  Ақмола облысының кәсіпорындары 

 
№ 

р/с 

Кәсіпорын атауы Қалдықтардың 

түрлері 

Көлемі, т 

1   «Локомотив» АҚ Жана-Есильское 

эксплуатационное локомотивное депо филиалы 

Қағаз 483,11 

2  «Altyntau Kokshetau» АҚ Басқа да құрылыс 

қалдықтары 

462,59 

3  «Орленок.К» ЖШС Қаптау 318,50 

Макулатура 134,80 

Пластик және 

пластмасса 

қаптаулары  

113,00 

Аралас макулатура 67,00 

4  «Концерн «Найза-Қурылыс» ЖШС Құрылыс қалдықтары  278,00 

5  Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасы 

жанындағы «Астрахан орталық аудандық 

ауруханасы» МКҚК  

Макулатура 260,00 

6  «Eurasia Group Kazakhstan» ЖШС Қаптау 77,76 

7  «Azia курылыс» ЖШС Қаптау 73,30 

8  «ХПП Арна» ЖШС Қаптау 72,00 

9  «Уалиев Турсунбек Абдугалиевич атындағы спорт 

мектебі» ЖШС  

Жарық беру жабдығы 65,00 

10  «Ижевский» ӨК Құрылыс қалдықтары 62,62 

11  «Сочинское» ЖШС Қаптау 60,00 

12  «Сауда курес» ЖШС Қаптау 58,00 

13  «Экобизнес» ЖШС Құрылыс қалдықтары 58,74 

14  «СТ Агро» ЖШС Қаптау 55,11 

 

2017 жылы Ақмола облысы бойынша медициналық қалдықтардың 

көлемі А класы - 725 978,18 тонна, Б класы – 126 398,966 тонна, В класы – 

3232,622 тонна (5.1.4-ші диаграмма).   

 

5.1.4-ші диаграмма. Ақмола облысы бойынша түзілген  медициналық 

қалдықтар көлемінің байланысы (%) 
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5.1.5-ші кесте. 2016-2017 жылдары түзілген  медициналық 

қалдықтардың көлемі бойынша салыстырмалы кесте (т) 

 
№ р/с Жыл А класы Б класы В класы Г класы Д класы 

1 2016 482,38 146,70 56,30 құралдар (дана) – 2 885 

қатты (кг.) – 12 

сұйық (л) – 0 

0 т 

2 2017 725 978,20 126 398,97 3 232,62 құралдар (дана) – 3 074 

қатты (кг.) – 0 

сұйық (л) – 0 

0 т 

 

ҚР АШМ деректері бойынша облыс аумағының Зеренді ауданындағы 

Симферополь ауылдық округінде және Біржан сал ауданындағы Краснофлот 

ауылдық округінде 2 қорым орналасқан (5.1.6-шы кесте). 

Ескірген, рұқсат етілмеген, пайдалануға жарамсыз пестицидтер мен 

олардан босаған ыдыстар, сонымен қатар облыс бойынша көмілген 

пестицидтер туралы ақпарат 5.1.7, 5.1.8 және 5.1.9-шы кестелерде 

ұсынылған. 

 

5.1.6-шы кесте. Ақмола облысы бойынша ескірген, рұқсат етілмеген, 

пайдалануға жарамсыз пестицидтер 

№ 

р/с 

 

Пестицидтің 

орналасқан 

орны 

(с/о, ауд., қ.) 

Саудалық 

атауы,  

препаративті

к нысаны 

Саны, кг 

 

Пестицид 

сипаттамасы  

Пестицид иесі  Сақтау 

талаптары 

(қанағат., 

қанағатсыз

)  

1 Атбасар ауд., 

Атбасар-2 қ. 

Минералды 

тыңайтқышта

р 

5 000 000 Топырақпен 

араласқан 

минералды 

тыңайтқыштард

ың қалдықтары 

«Сельхозхимия» 

бұрыңғы қоймасы 

Қанағатсыз. 

2 Есіл ауд.,   

Сурган бекеті 

990 000 

 

Иесіз 

 

 

5.1.7-ші кесте. Ақмола облысы бойынша пестицидтердің ыдыс 

аяқтары бойынша ақпарат 
 
№ 

п/п 

Ыдыс аяқтың 

орналасқан орны 

(с/о, ауд., қ.) 

Ыдыс аяқтың 

түрі 

Ыдыс 

аяқтың 

түрлері 

бойынш

а саны, 

дана/кг 

Пестицид өндірушісі (ел, фирма) 

1 Ақкөл ауд. пластиковая 366 Даклоприд, 20% в.к. -Цянгсу Янгнонг 

Кемикал Ко. Лтд, Қытай 

Комбат 550, к.э. Джедзиянг Синьнун 

Кемикал Ко. Лтд., Қытай 

Диурон, с.к.- «Астана-Нан» ЖШС 

Қазақстан  

Самұрық, 400 к.к.р. -Наньцзин Эссенс Файн-
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№ 

п/п 

Ыдыс аяқтың 

орналасқан орны 

(с/о, ауд., қ.) 

Ыдыс аяқтың 

түрі 

Ыдыс 

аяқтың 

түрлері 

бойынш

а саны, 

дана/кг 

Пестицид өндірушісі (ел, фирма) 

Кемикал Со., Лтд, Қытай 

2 Аршалы ауд.  256 Диурон, с.к.- «Астана-Нан» ЖШС 

Қазақстан 

Самұрық, 400 к.к.р. -Наньцзин Эссенс Файн-

Кемикал Со., Лтд, Қытай 

3 Астрахан ауд.  597 Даклоприд, 20% в.к. -Цянгсу Янгнонг Кемикал 

Ко. Лтд, Қытай 

Комбат 550, к.э. Джедзиянг Синьнун Кемикал 

Ко. Лтд., Қытай 

Диурон, с.к.- «Астана-Нан» ЖШС Қазақстан 

Самұрық, 400 к.к.р. -Наньцзин Эссенс Файн-

Кемикал Со., Лтд, Қытай 

4 Атбасар ауд. 411 Даклоприд, 20% в.к. - Цянгсу Янгнонг 

Кемикал Ко. Лтд, Қытай 

Диурон, с.к.- «Астана-Нан» ЖШС 

Қазақстан 

Самұрық, 400 к.к.р. -Наньцзин Эссенс Файн-

Кемикал Со., Лтд, Қытай 

5 Біржан сал 258 Диурон, с.к.- «Астана-Нан» ЖШС 

Қазақстан 

Самұрық, 400 к.к.р. -Наньцзин Эссенс Файн-

Кемикал Со., Лтд, Қытай 

6 Бұланды ауд.  398 Даклоприд, 20% в.к. -Цянгсу Янгнонг 

Кемикал Ко. Лтд, Қытай 

Диурон, с.к.- «Астана-Нан» ЖШС 

Қазақстан 

Самұрық, 400 к.к.р. -Наньцзин Эссенс Файн-

Кемикал Со., Лтд, «Астана-Нан» ЖШС 

Қазақстан 

7 Бурабай ауд.  222 Диурон, с.к.- «Астана-Нан» ЖШС 

Қазақстан 

Самұрық, 400 к.к.р. -Наньцзин Эссенс Файн-

Кемикал Со., Лтд, Қытай 

8 Егіндікөл ауд. 485 Даклоприд, 20% в.к. -Цянгсу Янгнонг 

Кемикал Ко. Лтд, Қытай 

Комбат 550 к.э. Джедзиянг Синьнун 

Кемикал Ко. Лтд., Қытай 

Диурон, с.к.- «Астана-Нан» ЖШС 

Қазақстан 

Самұрық, 400 к.к.р. -Наньцзин Эссенс Файн-

Кемикал Со., Лтд, Қытай  

9 Ерейментау ауд.  188 Даклоприд, 20% в.к. -Цянгсу Янгнонг 

Кемикал Ко. Лтд, Қытай 

Комбат 550 к.э. Джедзиянг Синьнун 

Кемикал Ко. Лтд., Қытай 

Диурон, с.к.- «Астана-Нан» ЖШС 

Қазақстан 

Самұрық, 400 к.к.р. -Наньцзин Эссенс Файн-

Кемикал Со., Лтд, Қытай 

10 Есіл ауд.  542 Даклоприд, 20% в.к. -Цянгсу Янгнонг 

Кемикал Ко. Лтд, Қытай 
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№ 

п/п 

Ыдыс аяқтың 

орналасқан орны 

(с/о, ауд., қ.) 

Ыдыс аяқтың 

түрі 

Ыдыс 

аяқтың 

түрлері 

бойынш

а саны, 

дана/кг 

Пестицид өндірушісі (ел, фирма) 

Диурон, с.к.- «Астана-Нан» ЖШС 

Қазақстан 

Самұрық, 400 к.к.р. -Наньцзин Эссенс Файн-

Кемикал Со., Лтд, Қытай 

11 Жақсы ауд.  511 Даклоприд, 20% в.к. -Цянгсу Янгнонг 

Кемикал Ко. Лтд, Қытай 

Комбат 550 к.э. Джедзиянг Синьнун 

Кемикал Ко. Лтд., Қытай 

Диурон, с.к.- «Астана-Нан» ЖШС 

Қазақстан 

Самұрық, 400 к.к.р. -Наньцзин Эссенс Файн-

Кемикал Со., Лтд, Қытай 

12 Жарқайын ауд. 615 Даклоприд, 20% в.к. -Цянгсу Янгнонг 

Кемикал Ко. Лтд, Қытай 

Комбат 550 к.э. Джедзиянг Синьнун 

Кемикал Ко. Лтд., Қытай 

Диурон, с.к.- «Астана-Нан» ЖШС 

Қазақстан  

Самурык, 400 к.к.р. -Наньцзин Эссенс Файн-

Кемикал Со., Лтд, Қытай 

13 Зеренді ауд. 309 Диурон, с.к.- «Астана-Нан» ЖШС 

Қазақстан 

Самурык, 400 к.к.р. -Наньцзин Эссенс Файн-

Кемикал Со., Лтд, Қытай 

14 Қорғалжын ауд. 166 Даклоприд, 20% в.к. -Цянгсу Янгнонг 

Кемикал Ко. Лтд, Қытай 

Комбат 550, к.э. Джедзиянг Синьнун 

Кемикал Ко. Лтд., Қытай 

Диурон, с.к.- «Астана-Нан» ЖШС 

Қазақстан 

Самурык, 400 к.к.р. -Наньцзин Эссенс Файн-

Кемикал Со., Лтд, Қытай 

15 Сандықтау ауд.  486 Диурон, с.к.- «Астана-Нан» ЖШС 

Қазақстан 

Самурык, 400 к.к.р. -Наньцзин Эссенс Файн-

Кемикал Со., Лтд, Қытай 

16 Целиноград ауд.  468 Даклоприд, 20% в.к. -Цянгсу Янгнонг 

Кемикал Ко. Лтд, Қытай 

Комбат 550, к.э. Джедзиянг Синьнун 

Кемикал Ко. Лтд., Қытай 

Диурон, с.к.- «Астана-Нан» ЖШС 

Қазақстан 

Самурык, 400 к.к.р. -Наньцзин Эссенс Файн-

Кемикал Со., Лтд, Қытай 

17 

 

Шортанды ауд.  413 

  

Даклоприд, 20% в.к. -Цянгсу Янгнонг 

Кемикал Ко. Лтд, Қытай 

Комбат 550, к.э. Джедзиянг Синьнун 

Кемикал Ко. Лтд., Қытай 

Диурон, с.к.- «Астана-Нан» ЖШС 

Қазақстан 

Самурык, 400 к.к.р. -Наньцзин Эссенс Файн-
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№ 

п/п 

Ыдыс аяқтың 

орналасқан орны 

(с/о, ауд., қ.) 

Ыдыс аяқтың 

түрі 

Ыдыс 

аяқтың 

түрлері 

бойынш

а саны, 

дана/кг 

Пестицид өндірушісі (ел, фирма) 

Кемикал Со., Лтд, Қытай 

18 Көкшетау қ. пластик 3 Жойкын Дара, 75% в.д.г. - Шангдонг Чияучанг 

Кемикал Ко. Лтд., Қытай 

қағаз 191 Геркулес, 48% с.к. - «Агрохимия» ЖШС 

Қазақстан  

 

5.1.8-ші кесте. Ақмола облысы бойынша көмілген пестицидтер 

туралы ақпарат 

 
№ 

р/с 

Қорымның орналасқан 

орны 

Пестицидтің 

атауы, 

препаративті 

нысаны, өндіруші 

Қорым иесі Пестицид саны (кг/л) 

1 

 

Ақмола обл.,  Зеренді ауд.  

Симфиропольское с. 

Пентахлор 

қалдықтары 

«Эко-Гарант» ЖШС 

(2012 ж.) 

 

6100 

Пестицидтердің 

ыдыс аяқтары (улы 

химикаттар), 

канистрлар, қаптар 

0,600  

180 дана (канистрлар) 

Протразин 

қалдықтары 

«Эко-Гарант» ЖШС 

(15.01.2016 ж.) 

500 

2 Ақмола обл.,  

г. Степногорск 

Витатиурам «Жасыл-Жер СТ» 

ЖШС (2012 ж.) 

4 620 

  

ҚОҚ БАЖ-да ТҚҚ 100 полигоны тіркелген, ал 2016 жылы аталған 

көрсеткіш 35-ті (2016 жылғы Шолуға сәйкес) құрады  

5.1.10, 5.1.11 және 5.1.12 кестелерде облыс бойынша өнеркәсіп 

қалдықтары мен ТҚҚ полигондарының ақпараты ұсынылған. 

 

5.1.9-шы кесте. Ақмола облысы бойынша ТҚҚ полигондары  

  
№ 

п/п 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан орны 

1 140740022093 01015017019 «МЖД Атбасар сервис 

коммунальные услуги» 

ЖШС  

Ақмола обл.,  

Атбасар ауд., Атбасар қ. 

2 160940009275 01016017001 Ерейментау ауданы 

әкімдігі жанындағы «ЭКО-

Жәрдем» ШЖҚ МКК 

Ақмола обл.,  

Ерейментау ауд.  

3 170340033802 0184065238 «Эко-Dump» ЖШС Ақмола обл.,  

Көкшетау қ.ә.,  

Красноярский с/о,  

Красный Яр с. 

4 141040007493 01004006459 «Балкашинский 

коммунальщик» ЖШС 

Ақмола обл.,  

Сандыктау ауд.,  



2017 жылға Өндіріс және тұтыну қалдықтарының мемлекеттік кадастрын жүргізу 

нәтижелері бойынша ақпараттық шолу   

76 

 

№ 

п/п 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан орны 

Балкашино  с/о,  

Балкашино с. 

5 040340011697 01009009583 «Жалтыр-тас» ЖШС Ақмола обл.,  

Астрахан ауд.,  

Жалтыр с/о,  

Жалтыр с. 

6 050340001949 01174012103 Тұрғын-үй коммуналдық 

шаруашылығы жанындағы 

«Тазалық» ШЖҚ МКК 

Ақмола обл.,  

Көкшетау қ.ә.,  

Темірбеков көш., 175 

7 000740001092 0175057191 «Интернационал-Астана» 

ЖШС 

Ақмола обл.,  

Жарқайын ауд.,  

Бірсуат с/о, Бірсуат с. 

8 060940001526 01004014827 «Байдалы» ЖШС Ақмола обл.,  

Сандықтау ауд.,  

Веселовский с/о,  

Веселое с. 

9 980540001137 Көрсетілмеген «Степногорск-Тазалык» 

ЖШС 

Ақмола обл.,  

Степногорск қ.ә. 

10 020240004885 01277047212 «Жасыбай XXI» ЖШС Ақмола обл.,  

Есіл ауд.,  

Бузулукский с/о,  

Сурган с. 

11 590724400539 01275003340 «Орехова Светлана 

Юрьевна» ЖК 

Ақмола обл.,  

Жарқайын ауд.  

12 080640012554 012780021319 Жақсы ауданы әкімдігі 

жанындағы «Жақсы су 

арнасы» ШЖҚ МКК  

Ақмола обл.,  

Жақсы ауд.,  

Жақсы с/о,  

Жақсы с. 

13 990240001673 01278060819 «Запорожье» ЖШС Ақмола обл.,  

Жақсы ауд.,  

Запорожье с/о, Запорожье с. 

14 900212350275 01002014520 «Салов К.С.» ЖК Ақмола обл.,  

Астрахан ауд.,  

Жалтыр с/о, Жалтыр с.  

15 940940001085 01277044051 «Алтын Дән» АҚ Ақмола обл.,  

Есіл ауд., Жаныспай с/о, 

Ковыльное с. 

16 080540015763 01012025029 Шортанды ауданы әкімдігі 

жанындағы «Шортанды 

су» ШЖҚ МКК 

Ақмола обл., 

Шортанды ауд.,   

Шортанды п/а,  

Шортанды п. 

17 080140008518 01284004162 «Тұрғын-үй-коммуналдық 

шаруашылығы бөлімі» 

мемлекеттік мекемесі 

жанындағы «Есіл қалалық 

коммуналдық 

шаруашылығы» ШЖҚ 

МКК 

Ақмола обл.,  

Есіл ауд.,  

Есіл қ.  

18 040540004522 012830021762 Жарқайын ауданының 

«Коммунсервис» ШЖҚ 

МКК  

Ақмола обл., 

Жарқайын ауд.,  

Державинск қ. 

19 070140008922 01007002095 «Бауманское - 07» ЖШС Ақмола обл., 

Егіндікөл ауд.,  

Бауманское с. әкімшілік 

шекарасында 

20 981140000226 01278019418 «Труд» ЖШС Ақмола обл.,  
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№ 

п/п 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан орны 

Жақсы ауд.,  

Киевский с/о,  

Киевское с. 

21 041240001512 01004051281 «Свободное» ЖШС Ақмола обл.,  

Сандықтау ауд.,  

Максимовский с/о, 

Владимировка с. 

22 960140001664 01019004196 «Горняк» Шантөбе 

поселкесінің пәтерлер 

меншік иелерінің 

тұтынушылар кооперативі  

Ақмола обл., 

Степногорск қ.ә.,  

Шантөбе п/а,  

Шантөбе п. 

23 011140001530 01278037372 «Подгорное-1» ЖШС Ақмола обл., 

Жақсы ауд.,  

Подгорненский с/о, 

Подгорное с.  

24 980540000753 01278027316 «Шұңқыркөл» ЖШС Ақмола обл., 

Жақсы ауд.,  

Чапаевский с/о,  

Чапаевское с. 

25 990540000844 01278058714 «Жана - Жол» ЖШС Ақмола обл.,  

Жақсы ауд.,  

Жаңақийма с/о,  

Жаңа Қийма с. 

26 060140008396 01284001203 «Есіл ауданының тұрғын-

үй коммуналдық 

шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары 

бөлімі» ММ 

Ақмола обл.,   

Есіл қ., Пивзавод көш., 5 мек. 

27 021140001502 01278047528 «Ишим-Астык» ЖШС Ақмола обл.,  

Жақсы ауд.,  

Ишимский с/о,  

Ишимское с. 

28 980540000981 01278033264 «Каражон» ЖШС Ақмола обл.,  

Жақсы ауд.,  

Кызылсайский с/о,  

Кировское с. 

29 041240000630 01278024435 «Новокиенка» ЖШС Ақмола обл.,  

Жақсы ауд.,  

Новокиенский с/о, 

Новокиенка с. 

30 980540000743 01278008009 «Белагаш» ЖШС Ақмола обл.,  

Жақсы ауд.,  

Белагашский с/о,  

Белагаш с. 

31 050540011150 01277046345 «Сурган и К» ЖШС Ақмола обл., 

Есіл ауд.,  

Сурганский с/о,   

Сурган с., 345 мек. елді 

мекенінің шекараларында 

орналасқан  

32 080240010296 01277044537 «Московское» ЖШС Ақмола обл.,  

Есіл ауд., Московское с. 

шекараларында 

33 030140001849 01277042151 «Компания «Орион плюс» 

ЖШС 

Ақмола обл.,  

Есіл ауд.,  
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№ 

п/п 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан орны 

Биртальский с/о,  

Биртал с., 151 мек. елді 

мекенінің шекараларында 

орналасқан 

34 050140000804 01277030187 «СХП Каракольский» 

ЖШС 

Ақмола обл.,  

Есіл ауд.,  

Каракольский с/о,  

Караколь с., көшесіз, нөмірсіз 

35 940940001273 01277026548 «Заречный» ЖШС Ақмола обл.,  

Есіл ауд.,  

Зареченский с/о,  

Заречное с., 026 кварт. 548 

мек. 

36 990540001961 01277024259 «Қымбат» ЖШС Ақмола обл.,  

Есіл ауд.,  

Жаныспай с.,  

Жаныспай с., әкімшілік 

шекарасы   

37 040242000669 01275026304 «Астық қоймалары» ЖШС 

«Хлебная база №5» 

өкілдігі 

Ақмола обл.,  

Жарқайын ауд.,  

Кенское бек. 

38 060140009611 01176002913 «Еңбекшілдер ауданының 

тұрғын-үй коммуналдық 

шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары 

бөлімі» ММ   

Ақмола обл.,  

Степняк қ., 913 мек. елді 

мекенінің шекараларында 

орналасқан 

39 050340001949 01174065238 Тұрғын-үй коммуналдық 

шаруашылығы жанындағы 

«Тазалық» ШЖҚ МКК  

Ақмола обл.,  

Көкшетау қ., Красный Яр с. 3 

км солтүстік батысында   

40 050340001949 01174015416 Тұрғын-үй коммуналдық 

шаруашылығы жанындағы 

«Тазалық» ШЖҚ МКК 

Ақмола обл.,  

Көкшетау қ., қаланың 

шекараларында орналасқан, 

Көкшетау қ-нан шығысында 

41 050340001949 01174015155 Тұрғын-үй коммуналдық 

шаруашылығы жанындағы 

«Тазалық» ШЖҚ МКК 

Ақмола обл., 

Көкшетау қ.,   

Шығыс тарабы  

42 931240000667 01173001163 Еңбекшілдер ауданының 

«Заозерный селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ 

Ақмола обл.,  

Заозерный с/о,   

Заозерное с., 163 мек. елді 

мекенінің шекараларында 

орналасқан  

43 061240000604 01172037231 «Семизбай-U» ЖШС Ақмола обл.,  

Еңбекшілдер ауд., 

Валихановский с/о 

44 060140009611 01172011932 «Еңбекшілдер ауданының 

тұрғын-үй коммуналдық 

шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары 

бөлімі» ММ    

Ақмола обл.,   

Еңбекшілдер ауд.,  

Макинский с/о,   

Макинка с., 932 мек. елді 

мекенінің шекараларында 

орналасқан   

45 060140009611 01172004394 «Еңбекшілдер ауданының 

тұрғын-үй коммуналдық 

шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары 

Ақмола обл.,  

Еңбекшілдер ауд.,  

Донской с/о,  

Андыкожа батыр а., 394 мек. 

елді мекенінің шекараларында 
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№ 

п/п 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан орны 

бөлімі» ММ   орналасқан  

46 031040003963 01171027099 «Бурабай ауданының 

тұрғын-үй коммуналдық 

шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары 

бөлімі» ММ   

Ақмола обл.,  

Бурабай ауд,  

Златопольский с/о,  

Златополье с. 

47 031040003963 01171022003 «Бурабай ауданының 

тұрғын-үй коммуналдық 

шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары 

бөлімі» ММ   

Ақмола обл.,  

Щучинск ауд.,  

«Птицефабрика»  

жергілікті мекеннің арнайы 

жер қоры уч. 

48 031040003963 01171022002 «Бурабай ауданының 

тұрғын-үй коммуналдық 

шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары 

бөлімі» ММ   

Ақмола обл.,  

Щучинск ауд.,  

«Птицефабрика»  

жергілікті мекеннің арнайы 

жер қоры уч. 

49 031040003963 01171021098 «Бурабай ауданының 

тұрғын-үй коммуналдық 

шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары 

бөлімі» ММ   

Ақмола обл.,  

Щучинск ауд., 

Абылайханский с/о,  

СХП «Зеленоборское» а/ш 

50 031040003963 01171021097 «Бурабай ауданының 

тұрғын-үй коммуналдық 

шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары 

бөлімі» ММ    

Ақмола обл., Щучинск ауд., 

Абылайханский с/о, 

с/х СХП «Зеленоборское» 

51 021240003285 01171016251 «Бурабай ауданы 

Успеноюрьевский селолық 

округі әкімінің аппараты» 

КММ   

Ақмола обл., Бурабай ауд., 

Успеноюрьевский с/о,  

Николаевка с. 

52 021240003285 01171015264 «Бурабай ауданы 

Успеноюрьевский селолық 

округі әкімінің аппараты» 

КММ 

Ақмола обл., Бурабай ауд., 

Успеноюрьевский с/о,  

Успеноюрьевка с. 

53 021240003196 01171014562 «Бурабай ауданы 

Веденовский селолық 

округі әкімінің аппараты» 

КММ 

Ақмола обл., Щучинск ауд., 

Веденовский с/о,  

Веденовка с. 

54 021240003295 01171013487 «Бурабай ауданы 

Златопольский селолық 

округі әкімінің аппараты» 

КММ  

Ақмола обл., Бурабай ауд., 

Златополь с/о, 

Первомайское с. 

55 030640003982 011710121104 «Бурабай ауданы 

Урумкайский селолық 

округі әкімінің аппараты» 

КММ  

Ақмола обл., Бурабай ауд., 

Урумкайский с/о, 

Дмитриевка с. 

56 030640003982 011710121103 «Бурабай ауданы 

Урумкайский селолық 

округі әкімінің аппараты» 

КММ  

Ақмола обл., Бурабай ауд., 

Урумкайский с/о, 

Урумкай с. 

57 021240002623 011710111054 «Бурабай ауданы Ақмола обл., Бурабай ауд.,  
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№ 

п/п 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан орны 

Атамекен ауылдық округі 

әкімінің аппараты» КММ   

Атамекен а/о, Жанажол с. 

58 021240002623 011710111053 «Бурабай ауданы 

Атамекен ауылдық округі 

әкімінің аппараты» КММ   

Ақмола обл., Бурабай ауд., 

Атамекен а/о, Жарқайын с. 

59 030640003982 01171009409 «Бурабай ауданы 

Урумкайский селолық 

округі әкімінің аппараты» 

КММ 

Ақмола обл., Бурабай ауд., 

Урумкайский с/о,  

Карашилик с. 

60 021240003295 01171008883 «Бурабай ауданы 

Златопольский селолық 

округі әкімінің аппараты» 

КММ 

Ақмола обл., Бурабай ауд., 

Златопольский с/о,  

Савинка с. 

61 021240003295 01171008882 «Бурабай ауданы 

Златопольский селолық 

округі әкімінің аппараты» 

КММ 

Ақмола обл., Бурабай ауд., 

Златопольский с/о, 

Златополье с. 

62 021240003463 01171007336 «Бурабай ауданы 

Кенесаринский селолық 

округі әкімінің аппараты» 

КММ   

Ақмола обл., Бурабай ауд., 

Кенесаринский с/о,  

Баянбай а. 

63 021240003463 01171007335 «Бурабай ауданы 

Кенесаринский селолық 

округі әкімінің аппараты» 

КММ   

Ақмола обл., Бурабай ауд., 

Кенесаринский с/о,  

Брусиловка с. 

64 021240003334 01171005355 «Бурабай ауданы 

Наурызбай батыр селосы 

әкімінің аппараты» КММ    

Ақмола обл., Бурабай ауд., 

Наурызбайский с/о,  

Наурызбай батыр с. 

65 021240003304 01171003725 «Бурабай ауданы 

Абылайхан селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ   

Ақмола обл., Бурабай ауд., 

Абылайханский с/о,  

Озерное с. 

66 021240003463 01171002911 «Бурабай ауданы 

Кенесаринский селолық 

округі әкімінің аппараты» 

КММ   

Ақмола обл., Бурабай ауд., 

Кенесаринский с/о,  

Кенесары а. 

67 060140007229 01160054256 «Көкшетау қаласы 

құрылыс бөлімі» ММ 

Ақмола обл., Зеренді ауд., 

жергілікті мекеннің жер қоры 

68 030740003956 01160035286 «Зеренді ауданы 

Самарбайский селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ   

Ақмола обл., Зеренді ауд., 

Самарбайский с/о,  

Молодежное с.  

69 920240000513 01160019072 «Зеренді ауданы әкімінің 

аппараты» ММ  

Ақмола обл., Зеренді ауд., 

Зеренді с/о, жергілікті мекен, 

006 уч. 

70 000640005725 01160009015 «Новая Эра» ЖШС Ақмола обл., Зеренді ауд., 

Кызылегисский с/о,  

Кызылегис с. 

71 030740003877 01160007414 «Зеренді ауданы 

С.Сейфуллин атындағы 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ    

Ақмола обл., Зеренді ауд.,  

Сәкен Сейфуллин атын. с/о, 

Сейфуллино  с. 

72 060140012097 010170041358 «Бұланды ауданының 

тұрғын-үй коммуналдық 

шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары 

Ақмола обл.,  

Макинск қ., жергілікті 

мекеннің оңтүстік шығыс 

аймағы, 1 уч. 
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№ 

п/п 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан орны 

бөлімі» ММ     

73 991240002931 01011061388 «Целиноград ауданы 

Родина селолық округі 

әкімінң аппараты» ММ  

Ақмола обл., Целиноград ауд., 

Приозерный с/о,  

Приозерное с.  

74 080440013931 010110181560 Целиноград ауданының 

тұрғын үй инспекциясы 

және коммуналдық 

шаруашылығы бөлімі 

жанындағы «Қосшы 

коммуналдық қызметі» 

ШЖҚ МКК   

Ақмола обл., Целиноград ауд., 

Косшынский а/о, Косшы а. 

75 980440003050 01011002189 «Кызыл-Жар» ЖШС Ақмола обл., Целиноград ауд., 

Максимовский с/о,  

с/о шекарасында,  

002 кварт., 189 уч. 

76 950940000415 01011002188 «Жанар-Falcon & M» 

ЖШС 

Ақмола обл., Целиноград ауд., 

Максимовский с/о, с/о 

шекарасында,  

002 кварт., 188 уч. 

77 060140012097 01009003088 «Бұланды ауданының 

тұрғын-үй коммуналдық 

шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары 

бөлімі» ММ      

Ақмола обл., Бұланды ауд., 

Караузекский а/о,  

жергілікті мекеннің әкімшілік 

шекарасында, 088 уч. 

78 070140008922 01007002100 «Бауманское - 07» ЖШС Ақмола обл., Егіндікөл ауд., в 

административных границах 

Бауманское с. 

79 070140008922 01007002099 «Бауманское - 07» ЖШС Ақмола обл., Егіндікөл ауд., 

Бауманское с. Әкімшілік 

шекараларында  

80 000440003672 01005005449 «Аршалы поселкесі 

әкімінің аппараты» ММ 

Ақмола обл., Аршалы ауд.,  

Аршалы п.  

81 540140000014 01004063364 «Мадениет» ЖШС Ақмола обл., Сандықтау ауд., 

Мадениетский а/о,  

Мәдениет а. 

82 540140000014 01004063300 «Мадениет» ЖШС Ақмола обл., Сандықтау ауд.,  

Мәдениет а.  

83 030640003942 01004062101 Сандықтау ауданының 

«Васильевский селолық 

округі әкімінің аппараты» 

КММ  

Ақмола обл., Сандықтау ауд., 

Васильевский с/о, 

Тучное с. 

84 030640003843 01004057207 Сандықтау ауданының 

«Широковский селолық 

округі әкімінің аппараты» 

КММ    

Ақмола обл., Сандықтау ауд., 

Широковский с/о,  

Богородка с. 

85 000640000123 01004056052 «Уни» ЖШС Ақмола обл., Сандықтау ауд., 

Каменский с/о,  

Богословка с., жергілікті 

мекеннің елді мекенінің 

шекарасында орналасқан уч. 

86 030640004079 01004055073 Сандықтау ауданының 

«Берликский селолық 

округі әкімінің аппараты» 

КММ   

Ақмола обл., Сандықтау ауд.,  

Петриковка с. 

87 030540003304 01004046158 Сандықтау ауданының Ақмола обл., Сандықтау ауд., 
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№ 

п/п 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан орны 

«Баракпайский селолық 

округі әкімінің аппараты» 

КММ   

Баракпайский с/о,  

Баракпай с. 

88 030440003905 01004036190 Сандықтау ауданының 

«Новоникольский селолық 

округі әкімінің аппараты» 

КММ   

Ақмола обл., Сандықтау ауд., 

Новоникольский с/о,  

Құмдыкөл с. 

89 030440003905 01004035180 Сандықтау ауданының 

«Новоникольский селолық 

округі әкімінің аппараты» 

КММ   

Ақмола обл., Сандықтау ауд., 

Новоникольский с/о,  

Меньшиковка с. 

90 001240001017 01004034444 «ПКФ Новоникольское» 

ЖШС 

Ақмола обл., Сандықтау ауд.,  

Новоникольское с. 

91 030640003942 01004025193 Сандықтау ауданының 

«Васильевский селолық 

округі әкімінің аппараты» 

КММ     

Ақмола обл., Сандықтау ауд., 

Васильевский с/о,  

Острогорка с. 

92 030640003942 01004023201 Сандықтау ауданының 

«Васильевский селолық 

округі әкімінің аппараты» 

КММ      

Ақмола обл., Сандықтау ауд., 

Васильевский с/о,  

Васильевское с. 

93 030640003843 01004020145 Сандықтау ауданының 

«Широковский селолық 

округі әкімінің аппараты» 

КММ      

Ақмола обл., Сандықтау ауд., 

Широковский с/о,  

Дорогинка с. 

94 040440002116 01004019006 «Каменка и Д» ЖШС Ақмола обл., Сандықтау ауд., 

Каменский с/о, Каменка с. 

95 030640004079 01004017166 Сандықтау ауданының 

«Берликский селолық 

округі әкімінің аппараты» 

КММ   

Ақмола обл., Сандықтау ауд., 

Берликский с/о,  

Красная поляна с. 

96 030640003833 01004009560 Сандықтау ауданының 

«Лесное селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ    

Ақмола обл., Сандықтау ауд., 

Лесное с/о, Лесное с. 

97 980840004599 01003042652 «Аграрное» ЖШС Акмолинская обл, Атбасар 

ауд., Борисовский с/о,  

Борисовка с., жергілікті 

мекеннің елді мекенінің 

шекарасында 

98 971240004002 01003019739 «Акан Курманов» ЖШС Ақмола обл., Атбасар ауд., 

Октябрьский с/о,  

Октябрьское с. 

99 020540001792 01003001560 «Шуйское-ХХI» ЖШС Ақмола обл., Атбасар ауд., 

Макеевский с/о,  

жергілікті мекен әкімшілік 

шекарасында, 560 уч. 

100 000340003143 01002029242 «Астрахан селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ  

Ақмола обл., Астрахан ауд., 

Астраханский с/о,  

Астраханка с., 029 кварт. 242 

уч. 
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5.1.10-шы кесте. Ақмола облысы бойынша қауіпті қалдықтарды                  

(І-класс) орналастыру полигондары 

  
№ 

п/п 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан орны 

1 990940003176 01012030011 «Экобизнес» ЖШС Ақмола обл., Шортанды ауд., 

Жолымбет п/ә, Жолымбет п. 

2 990940003176 

 

 

01018073014 

 

 

«Эко-Гарант» ЖШС Ақмола обл., Степногорск 

қ.ә., Ақсу п/ә, Ақсу п. 

3 160140018760 01018008225 «Қазақалтын» тау-

металлургия концерні» АҚ  

Ақмола обл., Степногорск 

қ.ә., Степногорск г.,  

4 040840000322 01160048328 «Қазақалтын» тау-

металлургия концерні» АҚ  

Ақмола обл., Зеренді ауд., 

Симферопольское с/о, 

Симферопольское с. 

5 130740005369 01171034156 «RG Gold» ЖШС Ақмола обл., Бурабай ауд., 

Новоднепровское №1 қалдық 

қоймасы 

6 040940006583 01018008079 «Степногорский горно-

химический комбинат» 

ЖШС 

Ақмола обл., Степногорск 

қ.ә., Степногорск қ., 6 

өндірістік аймағы 

7 990940003176 01018068035 «Қазақалтын» тау-

металлургия концерні» АҚ  

Ақмола обл., Степногорск 

қ.ә., Бестөбе п/ә, Бестөбе п. 

8 101040011256 01160054193 «Altyntau Kokshetau» АҚ Ақмола обл., Зеренді ауд., 

Қонысбай с/о өндірістік 

алаңы 

 

5.1.11-ші кесте. Ақмола облысы бойынша қауіпті емес қалдықтарды 

(ІІ-класс) орналастыру полигондары 

 
№ п/п ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан орны 

1 130740005369 01171035047 Көкшетау қ. әкімдігі 

жанындағы «Көкшетау 

жылу» ШЖҚ МКК  

Ақмола обл., Бурабай ауд., 

Южный Райгородок ОПП №3 

2 130740005369 01171035045 «Қазақалтын тау кен -

металлургия концерні» АҚ 

филиалы 

Ақмола обл., Бурабай ауд., 

Южный Райгородок ОПП №2 

3 981240000031     01160051108 «Қазақалтын тау кен -

металлургия концерні» АҚ 

филиалы 

Ақмола обл., Зеренді ауд., 

Ақкөл с/о 

4 060441012905 01012030015 «Қазақалтын тау кен-

металлургия концерні» АҚ 

филиалы – Бестөбе кеніші   

Ақмола обл., Шортанды ауд., 

Жолымбет п/а,  

Жолымбет п. 

5 060441012905 01012030020 «Қазақалтын тау кен-

металлургия концерні» АҚ 

филиалы – Бестөбе кеніші   

Ақмола обл., Шортанды ауд., 

Жолымбет п/а,  

Жолымбет п. 

6 070541013057 01018069027 «Қазақалтын тау кен-

металлургия концерні» АҚ 

филиалы – Бестөбе кеніші   

Ақмола обл., Степногорск қ.ә., 

Бестобинская п/а,  

Бестобе п. 

7 070541013057 01018069028 «Қазақалтын тау кен-

металлургия концерні» АҚ 

филиалы – Бестөбе кеніші   

Ақмола обл., Степногорск қ.ә., 

Бестобинская п/а,  

Бестобе п. 

8 070541013057 01018068033 «Қазақалтын тау кен-

металлургия концерні» АҚ 

Ақмола обл., Степногорск қ.ә., 

Бестобинская п/а,  
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№ п/п ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан орны 

филиалы – Бестөбе кеніші   Бестобе п. 

9 070541013057 01018068059 «Қазақалтын тау кен-

металлургия концерні» АҚ 

филиалы – Бестөбе кеніші   

Ақмола обл., Степногорск қ.ә., 

Бестобинская п/а,  

Бестобе п. 

10 070541013057 01018068060 «Қазақалтын тау кен-

металлургия концерні» АҚ 

филиалы – Ақсу кеніші    

Ақмола обл., Степногорск қ.ә., 

Бестобинская п/а,  

Бестобе п. 

11 061041010322 01018008405 «Қазақалтын тау кен-

металлургия концерні» АҚ 

филиалы – Ақсу кеніші    

Ақмола обл., Степногорск қ.ә., 

Аксуская п/а, Ақсу п. 

12 061041010322 01018072029 «Қазақалтын тау кен-

металлургия концерні» АҚ 

филиалы – Ақсу кеніші    

Ақмола обл., Степногорск қ.ә., 

Аксуская п/а, Ақсу п. 

13 061041010322 01018075008 «RG Gold» ЖШС Ақмола обл., Степногорск қ.ә., 

Аксуская п/а, Ақсу п. 

14 061041010322 01018076002 «RG Gold» ЖШС Ақмола обл., Степногорск қ.ә., 

Аксуская п/а, Ақсу п. 

15 130740005369 01171016241 «RG Gold» ЖШС Ақмола обл., Бурабай ауд., 

Северный Райгородок ОПП 

№1 

16 050140001773 01172039012 «Оркен» ЖШС Ақмола обл., Еңбекшілдер 

ауд., «Оркен» ЖШС Атансор 

кеніші 

17 061041010322 01018075013 «Қазақалтын тау кен-

металлургия концерні» АҚ 

филиалы – Ақсу кеніші    

Ақмола обл., Степногорск қ.ә., 

Аксуская п/а, Ақсу п. 

18 101040011256 01160054198 «Atyntau Kokshetau» АҚ Ақмола обл., Зеренді ауд., 

Конысбайский с/о 

19 101040011256 01160054197 «Atyntau Kokshetau» АҚ Ақмола обл., Зеренді ауд., 

Конысбайский с/о 

20 101040011256 01160054140 «Atyntau Kokshetau» АҚ Ақмола обл., Зеренді ауд., 

Конысбайский с/о 

21 101040011256 01160054144 «Atyntau Kokshetau» АҚ Ақмола обл., Зеренді ауд., 

Конысбайский с/о 

22 070340002425 01172038013; 

01018008286 

«Степногорская ТЭЦ» ЖШС Ақмола обл., Степногорск қ.ә.  

23 140240032409 01019004337 «Шантөбе-энергокомплекс» 

ЖШС 

Ақмола обл., Сандықтау ауд., 

Жамбылский с/о 

24 060740011823 01019004162 «Степногорский 

металлургический завод» 

ЖШС 

Ақмола обл., Степногорск қ.ә., 

Шантобинская п/а, Шантөбе 

п., Шантөбе кенішінің 

өндірістік аймағы  

25 020540000685 Көрсетілмеген «Он - Олжа» ЖШС Ақмола обл., Ерейментау ауд. 

26 140240032409 01019004310 «Шантөбе-Энергокомплекс» 

ЖШС 

Ақмола обл., Сандықтау ауд.,         

Шантөбе п. 

27 060441012905 01012030027 «Қазақалтын тау кен-

металлургия концерні» АҚ 

филиалы 

Ақмола обл., Шортанды ауд., 

Жолымбетская п/а,  

Жолымбет п. 
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5.2 Ақтөбе облысы  

Есептілік кезеңде Ақтөбе облысы бойынша ҚОҚ БАЖ-ға қалдықтарды 

түгендеудің 224 есебі қабылданды, (2016 жылы 206 есеп), олардың 14 есебі 

ҚР ЭМ «ҚОҚ АТО» ШЖҚ РМК модераторларымен, 210 есеп табиғат 

пайдаланушылар мен қалдықтарды жинау, шығару, кәдеге жарату, өңдеу, 

сақтау, орналастыру немесе жою бойынша операцияларды орындайтын 

субъектілердің өздігімен енгізілді.  

ҚОҚ БАЖ-ға ұсынылған 2017 жылға арналған қалдықтарды түгендеу 

бойынша есептерге сәйкес түзілген қауіпті және қауіпті емес қалдықтардың 

көлемі 5.2.1 және 5.2.3-ші кестелерде және 5.2.1-ші диаграммада көрініс 

табады. 

 

5.2.1-ші кесте. 2017 жылы түзілген  қауіпті қалдықтардың көлемі 
 

№ р/с Қалдықтардың түрлері Көлемі, т 

1 Қызыл тізімнің қалдықтары 8, 476 

2 Янтарь тізімнің қалдықтары 156 917, 649 

3 Жасыл тізімнің қалдықтары 870 605, 804 

 

5.2.1-ші диаграмма. 2017 жылғы қауіпті қалдықтардың көлемі мен 

қозғалысы 
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2017 жылы облыс бойынша түзілген қауіпті қалдықтардың көлемі 1 027 

531,929 тоннаны құрады. «Янтарь» тізім қалдықтарының аса ірі көлемі 

«Великая стена» «Қазақстан-қытай бұрғылау компаниясы (47 419,65 т), 

«жасыл» тізім «Казхром» «Трансұлттық компаниясы АҚ филиалы (599 

673,439 т), «SBS Nedra» ЖШС (120 000,055 т). түзілген. 

5.2.2-ші кестеде 2017 жылы қауіпті қалдықтардың аса ірі көлемі 

түзілген Ақтөбе облысының кәсіпорындары ұсынылған. 

 

5.2.2-ші кесте. 2017 жылы қауіпті қалдықтардың аса ірі көлемі 

түзілген Ақтөбе облысының кәсіпорындары 

 
№ 

п/п 

Кәсіпорын атауы Қалдықтардың түрлері Көлемі, т 

1 Ақтөбе ферроқорытпа зауыты -  

«Қазхром» трансұлттық 

компаниясы» АҚ филиалы 

Жасыл деңгейлі басқа қауіпті қалдықтар  599 527,50 

Янтарь деңгейлі басқа қауіпті қалдықтар  23 908,70 

2  «SBS Nedra» ЖШС Жасыл деңгейлі басқа қауіпті қалдықтар  120 000,06 

3 «СНПС - Ақтөбемұнайгаз» АҚ Жасыл деңгейлі басқа қауіпті қалдықтар  69 938,74 

Мұнай, мазут, химикаттар сіңген топырақ 7 717,70 

4 «Восток нефть и сервисное 

обслуживание» ЖШС 

Істен шыққан бұрғылау қоқыры 31 067,50 

5 «Великая стена» Қазақстандық-

Қытайлық бурлау компаниясы  

ЖШС 

Істен шыққан бұрғылау қоқыры 24 844,00 

Янтарь деңгейлі басқа қауіпті қалдықтар 22 575,65 

6 «ТНК» «Казхром» АҚ филиалы – 

«Дөң тау кен байыту комбинаты»  

Жасыл деңгейлі басқа қауіпті қалдықтар  19 500,12 

7 «Актюбинский рельсобалочный 

завод» ЖШС 

Жасыл деңгейлі басқа қауіпті қалдықтар  9 708,70 

8 «Қазақстан темір жолы» Ұлттық 

компаниясы» АҚ – «Ақтөбе 

магистральді желілер бөлімшесі» 

филиалы  

Жасыл деңгейлі басқа қауіпті қалдықтар  9 208,83 

Пайдаланған майлар 2 494,05 

Бүтін немесе бөлшектелген істен шыққан 

аккумуляторлар 

1744,83 

9 «Таза Табиғат-АН ЖШС Янтарь деңгейлі басқа қауіпті қалдықтар  8 404,00 

10 «Актеп» ЖШС Құс саңғырығы 6 240,00 

11 «Коктас - Актобе» АҚ Құс саңғырығы 5 510,00 

12 «Қазақойл Ақтөбе» ЖШС Янтарь деңгейлі басқа қауіпті қалдықтар 4397,88 

13 Ақтөбе қаласындағы «Тау кен 

технологиялары» ЖШС филиалы 

Жасыл деңгейлі басқа қауіпті қалдықтар  

 

4 829,93 

14 «Каспий нефть ТМЕ» АҚ Янтарь деңгейлі басқа қауіпті қалдықтар 3 533,46 

15 «Алтиес Петролеум интернэшнл 

б.в.» компаниясының Ақтөбелік 

филиалы 

Мұнай қоқыры 3 521,80 

 

2017 жылы Ақтөбе облысы бойынша сынаптың жалпы көлемі, 

құрамында сынабы бар шамдар 5 943, 885 кг құрады. Қалдықтардың аталған 

түрі бойынша жалпы ақпарат 5.2.2-ші диаграммада ұсынылған. 
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5.2.2-ші диаграмма. Ақтөбе облысы бойынша құрамында сынап бар 

шамдардағы сынаптың көлемі туралы деректер (кг) 

 

 
 

Облыс бойынша түзілген қауіпті емес қалдықтарлың жалпы көлемі            

89 189,927 тоннаны құрады. Түзілген қалдықтардың 92%-ын құрайтын  

макулатура 2016 жылмен салыстырғанда 63 742, 787 тоннаға ұлғайған. Өткен 

кезеңмен салыстырғанда құрылыс материалдарының көлемі (2 518,930 т). 

азайған. 

 

5.2.3-ші кесте. 2017 есептік жылы түзілген  қауіпті емес 

қалдықтардың көлемі  

  
№ р/с Қалдықтардың түрлері Көлемі, т 

1 Қаптау материалдары 368,75 

2 Макулатура 81 929,39 

3 Пластик қалдықтары 58,05 

4 Электрондық және электр жабдық қалдықтары 27,03 

5 Ірі көлемді қалдықтар 10,30 

6 Құрылыс қалдықтары  2 044,13 

7 Қолданыстан шыққан автокөлік (дана)  4, 00 

8 Басқа қалдықтар 4 752,29 

 

Пайыздық мөлшерде түзілген қауіпті емес қалдықтардың үлестері, 

сондай-ақ ірі көлемде қауіпті емес қалдықтарды түзетін кәсіпорындар 

сәйкесінше 5.2.3-ші диаграммада және 5.2.4-ші кестеде ұсынылған. 

 

 

 

 

 

 

 



2017 жылға Өндіріс және тұтыну қалдықтарының мемлекеттік кадастрын жүргізу 

нәтижелері бойынша ақпараттық шолу   

88 

 

5.2.3-ші диаграмма. Ақтөбе облысы бойынша түзілген  қауіпті емес 

қалдықтар көлемінің байланысы (%) 

 

 

 

5.2.4-ші кесте. 2017 жылы қауіпті емес қалдықтардың аса ірі көлемі 

түзілген  Ақтөбе облысының кәсіпорындары 

 
№ р/с Кәсіпорын атауы Қалдықтардың түрлері Көлемі, т 

1.  Қазақстан Республикасы Қорғаныс 

министрлігі «Ақтөбе аудандық пайдалану 

бөлімі» РММ  

Аралас макулатура 2 572,360 

2.  «Анвар» ЖШС Аралас макулатура  1 305,000 

Жоғары қысымдағы 

полиэтилен (ЖҚПЕ) 

46,974 

3.  «Актобе-нан» ЖШС Картон, қағаз 78 040, 000 

4.  «Экотон- Батыс» ЖШС Басқа да құрылыс қалдықтары 650,000 

5.  «Нектар» ӨК  Басқа да құрылыс қалдықтары 451,100 

6.  «ХромТаукирпичный завод» ЖШС Кірпіш сынықтары 260,850 

Құрылыстың ағаш қалдықтары 15,601 

7.  «Стройдеталь» ЖШС Құрылыстың ағаш қалдықтары 229,742 

8.  «Актюбинский рельсобалочный завод» ЖШС Басқа да құрылыс қалдықтары 110,000 

9.  «Қамқор локомотив» ЖШС Қағаз және картон 

қаптауыштар 

93,810 

Құрылыстың, ғимарат және 

имаратты қиратудың аралас 

қалдықтары 

20,000 

Шыны ыдыстар (шыны 

сынықтары) 

15,000 

10.  «АК-Пром» ЖШС  Басқа да құрылыс қалдықтары 69,000 

11.  «Бетон - пресс» ЖШС Бетон бұйымдарының 

сынықтары 

60,000 

12.  «КМК Мунай» АҚ Қағаз және картон 

қаптауыштар 

46,770 

Шыны ыдыстар (шыны 12,472 
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№ р/с Кәсіпорын атауы Қалдықтардың түрлері Көлемі, т 

сынықтары) 

13.  «Premium сервис» ЖШС Қағаз және картон 

қаптауыштар 

41,000 

14.  «ТНК» «Казхром» АҚ филиалы – «Дөң тау 

кен байыту комбинаты» 

Кірпіш сынықтары  29,880 

Құрылыстың ағаш қалдықтары 23,709 

 

2017 жылы Ақтөбе облысы бойынша медициналық қалдықтардың 

көлемі А класы - 546,297 тонна, Б класы – 134,554 тонна, В класы – 10,406 

тонна, Г класы - 11 409 дана (5.2.4-ші диаграмма). 

 

5.2.4-ші диаграмма. Ақтөбе облысы бойынша түзілген  медициналық 

қалдықтар көлемінің байланысы (%) 

 

 
 

2016 жылмен салыстырғанда 2017 жылы Б класындағы түзілген 

медициналық қалдықтардың көлемі 2 есеге азайған (5.2.5-ші кесте). 

 

5.2.5-ші кесте. 2016-2017 жылдарға медициналық қалдықтардың 

көлемі бойынша салыстырмалы кесте (т) 
 

№ р/с Жыл А класы Б класы В класы Г класы Д класы 

1 2016 468,04  263,40 8,74 құралдар (дана) – 9 302  

қатты (кг.) – 42 

сұйық (л) – 0 

0 кг 

2 2017 546,30  134,55  10,41  құралдар (дана) – 11 409 

қатты (кг.) – 0 кг 

сұйық (л) – 0 кг 

0 кг 

 

ҚОҚ БАЖ-ға Б:В және Г кластарындағы түзілген және тараптық 

ұйымдарға берілген залалсыздандырылған қалдықтарына қатысты ҚР ДСМ 

«М.Оспанов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік медициналық 

университеті» ШЖҚ РМК есебі ұсынылған (5.2.6-шы кесте).   
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5.2.6-ші кесте. Медициналық қалдықтар бойынша есептерден деректер  

№ 

р/с 

Қалдықтар 

класы 

Қалдықтардың түрлері Түзілген ы Тапсырылғаны 

1 Б Биологиялық/анатомиялық қалдықтар 

(кг) 

41 000,000 41 000,000 

Өткір, тікенекті қалдықтар (кг) 16 000,000 16 000,000 

2 В Өткір, тікенекті қалдықтар (кг) 11 000,000 11 000,000 

3 Г Дәрілік құралдар сұйық (л), қатты (кг) 5,000 5,000 

 

ҚОҚ БАЖ-да ТҚҚ-ның 18 полигоны тіркелген, 2016 жылы аталған 

көрсеткіш 15-ті құрады (2016 жылғы Шолуға сәйкес).  

5.2.7-ші және 5.2.8-ші кестелерде облыс бойынша өнеркәсіп 

қалдықтары мен ТҚҚ қатысты ақпарат ұсынылған. 

 

5.2.7-ші кесте. Ақтөбе облысы бойынша ТҚҚ полигондары 

 
№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

1 140940028991 020270311385 «Казэкосервис Актобе» ЖШС Ақтөбе обл., Мұғалжар 

ауд., Батпаккольский с/о,  

Кожасай с. 

2 041140002356 02042001176 «Реал Ракурс» ЖШС Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд.  

3 970740001757 02022024101 «Алға қаласы әкімінің 

аппараты» ММ 

Ақтөбе обл., Алға ауд.,  

Бестамакский с/о 

4 070440011923 02034009133 «Нур-Сапар» ЖШС Ақтөбе обл., Хромтау ауд. 

5 010540002253 02029025137 «Мәртүк аудандық қаржы 

бөлімі» мекемесінің «Мартук-

сервис» ШЖҚ МКК 

Ақтөбе обл., Мәртүк ауд., 

Мәртүк с/о,  

Мәртүк с. 

6 050440006517 02035004755 «Біршоғыр селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

Ақтөбе обл., Шалқар ауд., 

Біршоғыр с/о, Біршоғыр с. 

7 940340000510 02035030902 «Бозой селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ  

Ақтөбе обл., Шалқар ауд., 

Бозой с/о, Бозой с. 

8 010340002454 02024007956 «Комсомольский селолық 

округі әкімінің аппараты» ММ    

Ақтөбе обл., Айтекеби ауд., 

Комсомольский с/о,  

Комсомольское с. 

9 010840005229 02027037243 «Актобе НГС» ЖШС Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд.  

10 021240004848 02031005612 «Темір аудандық тұрғын үй 

коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі» 

ММ «Кенкияк-СК» ШЖҚ 

МКК 

Ақтөбе обл.,  

Темір ауд., 

Кенкияк п.   

11 060240008637 02041001099 «Шалқар аудандық тұрғын үй 

коммуналдық шаруашылығы 

бөлімі» ММ 

Ақтөбе обл., Шалқар ауд.,  

Шалқар қ. 

12 981040003108 02038002769 «Ж.Е.С.» ЖШС Ақтөбе обл., Мұғалжар 

ауд., Қандыағаш қ. 

13 091240005879 020362091279 «Ақтөбе таза қала» ЖШС Ақтөбе обл.,  

Ақтөбе қ., Промзона, 624 

14 130240012610 020310171460 «Темір-Тазалық» ЖШС Ақтөбе обл.,Темір ауд., 

Шұбарқұдық с/о, 
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

Шұбарқұдық с. 

15 990940002914 02027037023 «Қазақойл Ақтөбе» ЖШС Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд. 

16 931240001060 02027031845 «СНПС - Актобемунайгаз» АҚ Ақтөбе обл., Мұғалжар 

ауд., Батпақкөл а/о,  

Жанажол п. вахталық 

17 020140003090 02023015207 «Қарауылкелді селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ  

Ақтөбе обл., Байганинский 

ауд., Қарауылкелді с/о, 

Қарауылкелді с. 

18 931240001060 02022008273 «СНПС - Актобемунайгаз» АҚ Ақтөбе обл., Алға ауд. 

 

5.2.8-ші кесте. Ақтөбе облысы бойынша қауіпті қалдықтарды                          

(І-класс) орналастыру полигондары 

  
№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан орны 

1 080840012928 02027037270 «Эко-Техникс» ЖШС Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд., 

Ащысай с/о,  

Ащысай с. 

2 160140024567 02031006097 «Экология 2030» ЖШС Ақтөбе обл., Темір ауд., 

Кенкиякский с/о, 

Кенкияк с. 

3 040840001300 02023018074 «Экологические технологии - 

XXI» ЖШС 

Ақтөбе обл., Байганин ауд., 

Ащинский с/о  

4 010940002802 Көрсетілмеген «НК сервис» ЖШС Ақтөбе обл., Темір ауд., 

Шубаршийская п.а.,  

Шубарши п. 

5 091240001370 02027037276 «Sineko» ЖШС Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд.  

6 081140015860 02027031872 «НАК Сервис Актобе» ЖШС Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд. 

7 100440011981 02035002127 «Kyzyloy Eco Profile» ЖШС Ақтөбе обл., Шалқар ауд., 

Бозой с/о, Бозой с. 

8 081140019932 020310051707 «Жанэкосервис-с» ЖШС Ақтөбе обл., Темір ауд. 

9 081040019047 02023002173 «Таза табиғат-ан» ЖШС Ақтөбе обл., Байганин ауд. 

10 041140007109 02023017016 «Химпромсервис Актобе» 

ЖШС 

Ақтөбе обл., Байганин ауд., 

Ащы с/о, Hогайты с. 

11 101040011632 02027037301 «L.Scarti» ЖШС Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд.,  

12 060540008509 02023010112 «Акжаройл- Ас» ЖШС Ақтөбе обл., Байганин ауд., 

Жаркамыс с/о,   

Жаркамыс с.  

13 041140002356 02027031092 «Реал ракурс» ЖШС Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд., 

«Жанажол» ӨК бұрыңғы 

аумағы 

14 080540003600 02027037234 «Актобе Эко Центр» ЖШС Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд. 

15 080540015347 020310051904 «Таза дала ком» ЖШС Ақтөбе обл., Темір ауд., 

Шұбаршы п.а.,  

Шұбаршы с. 

16 010840005229 02027037243 «Актобе НГС» ЖШС Ақтөбе обл., Мұғалжар ауд., 

Северная Трува 
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5.3 Алматы облысы 

Есептілік кезеңде Алматы облысы бойынша ҚОҚ БАЖ-ға қалдықтарды 

түгендеудің 394 есебі қабылданды, бұл 2016 жылмен салыстырғанда 125 

есепке көп. 66 есеп ҚР ЭМ «ҚОҚ АТО» ШЖҚ РМК модераторларымен, 328 

есеп табиғат пайдаланушылар мен қалдықтарды жинау, шығару, кәдеге 

жарату, өңдеу, сақтау, орналастыру немесе жою бойынша операцияларды 

орындайтын субъектілердің өздігімен енгізілді.  

ҚОҚ БАЖ-ға ұсынылған 2017 жылға арналған қалдықтарды түгендеу 

бойынша есептерге сәйкес түзілген қауіпті және қауіпті емес қалдықтардың 

көлемі 5.3.1 және 5.3.3-ші кестелерде және 5.3.1-ші диаграммада көрініс 

табады.  

 

5.3.1-ші кесте. 2017 жылы түзілген  қауіпті қалдықтардың көлемі 

№ р/с Қалдықтардың түрлері Көлемі, т 

1 Қызыл тізімнің қалдықтары 1,000 

2 Янтарь тізімнің қалдықтары 32 948,079 

3 Жасыл тізімнің қалдықтары 500 182,355 
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5.3.1-ші диаграмма. 2017 жылғы қауіпті қалдықтардың көлемі мен 

қозғалысы  

 

9,00

1,00

31,54

31,54

5,00

5,00

6 520,39

32 948,08

16 049,40

17 287,89

0,29

6 588,25

13 325,57

24 904,40

4 051 546,01

500 182,36

3 810,85

4 388,79

3 424 588,93

72 859,88

4 478 290,54

Есеп беру жылы басында бары

Есеп беру жылы пайда болғаны

Басқа тұлғалардан келіп түскені

Өңделді, қайта пайдаланылды, өртелді

Залалсыздандырылды  (толық)

Өз қалдықтарды орналастыру

объектілерінде орналастырылды

Басқа ұйымдарға, кәсіпорынға

жөнелтілді

Есеп беру жылының соңында нақты бары

тонна

"Қызыл" тізімнің қалдықтары "Янтарь" тізімнің қалдықтары "Жасыл" тізімнің қалдықтары

 
 

2017 жылы облыс бойынша түзілген қауіпті қалдықтардың көлемі 533 

131,434 тоннаны құрады. «Янтарь» тізім қалдықтарының аса ірі көлемі 

«Алсад Қазақстан» ЖШС (21 900 т), «жасыл» тізім «Алматы электр 

станциялары» АҚ (319 147,965 т) түзілген. 

5.3.2-ші кестеде 2017 жылы қауіпті қалдықтардың аса ірі көлемі түзілген 

Алматы облысының кәсіпорындары ұсынылған. 

 

5.3.2-ші кесте. 2017 жылы қауіпті қалдықтардың аса ірі көлемі 

түзілген  Алматы облысының кәсіпорындары 

  
№ 

р/с 

Кәсіпорын атауы Қалдықтар түрлері Көлемі, т 

1 «Алматинские электрические станции» АҚ Күлшлак 318 740,00 

2 «Когер ЛТД» ЖШС Құс саңғырығы 56 637,00 

3 «Алель Агро» АҚ Құс саңғырығы 25 840,00 

4 «Агропромышленная компания «Адал» АҚ Құс саңғырығы 24 820,00 

5 «Текелийский энергокомплекс» ЖШС Күлшлак 27 126,34 
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№ 

р/с 

Кәсіпорын атауы Қалдықтар түрлері Көлемі, т 

6 «Талдықорған қаласының тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 

«Талдыкоргантеплосервис» ШЖҚ КМК 

Күлшлак 26 380,00 

7 «Алсад Қазақстан» ЖШС Янтарь деңгейлі 

басқа қауіпті 

қалдықтар 

21 900,00 

8 Алматы қаласының энергетика және коммугалдық 

шаруашылығы басқармасының «Алматы су» ШЖҚ МКК 

 

Өнеркәсіптік 

кәсіпорындардың 

шөгінділері 

6 588,25 

9 Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің 

Қылмыстық-атқару жүйесі комитетінің түзету мекемесінің 

«Еңбек» шаруашылық жүргізу құқығындағы 

республикалық мемлекеттік кәсіпорнының «Еңбек-Тас» 

филиалы 

Күлшлак 800,00 

10 «Гордорстрой» ЖШС Күлшлак 536,60 

11 «Солодовенный завод Суффле Казахстан» АҚ Пайдаланған майлар 449,45 

12 «ТК Метакон» ЖШС Мырыш қалдықтары 

және сынықтары  

283,95 

13 «Магрупов» ЖК Күлшлак 229,00 

14 Қазақстан Республикасы Қорғаныыс министрлігінің 

«78460 әскери бөлімі» РММ  

Бүтін немесе 

бөлшектелген істен 

шыққан 

аккумуляторлар 

160,00 

15 Балқаш ауданы әкімдігінің «Балқаш су құбыры» ШЖҚ 

МКК  

Өнеркәсіптік 

кәсіпорындардың 

шөгінділері 

132,00 

 

2017 жылы Алматы облысы бойынша сынаптың жалпы көлемі, 

құрамында сынабы бар шамдар 306,806 кг құрады. Қалдықтардың аталған 

түрі бойынша жалпы ақпарат 5.3.2-ші диаграммада ұсынылған. 

 

5.3.2-ші диаграмма. Алматы облысы бойынша құрамында сынап бар 

шамдардағы сынаптың көлемі туралы деректер (кг) 
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Облыс бойынша түзілген қауіпті емес қалдықтардың жалпы көлемі            

8 720,187 тоннаны құрады. «Басқа қалдықтар» ретінде белгіленген 

қалдықтардың көлемі түзілген қауіпті емес қалдықтардың жалпы көлемінің 

58%-ын құрайды, 2016 жылмен салыстырғанда көлем 349,844 т азайған және 

5 130,743 т. құрайды. Сондай-ақ өткен жылмен салыстырғанда қаптауыш 

материалдардың көлемі (10 095 761,150 тоннаға) айтарлықтай қысқарған 

 

5.3.3-ші кесте. 2017 есептік жылы түзілген  қауіпті емес 

қалдықтардың көлемі  

 
№ р/с Қалдықтардың түрлері Көлемі, т 

1 Қаптау материалдары 1436,59 

2 Макулатура 1307,69 

3 Пластик қалдықтары 229,69 

4 Электрондық және электр жабдық қалдықтары 8,29 

5 Ірі көлемді қалдықтар 0,65 

6 Құрылыс қалдықтары  606,54 

7 Қолданыстан шыққан автокөлік (дана)  934,00 

8 Басқа қалдықтар 5 130,74 

 

Пайыздық мөлшерде түзілген қауіпті емес қалдықтардың үлестері, 

сондай-ақ ірі көлемде қауіпті емес қалдықтарды түзетін кәсіпорындар 5.3.3-

ші диаграммада және 5.3.4-ші кестеде ұсынылған. 

 

5.3.3-ші диаграмма. Алматы облысы бойынша түзілген  қауіпті емес 

қалдықтар көлемінің байланысы (%) 
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5.3.4-ші кесте. 2017 жылы қауіпті емес қалдықтардың аса ірі көлемі 

түзілген  Алматы облысының кәсіпорындары 

 
№ 

р/с 

Кәсіпорын атауы Қалдықтардың түрлері Көлемі, т 

1 «Филип Моррис Казахстан» ЖШС Картон, қағаз 505,63 

Ағаш қаптауыштар 153,82 

Металл қаптауыштар 17,83 

2 «Алматинские электрические станции» АҚ Құрылыстың, ғимарат және 

имаратты қиратудың аралас 

қалдықтары 

300,00 

3 «Кока-Кола Алматы Боттлерс» бірлескен 

кәсіпорны ЖШС Алматы облыстық 

филиалы 

   

Ағаш қаптауыштар  261,02 

Қағаз және картон қаптауыштар 106,76 

Пластик және пластмасса 

қаптауыштар 

103,79 

Металл қаптауыштар 51,60 

Басқа қаптауыш материалдар 37,91 

4 «Кнауф гипс қапшағай. Дэг-дойче 

инвестиционс унд энтвиклунгсгезельшафт 

МБХ» ЖШС 

Ағаш қаптауыштар 110,40 

5 «ҚТЖ-жүк тасымалы» АҚ - «Алматы ЖТ 

бөлімшесі» филиалы 

Картон, қағаз 187,00 

6 «Скиф трейд» ЖШС Картон 106,00 

7 «Газпром нефть -Казахстан» ЖШС Аралас макулатура 93,60 

Қағаз 68,70 

Пластик және пластмасса 

қаптауыштар  

62,40 

8 «P.T.Z.» ЖШС  Басқа пластик қалдықтары 75,36 

9 «Джей Ти Ай Казахстан» ЖШС Қағаз  71,56 

Қағаз және картон қаптауыштар 59,02 

Ағаш қаптауыштар 51,51 

Аралас макулатура 11,37 

10 «Алматинские электрические станции» АҚ Құрылыстың, ғимарат және 

имаратты қиратудың аралас 

қалдықтары  

50,00 

11 «Стекольная компания «САФ» АҚ Қағаз және картон қаптауыштар 48,78 

Картон 48,78 

12 «Стекольная компания «САФ филиал 

«ЮЖНЫЙ-1,2» АҚ 

Картон 48,78 

13 «KTZE-KHORGOS Gateway» ЖШС Қағаз 30,00 

Картон 25,00 

14 «Производственная фирма ЛИК» ЖШС Қатты пластик 18,00 

15 «Алель Агро» АҚ Басқа пластик қалдықтары 15,00 

 

2017 жылы Алматы облысы бойынша медициналық қалдықтардың 

көлемі А класы - 1 151,809 тонна, Б класы – 382,847 тонна, В класы – 24,985 

тонна (5.3.4-ші диаграмма). 
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5.3.4-ші диаграмма. Алматы облысы бойынша түзілген  медициналық 

қалдықтар көлемінің байланысы (%) 

 

 
 

2016-2017 жылдарға Алматы облысы бойынша медициналық 

қалдықтардың түзілу көлемін салыстыру көлемі 5.3.5-ші кестеде келтірілген. 

 

5.3.5-ші кесте. 2016-2017 жылдарға медициналық қалдықтардың 

көлемі бойынша салыстырмалы кесте (т) 

 
№ р/с Жыл А класы Б класы В класы Г класы Д класы 

1 2016 1 488,70 407,44 26,72 құралдар (дана) – 0  

қатты (кг) – 19 383,000 

сұйық (л) – 0 

0 т 

2 2017 1 151,81 382,85 24,99 құралдар (дана) – 6 989,000 

қатты (кг) – 0 

сұйық (л) – 0 

0 т 

 

ҚОҚ БАЖ-ға медициналық қалдықтар бойынша 3 есеп ұсынылған. 

Түзілген қалдықтар мен олармен жүргізілген операциялар 5.3.6-шы кестеде 

келтірілген. 

 

5.3.6-шы кесте. Медициналық қалдықтар бойынша есептерден 

деректер  

 
№ 

р/с 

Ұйым атауы Қалдық 

класы 

Қалдық түрлері Пайда 

болды 

Тапсырылды 

1  «Алматы облысы 

денсаулық сақтау 

басқармасы» мемлекеттік 

мекемесінің «Алматы 

өңірлік балалар 

клиникалық ауруханасы» 

ШЖҚ МКК 

 

Б 

 

Биологиялық/анатомиялық 

қалдықтар (кг) 

11 579,40 11 579,40 

Өткір, тікенекті қалдықтар 

(кг) 

15,00 

 

15,00 

Г Құрамында сынап бар 

заттар (дана) 

852,00  

Дәрілік құралдар сұйық (л), 

қатты (кг) 

 852,00 
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№ 

р/с 

Ұйым атауы Қалдық 

класы 

Қалдық түрлері Пайда 

болды 

Тапсырылды 

2  Алматы облысы әкімдігі 

«Алматы облысы 

денсаулық сақтау 

басқармасы» мемлекеттік 

мекемесінің «Іле орталық 

аудандық ауруханасы» 

ШЖҚ МКК  

А (м3) 370,87 370,87 

В Биологиялық/анатомиялық 

қалдықтар (кг) 

0,076 0,076 

Г Құрамында сынап бар 

заттар (дана) 

35,00 35,00 

Дәрілік құралдар сұйық (л), 

қатты (кг) 

90,00 90,00 

3  «Шаңырақ-AR» ЖШС Б Өткір, тікенекті қалдықтар 

(кг) 

0,80 0,80 

Басқа (кг) 0,06 0,06 

 

ҚР АШМ деректері бойынша Алматы облысының Көксу ауданындағы 

Мұқыр ауылдық округі мен Іле ауданындағы Ақши ауылдық округі  

аумағында қолданыстағы 2 қорым (2006 бастап) орналасқан (5.3.7-ші кесте). 

Облыс бойынша пестицидтерден босаған ыдыстарға қатысты ақпарат 

5.3.8-ші кестеде ұсынылған. 

 

5.3.7-ші кесте. Алматы облысы бойынша қорымдар жөніндегі 

ақпарат 

 
№ 

р/с 

 

Пестицидтің орналасқан орны 

(с/о, ауд, қ.) 

Сақталған 

пестицидтердің 

саны  

Иесі 

 

Қорымның жағдайы 

(қолданыстағы) 

1 Іле ауд., Ақщи с/о 3580 л/кг 

пестицид 

«Акщи-Агросервис» 

ЖШС 

2009 жылдан бастап 

2 Көксу ауд., Мұқры с/о 5 976 ыдыс аяқ 

 

5.3.8-ші кесте. Алматы облысы бойынша пестицидтердің ыдыс 

аяқтары бойынша ақпарат  
№ 

р/с 

Ыдыс аяқтың 

орналасқан 

орны (с/о, ауд., 

қ.) 

Ыдыс аяқтың 

түрі 

Ыдыс 

аяқтың 

түрлері 

бойынша 

саны, 

дана/кг 

Пестицид 

өндірушісі (ел, 

фирма) 

Ыдыс аяқтың иесі 

1 Іле ауд., 

Акщийский с/о 

Қағаз; 

метал. 

(өшкелер); 

пластик. 

(канистрлар, 

шелектер) 

4 131; 

3; 

67 376 

 ҚР АШМ АӨК МИК АОАИ 

  

2 Көксу ауд., 

Мукрынский с/о 

пластик. 5 796 

3 Іле ауд, 

Акщийский с/о 

пластик. ( 

канистрлар ) 

982 «Август» 

фирмасы ЖАҚ, 

РФ 

«Алматинский областной 

санитарный ветеринарно-

дезинфикционный отряд» 

ЖШС 

пластик. 

 

 

1600 «Агорохимия 

Казахстан» ЖШС 

ЖШС «Агрохимия» 

316  «ЗаРаГранд» ЖШС 
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ҚОҚ БАЖ-да ТҚҚ-ның 126 полигоны тіркелген, 2016 жылы аталған 

көрсеткіш 8-ді құрады (2016 жылғы Шолуға сәйкес).  

5.3.9, 5.3.10 және 5.3.11 –ші кестелерде облыс бойынша өнеркәсіп 

қалдықтары мен ТҚҚ қатысты  ақпарат ұсынылған. 

 

5.3.9-шы кесте. Алматы облысы бойынша ТҚҚ полигондары 

 
№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрлық  

нөмір 

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан орны 

1 050240008665 030451271536 «Жамбыл ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй инспекциясы 

бөлімі» ММ 

Алматы обл.,  

Жамбыл ауд.,  

Ұзынағаш с.о. 

2 050340006995 03043018136 «Балқаш ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй инспекциясы 

бөлімі» ММ   

Алматы обл.,  

Балхаш ауд.,  

Бақанас с/о,  

3 060940006389 03255164186 Алакөл ауданы әкімдігінің 

шаруашылық жүргізу 

құқығындағы «Достық» 

МКК 

Алматы обл.,  

Алакөл ауд.,  

Достыкская п/а,  

Достық п. 

4 030240001931 032689392984 «Талдықорған қаласының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары 

бөлімі» ММ   

Талдықорған қ., Талдықорған –

Үштөбе автожолының 10-шы 

шақ.  

5 050540005007 03263029289 «Сарқанд ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй инспекциясы 

бөлімі» ММ    

Сарқанд ауд.,   

Петропавловка с. 

6 050540005007 03263003143 «Сарқанд ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй инспекциясы 

бөлімі» ММ    

Сарқанд ауд., Көкөзек с. 

7 050940007038 03262134051 «Международный центр 

приграничного 

сотрудничества «Хоргос» 

АҚ 

Панфилов ауд., «Пенжим» ӨК 

жер пайдалануынан, арнайы жер 

қоры ауданының жерінен  

 

8 050240008596 03262063450 «Панфилов ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй инспекциясы 

бөлімі» ММ     

Панфилов ауд., жер қорынан  

9 050240008596 03262063449 «Панфилов ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй инспекциясы 

бөлімі» ММ     

Панфилов ауд., жер қорынан  

10 050240008596 03262032793 «Панфилов ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

Панфилов ауд., жер қорынан  
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрлық  

нөмір 

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан орны 

шаруашылығы және 

тұрғын үй инспекциясы 

бөлімі» ММ     

11 050240008596 03262032792 «Панфилов ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй инспекциясы 

бөлімі» ММ     

Панфилов ауд., жер қорынан  

12 130940005316 03261015436 «Көксу ауданының тұрғын 

үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй инспекциясы 

бөлімі» ММ      

Көксу ауд., Еңбекші с/о 

13 050140007297 03260102255 «Кербұлақ ауданының  

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары 

бөлімі» ММ   

Кербұлақ ауд., Көксу с/о,  

Қосағаш с. 

14 050240007766 03259050323 «Қаратал ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй инспекциясы 

бөлімі» ММ       

Қаратал ауд., Үштөбе қ., Фрунзе 

с.,   

Опытное с., Үшкөмей с., 

Бастобе с., 47-ші разъезд, 

Күрішдала разъезді 

15 050440006071 03255118251 «Алакөл ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй инспекциясы 

бөлімі» ММ       

Алакөл ауд.,                

Тоқжайлау с. 

16 050440006071 03255040132 «Алакөл ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй инспекциясы 

бөлімі» ММ       

Алакөл ауд.,                 

Алакөл с. 

17 060240009794 03254069531 «Ақсу ауданының тұрғын 

үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй инспекциясы 

бөлімі» ММ        

Ақсу ауд., Матай п., Матай п/о 

18 060240009794 03254068478 «Ақсу ауданының тұрғын 

үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй инспекциясы 

бөлімі» ММ        

Ақсу ауд., Матай п., Матай п/о 

19 050240008576 03055261306 «Қапшағай қаласының  

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары 

бөлімі» ММ    

Алматы обл., жер қорынан, 

Сарыбұлақ с. солтүстігінде 

  

20 050240008576 03055257559 «Қапшағай қаласының  

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары 

бөлімі» ММ     

Алматы обл., жер қорынан, 

Шенгелді с. солтүстік-

шығысында  
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрлық  

нөмір 

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан орны 

21 081040011844 03055159311 «Туризм и зоны отдыха» 

ЖШС 

Алматы обл.,              

Қапшағай қ., бағдарлық 

мекеннің Құлан Төре тауының 

солтүстігінде  

22 020440005206 03055020309 «Искер-Т» ЖШС Алматы обл.,             

Қапшағай қ 

23 010840000911 03055007326 «Wimpex» ЖШС Алматы обл.,               

Қапшағай қ 

24 050140007821 03052077061 «Ұйғыр ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары 

бөлімі» ММ      

Алматы обл., Ұйғыр ауд., 

Малодехан с/о, ауданның жер 

қорынан  

25 050140007821 03052075057 «Ұйғыр ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары 

бөлімі» ММ      

Алматы обл., Ұйғыр ауд., жер 

қорынан (Кетмен селолық 

округі)  

26 050140007821 03052055256 «Ұйғыр ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары 

бөлімі» ММ      

Алматы обл., Ұйғыр ауд., 

Тигермен с/о, ауданның жер 

қорынан 

27 050140007821 03052055255 «Ұйғыр ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары 

бөлімі» ММ      

Алматы обл., Ұйғыр ауд., 

Ақтаман с/о, ауданның жер 

қорынан 

28 050140007821 03052050354 «Ұйғыр ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары 

бөлімі» ММ      

Алматы обл., Ұйғыр ауд. 

29 050140007821 03052046370 «Ұйғыр ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары 

бөлімі» ММ      

Алматы обл., Ұйғыр ауд., Ақсу 

селолық округі, ауданның жер 

қорынан 

30 050140007821 03052046354 «Ұйғыр ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары 

бөлімі» ММ      

Алматы обл., Ұйғыр ауд. 

31 050140007821 03052029051 «Ұйғыр ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары 

бөлімі» ММ      

Алматы обл., Ұйғыр ауд., елді 

мекеннің жерінен  

(Сумбинский с/о) 
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрлық  

нөмір 

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан орны 

32 080440014355 03052026165 Ұйғыр ауданы әкімдігінің 

«Чунджинское 

коммуналдық 

шаруашылығы» МКК  

Алматы обл., Ұйғыр ауд., 

Чунджа с/о,               

Чунджа с., Чунджа с. солтүстік-

шығыс жағында  

33 950240002347 030511461081 «Марат» ӨК Алматы обл., Талғар ауданының 

жерінен  

34 710511300521 03051146764 «Джагипаров Ерлан  

Газаирович» ЖК 

Алматы обл. Талғар ауд. 

Кендалы с/о жерінен  

35 050240007697 03050152339 Райымбек ауданының 

«Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

инспекциясы» ММ  

Алматы обл., Райымбек ауд. 

36 050240007697 03050144422 Райымбек ауданының 

«Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

инспекциясы» ММ  

Алматы обл., Райымбек ауд., 

Шырғанақ с/о, Шырғанақ с. 

37 050240007697 03050137181 Райымбек ауданының 

«Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

инспекциясы» ММ  

Алматы обл., Райымбек ауд., 

Бөлексаз с/о, Бөлексаз с. 

38 050240007697 03050134232 Райымбек ауданының 

«Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

инспекциясы» ММ  

Алматы обл., Райымбек ауд., 

Сарыжаз с/о 

39 050240007697 03050124087 Райымбек ауданының 

«Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

инспекциясы» ММ  

Алматы обл., Райымбек ауд., 

Сарыжаз с/о 

40 050240007697 03050123378 Райымбек ауданының 

«Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

инспекциясы» ММ  

Алматы обл., Райымбек ауд., 

Сарыжаз с/о 

41 050240007697 03050117267 Райымбек ауданының 

«Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

инспекциясы» ММ  

Алматы обл., Райымбек ауд., 

Ұзынбұлақ с/о 

42 050240007697 03050117266 Райымбек ауданының 

«Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

инспекциясы» ММ  

Алматы обл., Райымбек ауд., 

Ұзынбұлақ с/о 

43 050240007697 03050113341 Райымбек ауданының 

«Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

инспекциясы» ММ  

Алматы обл., Райымбек ауд., 

Сарыжаз с/о 

44 050240007697 03050108801 Райымбек ауданының 

«Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

Алматы обл., Райымбек ауд., 

Тасашы с/о 
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрлық  

нөмір 

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан орны 

тұрғын үй коммуналдық 

инспекциясы» ММ  

45 050240007697 03050108800 Райымбек ауданының 

«Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

инспекциясы» ММ  

Алматы обл. Райымбек ауд., 

Жалаңаш селолық округі 

46 050240007697 03050103185 Райымбек ауданының 

«Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

инспекциясы» ММ  

Алматы обл., Райымбек с., 

Қарабұлақ с/о, Қарабұлақ с. 

47 050240007697 03050100322 Райымбек ауданының 

«Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

инспекциясы» ММ  

Алматы обл., Райымбек ауд., 

Саты с/о 

48 050240007697 03050096065 Райымбек ауданының 

«Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

инспекциясы» ММ  

Алматы обл., Райымбек ауд., 

Сарыжаз с/о 

49 050240007697 03050096064 Райымбек ауданының 

«Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

инспекциясы» ММ  

Алматы обл., Райымбек ауд., 

Сарыжаз с/о 

50 050240007697 03050059068 Райымбек ауданының 

«Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

инспекциясы» ММ  

Алматы обл., Райымбек ауд., 

Сарыжаз с/о, Сарыжаз с. 

51 050240007697 03050053236 Райымбек ауданының 

«Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

инспекциясы» ММ  

Алматы обл., Райымбек ауд., 

Hарынкөл с/о, Hарынкөл с. 

52 050240007697 03050048045 Райымбек ауданының 

«Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

инспекциясы» ММ  

Алматы обл., Райымбек ауд.,  

Кокбел  с. 

53 050240007697 03050046082 Райымбек ауданының 

«Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

инспекциясы» ММ  

Алматы обл., Райымбекский с., 

Қақпақ с/о, Қақпақ с. 

54 050240007697 03050044037 Райымбек ауданының 

«Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

инспекциясы» ММ  

Алматы обл., Райымбек ауд., 

Қайнар с/о 

55 050240007697 03050040174 Райымбек ауданының 

«Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

Алматы обл., Райымбек ауд., 

Текес с. 
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрлық  

нөмір 

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан орны 

инспекциясы» ММ  

56 050240007697 03050035106 Райымбек ауданының 

«Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

инспекциясы» ММ  

Алматы обл., Райымбек ауд., 

Жамбыл с/о, Қаратоған с. 

57 050240007697 03050033187 Райымбек ауданының 

«Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

инспекциясы» ММ  

Алматы обл., Райымбек ауд., 

Жамбыл с/о, Жамбыл с. 

58 050240007697 03050029092 Райымбек ауданының 

«Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

инспекциясы» ММ  

Алматы обл., Райымбек ауд., 

Тегістік с/о, Тегістік с. 

59 050240007697 03050023277 Райымбек ауданының 

«Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

инспекциясы» ММ  

Алматы обл. Райымбек ауд., 

Сүмбе с/о, Сүмбе с. 

60 050240007697 03050020200 Райымбек ауданының 

«Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

инспекциясы» ММ  

Алматы обл., Райымбек ауд., 

Сүмбе с/о 

61 050240007697 03050018240 Райымбек ауданының 

«Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

инспекциясы» ММ  

Алматы обл., Райымбек ауд., 

Ұзақ батыр с/о, Сарыбастау с. 

62 050240007697 03050011316 Райымбек ауданының 

«Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

инспекциясы» ММ  

Алматы обл., Райымбек ауд., 

Қарасаз с/о 

63 050240007697 03050006054 Райымбек ауданының 

«Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

инспекциясы» ММ  

Алматы обл., Райымбек ауд., 

Сарыжаз с/о, Көмірші с. 

64 050240007697 03050004136 Райымбек ауданының 

«Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

инспекциясы» ММ  

Алматы облысы, Райымбек 

ауданның жер қорынан 

65 050240007697 03050002075 Райымбек ауданының 

«Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

инспекциясы» ММ  

Алматы облысы, Райымбек 

ауданның жер қорынан 

66 100640006239 030472036457 «KAZ Waste Conversion» 

ЖШС 

Алматы обл., Қарасай ауд.,  

Қаскелен қалалық округі 

жерінен  

67 530323300046 030472034819 ЖК Алматы обл. Қарасай ауд., 

Қаскелен қалалық округі, 
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрлық  

нөмір 

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан орны 

ауданның жер қорынан  

68 100640006239 030472034732 «KAZ Waste Conversion» 

ЖШС 

Алматы обл. Қарасай ауд., 

Қаскелен қалалық округі, 

ауданның жер қорынан 

69 110140013929 03047117689 «Rosum Invest» ЖШС Алматы обл. Қарасай ауд.,  

Алғабас с. солтүстігінен 1 шақ. 

бағдарлы мекен  (Іргелі  селолық 

округі) 

70 110240016194 03047065022 «Beyazh Trans» ЖШС Алматы обл. Қарасай ауд.,  

Ұмтыл селолық округінің жер 

пайдалануынан, Мерей 

селосының жерінен  

71 050540005502 03046309002 «Қапшағай көркейту 

МКК» ЖШС 

Алматы обл., Іле ауд.,  

Жетіген селоылқ округінің 

жерінен  

72 030640015034 03046267517 «МПЖКХ» ЖШС Алматы обл. Іле ауд.,  

Первомайский п/о,  

«Қазақстан» ӨК, «Қоян-Құс» 

учаскесі  

73 950840000203 03046094047 «Карасу» ЖШС Алматы обл., Іле ауд.,  

Первомайский поселкелік 

округі, бұрыңғы «Бройлер» АҚ 

жерінен  

74 120440000028 03046084313 Іле ауданы әкімі аппараты 

мемлекеттік мекемесінің 

шаруашылық жүргізу 

құқығындағы «Іле Су 

құбыры» МКК  

Алматы обл., Іле ауд.,  

Іле ауданы қорының жері  

75 941240002162 03046084003 «Енбек» ЖШС Алматы обл., Іле ауд.,  

Қараойыл селолық округі, 

«Қосөзен» шағын кәсіпорны 

және шаруа қожалықтары 

ассоциациясының жерінде  

76 050240008665 030451551063 «Жамбыл ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

бөлімі» ММ   

Алматы обл., Жамбыл ауд., 

Жамбыл селолық округінің 

жерінен  

 

77 050240008665 030451401148 «Жамбыл ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

бөлімі» ММ   

Алматы обл., Жамбыл ауд., 

Қарақастек с/о, аудан қорының 

жері  

78 050240008665 030450391124 «Жамбыл ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

бөлімі» ММ   

Алматы обл., Жамбыл ауд., 

«Жакипбекова С.» шаруа 

қожалығының жерінен  

 

79 940140002311 030450391054 «Жамбыл ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

бөлімі» ММ   

Алматы обл. Жамбыл ауд.,  

М.И. Укубаевтың шаруа 

қожалығы жерінен   

 

80 050240008665 030450271065 «Жамбыл ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

Алматы обл., Жамбыл ауд., 

«Каттаубай» ЖШС жерінен   
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрлық  

нөмір 

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан орны 

тұрғын үй коммуналдық 

бөлімі» ММ    

81 940140000375 030450271026 «Дегерес селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

 

Алматы обл. Жамбыл ауд.,  

Г. Алиевтың шаруа қожалығы 

жерінен   

82 940140000375 030450271025 «Дегерес селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

 

Алматы обл.,. Жамбыл ауд.,  

Дегерес селолық округі жерінде 

орналасқан аудан қорының жері 

83 050240008665 03045255104 «Жамбыл ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

бөлімі» ММ   

Алматы обл., Жамбыл ауд.,  

Сарытауқұм селолық округі 

жерінде орналасқан аудан 

қорының жері 

84 970940014319 03045251117 «Айдарлы поселкелік 

округі әкімінің аппараты» 

ММ 

Алматы обл., Жамбыл ауд.,  

Самсы селолық округі жерінде 

орналасқан аудан қорының жері 

85 050240008665 03045247110 «Жамбыл ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

бөлімі» ММ    

Алматы обл. Жамбыл ауд., 

Теміржол селолық округі 

жерінде орналасқан аудан 

қорының жері  

86 940140000117 03045212102 «Қарғалы селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

 

Алматы обл. Жамбыл ауд., 

«Әліпбай» шаруа қожалығының 

жерінен  

87 050240008665 03045179508 «Жамбыл ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

бөлімі» ММ   

Алматы обл. Жамбыл ауд., С. 

Нурмановтың шаруа 

қожалығының жерінен 

88 940140000375 03045168521 «Дегерес селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

 

Алматы обл. Жамбыл ауд., 

«Арасан-Ата» ЖШС жерінен  

89 940140000365 03045138513 «Аққайнар селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

Алматы обл., Жамбыл ауд., 

«Жанай» шаруа қожалығының 

жерінен 

90 050240008665 03045129506 «Жамбыл ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

бөлімі» ММ   

Алматы обл., Жамбыл ауд.,  

Смарытауқұм селолық округі  

жерлерінде орналасқан 

ауданның жер қорынан  

91 050240008665 03045099548 «Жамбыл ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

бөлімі» ММ   

Алматы обл., Жамбыл ауд,  

«Үмтеләлі» ЖШС жерінен 

 

92 050240008665 03045070510 «Жамбыл ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

бөлімі» ММ   

Алматы обл., Жамбыл ауд., 

Мыңбаев селолық округінің 

жерінен  

93 050240008665 03045063501 «Жамбыл ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

бөлімі» ММ   

Алматы обл., Жамбыл ауд.,  

Ақсенгір селолық округі 

жерлерінде орналасқан 

ауданның жер қорынан  

 

94 050240008665 03045062542 «Жамбыл ауданының Алматы обл., Жамбыл ауд., 
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрлық  

нөмір 

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан орны 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

бөлімі» ММ    

Самсы селолық округі 

жерлерінде орналасқан 

ауданның жер қорынан  

 

95 050240008665 03045062541 «Жамбыл ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

бөлімі» ММ   

Алматы обл., Жамбыл ауд., 

Самсы селолық округі 

жерлерінде орналасқан 

ауданның жер қорынан 

96 050240008665 03045049518 «Жамбыл ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

бөлімі» ММ   

Алматы обл., Жамбыл ауд.,  

«Аикеев К.Ш» шаруашылық 

қожалығы жерінен  

97 940140002311 03045040503 «Үңгіртас селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

 

Алматы обл., Жамбыл ауд., 

Үңгірас селолық округі 

жерлерінде орналасқан 

ауданның жер қорынан   

98 940140000573 03045017527 «Матибұлақ селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ 

 

Алматы обл., Жамбыл ауд., 

Матыбұлақ селолық округі 

жерлерінде орналасқан 

ауданның жер қорынан   

99 940140000573 03045017526 «Матибұлақ селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ 

 

Алматы обл., Жамбыл ауд., 

Матыбұлақ селолық округі 

жерлерінде орналасқан 

ауданның жер қорынан    

100 050240008665 03045010566 «Жамбыл ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

бөлімі» ММ    

Алматы обл., Жамбыл ауд., 

Самсы селолық округі 

жерлерінде орналасқан 

ауданның жер қорынан 

101 940140000573 03045010531 «Матибұлақ селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ 

Алматы обл., Жамбыл ауд., 

Матыбұлақ селолық округі 

жерлерінде орналасқан 

ауданның жер қорынан    

102 940140000573 03045010530 «Матибұлақ селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ 

Алматы обл., Жамбыл ауд., 

Матыбұлақ селолық округі 

жерлерінде орналасқан 

ауданның жер қорынан    

103 940140000573 03045010529 «Матибұлақ селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ 

Алматы обл., Жамбыл ауд., 

Матыбұлақ селолық округі 

жерлерінде орналасқан 

ауданның жер қорынан    

104 940140000573 03045010528 «Матибұлақ селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ 

Алматы обл., Жамбыл ауд., 

Матыбұлақ селолық округі 

жерлерінде орналасқан 

ауданның жер қорынан    

105 050140007722 030441141532 «Еңбекшіқазақ ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

бөлімі» ММ   

Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд., 

Қаракемер с/о,   

Қаракемер с. 

106 050140007722 03044273077 «Еңбекшіқазақ ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд., 

Масақ селолық округі, Нұрлы с. 
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрлық  

нөмір 

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан орны 

бөлімі» ММ   

107 050140007722 03044237459 «Еңбекшіқазақ ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

бөлімі» ММ   

Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд., 

Қаратүрік с/о, Тауқаратүрік с.  

108 050140007722 03044126892 «Еңбекшіқазақ ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

бөлімі» ММ   

Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд., 

Тургенский селолық округі,  

Турген с. 

109 050140007722 03044106569 «Еңбекшіқазақ ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

бөлімі» ММ   

Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд., 

Евгенемаловодненский с/о, 

Маловодное с. 

110 050140007722 03044081625 «Еңбекшіқазақ ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

бөлімі» ММ   

Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд., 

Балтабай с/о, Еңбек с. 

111 050140007722 03044081599 «Еңбекшіқазақ ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

бөлімі» ММ   

Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд. 

Балтабай с/о, Балтабай с. 

112 050140007722 03044064238 «Еңбекшіқазақ ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

бөлімі» ММ   

Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд., 

Балтабай с/о,  Ақбастау с. 

113 050140007722 03044061421 «Еңбекшіқазақ ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

бөлімі» ММ   

Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд., 

Ташкенсаз с/о,  

Ташкенсаз с. 

114 050140007722 03044052528 «Еңбекшіқазақ ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

бөлімі» ММ   

Алматы обл., Еңбекшіқазақ ауд., 

Саймасай с/о,  Саймасай с. 

115 050340006995 03043080012 «Балхаш ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

бөлімі» ММ    

Алматы обл., Балхаш ауданы, 

Құйған с/о 

116 050340006995 03043077154 «Балхаш ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

бөлімі» ММ    

Алматы обл., Балхаш ауданы, 

Балатопар с/о 

117 050340006995 03043067030 «Балхаш ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

бөлімі» ММ    

Алматы обл., Балхаш ауданы, 

Желторанғы с.о. 
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрлық  

нөмір 

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан орны 

118 050340006995 03043059091 «Балхаш ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

бөлімі» ММ    

Алматы обл., Балхаш ауданы, 

Ақжар с/о 

119 050340006995 03043038155 «Балхаш ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

бөлімі» ММ    

Алматы обл., Балхаш ауд., 

Жиделі селолық округі  

120 050340006995 03043031090 «Балхаш ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

бөлімі» ММ    

Алматы обл., Балхаш ауд.,  

Көктал селолық округінің 

аумағында, ауданның жер 

қорынан  

 

121 050340006995 03043027156 «Балхаш ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

бөлімі» ММ    

Алматы обл., Балхаш ауд., 

Ақкөл селолық округінің 

аумағында, ауданның жер 

қорынан  

 

122 050340006995 03043027155 «Балхаш ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

бөлімі» ММ    

Алматы обл., Балхаш ауд., на 

Ақкөл селолық округінің 

аумағында, ауданның жер 

қорынан  

 

123 050340006995 03043022052 «Балхаш ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

бөлімі» ММ    

Алматы обл., Балхаш ауд., 

Берекен с/о. 

124 050340006995 03043020053 «Балхаш ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

бөлімі» ММ    

Алматы обл., Балхаш ауд., 

Берекен с/о. 

125 050340006995 03043016070 «Балхаш ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

бөлімі» ММ    

Алматы обл., Балхаш ауд., 

Бірлік селолық округінің 

аумағында, ауданның жер 

қорынан  

 

126 050340006995 03043014154 «Балхаш ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және 

тұрғын үй коммуналдық 

бөлімі» ММ    

Алматы обл., Балхаш ауд., 

Бақбақты с/о. 
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5.3.10-шы кесте. Қауіпті (I-класс) қалдықтарды орналастыру 

полигондары   

 
№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрлық  

нөмір 

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан орны 

1 061040002396 03269006369 «Текелі тау-өндіру 

кешені» ЖШС 

Алматы обл.,    

Текелі қ. 

 

5.3.11-ші кесте. Қауіпті емес (IІ-класс) қалдықтарды орналастыру 

полигондары   

  
№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрлық  

нөмір 

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан орны 

1 000740002407 03264048128 «Талдықорған қаласының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы бөлімі» 

мемлекеттік мекемесінің 

«Талдықорғанжылусерви

с» шаруашылық жүргізу 

құқығындағы КМК 

Алматы обл., Ескелді ауд., 

Қарабұлақ п.ә.,  

Қарабұлақ п.  

2 060640001713 03046154077 «Алматы электр желілер» 

АҚ 

Алматы обл.,  

Өтеген Батыр п.,  

Батталханова көш., 20, 3-ЖЭО 

3 090840008604 03269022001 «Текелі энергия кешені» 

ЖШС 

Алматы обл., Текелі қ.ә., Текелі 

қ. 

 

5.4 Атырау облысы 

Есептілік кезеңде Атырау облысы бойынша ҚОҚ БАЖ-ға қалдықтарды 

түгендеудің 253 есебі қабылданды, бұл 2016 жылмен салыстырғанда 58 

есепке көп. 8 есеп ҚР ЭМ «ҚОҚ АТО» ШЖҚ РМК модераторларымен, 245 

есеп табиғат пайдаланушылар мен қалдықтарды жинау, шығару, кәдеге 

жарату, өңдеу, сақтау, орналастыру немесе жою бойынша операцияларды 

орындайтын субъектілердің өздігімен енгізілді. ҚОҚ БАЖ-ға ұсынылған 

2017 жылға арналған қалдықтарды түгендеу бойынша есептерге сәйкес 

түзілген қауіпті және қауіпті емес қалдықтардың көлемі 5.4.1 және 5.4.3-ші 

кестелерде және 5.4.1-ші диаграммада көрініс табады.  

 

5.4.1-ші кесте. 2017 жылы түзілген  қауіпті қалдықтардың көлемі 

 
№ р/с Қалдықтардың түрлері Көлемі, т 

1 Қызыл тізімнің қалдықтары 1,20 

2 Янтарь тізімнің қалдықтары 271 043,02 

3 Жасыл тізімнің қалдықтары 115 868,04 
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5.4.1-ші диаграмма. 2017 жылғы қауіпті қалдықтардың көлемі мен 

қозғалысы  

  
 

 

2017 жылы облыс бойынша түзілген қауіпті қалдықтардың көлемі 386 

912,257 тоннаны құрады. «Янтарь» тізім қалдықтарының аса ірі көлемі 

«Тенгизшевройл» ЖШС (сәйкесінше 152 926,967 т және 49 902,682 т) 

түзілген. 

5.4.2-ші кестеде 2017 жылы қауіпті қалдықтардың аса ірі көлемі 

түзілген Атырау облысының кәсіпорындары ұсынылған. 

 

5.4.2-ші кесте. 2017 жылы қауіпті қалдықтардың аса ірі көлемі 

түзілген  Атырау облысының кәсіпорындары  

 
№ 

р/с 

Кәсіпорын атауы Қалдықтар түрлері Көлемі, т 

1 

 

«Тенгизшевройл» ЖШС Мұнаймен, мазутпен, химикаттармен 

ластанған топырақ 

47 661,30 

Істен шыққан бұрғылау қоқыры 46 830,89 

Янтарь деңгейлі басқа қауіпті қалдықтар 36 524,30 

Мұнай қоқыры 21 250,72 

Құрылыстың, ғимарат және имаратты 16 521,88 
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№ 

р/с 

Кәсіпорын атауы Қалдықтар түрлері Көлемі, т 

қиратудың аралас қалдықтары 

Құрылыстың ағаш қалдықтары  4 639,37 

2 «Сервисное буровое предприятие 

«Казмунайгаз- Бурение» ЖШС 

Мұнай қоқыры 23 484,21 

3 «Консолидейтед Контрактинг 

Инжиниринг & Прокьюрмент 

с.а.л. - офшор «Consolidated 

Contracting Engineering & 

Procurement s.a.l. - Offshore» 

компаниясының Атырау 

қаласындағы филиалы 

Пайдаланған майлар 17 009,57 

Янтарь деңгейлі басқа қауіпті қалдықтар 7 700,65 

Пайдаланылған шиналар және басқа да 

резеңке қалдықтары 

3 333,85 

4 «Восток нефть и сервисное 

обслуживание» ЖШС 

Істен шыққан бұрғылау қоқыры 9 827,50 

5 «Эмбамунайгаз» АҚ Мұнаймен, мазутпен, химикаттармен 

ластанған топырақ 

9 142,71 

6 «Кожан» АҚ Істен шыққан бұрғылау қоқыры 6 114,50 

Янтарь деңгейлі басқа қауіпті қалдықтар 4082,43 

7 «Ocean Petroleum» ЖШС  Істен шыққан бұрғылау қоқыры 3 188,00 

8 «Нефтяная инженерная компания 

«Hua Sheng Da» ЖШС 

Істен шыққан бұрғылау қоқыры 2 834,14 

Янтарь деңгейлі басқа қауіпті қалдықтар 797,80 

9 «Инженерная буровая компания 

«Си Бу» ЖШС 

Істен шыққан бұрғылау қоқыры 2 323,27 

Янтарь деңгейлі басқа қауіпті қалдықтар  1 607,24 

10 «Сатпаев Оперейтинг» ЖШС Янтарь деңгейлі басқа қауіпті қалдықтар  2 224,11 

11 «Сагиз Петролеум Компани» 

ЖШС 

Істен шыққан бұрғылау қоқыры 1 893,16 

12 «Норт Каспиан Оперейтинг 

Компани н.в.» филиалы 

Янтарь деңгейлі басқа қауіпті қалдықтар 1 686,13 

13 «Кор-Таж Мұнай» ЖШС Істен шыққан бұрғылау қоқыры 1 178,02 

14 «Атырау гидрогеология» ЖШС Янтарь деңгейлі басқа қауіпті қалдықтар 635,36 

15 «Вираж-сервис Казахстан» ЖШС 

филиалы 

Янтарь деңгейлі басқа қауіпті қалдықтар 520,00 

 

2017 жылы Атырау облысы бойынша сынаптың жалпы көлемі, 

құрамында сынабы бар шамдар 10 526,28 кг құрады. Қалдықтардың аталған 

түрі бойынша жалпы ақпарат 5.4.2-ші диаграммада ұсынылған. 
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5.4.2-ші диаграмма. Атырау облысы бойынша құрамында сынап бар 

шамдардағы сынаптың көлемі туралы деректер (кг) 

 

 
 

Облыс бойынша түзілген қауіпті емес қалдықтардың жалпы көлемі            

178 174,578 тоннаны құрады. Құрылыс материалдары түзілген қауіпті емес 

қалдықтардың жалпы көлемінің 83%-ын құрайды, 2016 жылмен 

салыстырғанда көлем 83 702,909 т ұлғайған және 147 046,818 тоннаны 

құрайды. Өткен жылмен салыстырғанда «басқа қалдықтар» ретінде 

белгіленген қалдықтардың көлемі (84 815,61 тоннаға) айтарлықтай 

қысқарған. 

 

5.4.3-ші кесте. 2017 жылы түзілген  қауіпті емес қалдықтардың 

көлемі  

  
№  

р/с 

Қалдықтардың түрлері Көлемі, т 

1 Қаптау материалдары 2 917,233 

2 Макулатура 1 244,400 

3 Пластик қалдықтары 882,148 

4 Электрондық және электр жабдық қалдықтары 57,579 

5 Ірі көлемді қалдықтар 0,000 

6 Құрылыс қалдықтары  147 046,800 

7 Қолданыстан шыққан автокөлік (дана)  120,000 

8 Басқа қалдықтар 26 026,400 

 

Пайыздық мөлшерде түзілген қауіпті емес қалдықтардың үлестері, 

сондай-ақ ірі көлемде қауіпті емес қалдықтарды түзетін кәсіпорындар 5.4.3-

ші диаграммада және 5.4.4-ші кестеде ұсынылған. 
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5.4.3-ші диаграмма. Атырау облысы бойынша түзілген  қауіпті емес 

қалдықтар көлемінің байланысы (%) 
 

 
 

5.4.4-ші кесте. 2017 жылы қауіпті емес қалдықтардың аса ірі көлемі 

түзілген  Атырау облысының кәсіпорындары 

 
№ 

р/с 

Кәсіпорын атауы Қалдықтардың түрлері Көлемі, т 

1 «Консолидейтед Контрактинг Инжиниринг & 

Прокьюрмент С.А.Л. - офшор «Consolidated 

Contracting Engineering & Procurement S.A.L. - 

offshore» компаниясының Атырау 

қаласындағы филиалы  

Бетон бұйымдарының 

сынықтары 

61 649,83 

Құрылыстың 

аралас қалдықтары 

664,69 

Пластик және пластмасса 

қаптауыштар 

636,17 

Қағаз және картон 

қаптауыштар 

576,43 

Қатты пластик 412,82 

Шыны қаптауыштар 381,50 

Пластик және пластмасса 

қаптауыштар 

79,60 

Металл қаптауыштар 381,50 

2 «Тенгизшевройл» ЖШС Бетон бұйымдарының 

сынықтары 

21 924,85 

Құрылыстың 

аралас қалдықтары 

16 521,88 

Құрылыстың 

аралас қалдықтары 

4639,37 

Қатты пластик  342,01 

Аралас макулатура 194,50 

3 «Консорциум «Isker» ЖШС Басқа құрылыс қалдықтары 12 501,51 

4 «Норт Каспиан Оперейтинг Компани н.в.» 

филиалы 

Басқа құрылыс қалдықтары 7 729,00 

5 «КТЖ-Жүк тасымалы» АҚ - «Атырау ЖТ 

бөлімшесі» филиалы 

Қағаз 338,43 

6 «KAZPACO» (Казпако) ЖШС Басқа құрылыс қалдықтары 253,95 
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№ 

р/с 

Кәсіпорын атауы Қалдықтардың түрлері Көлемі, т 

Қағаз және картон 

қаптауыштар 

78,16 

Құрылыстың ағаш қалдықтары 21,76 

7 «Батысальянсстрой» ЖШС Бетон бұйымдарының 

сынықтары 

240,00 

Қағаз және картон 

қаптауыштар 

146,00 

8 «Теміржол құрылыс-Атырау» ЖШС Құрылыстың, ғимарат және 

имаратты қиратудың аралас 

қалдықтары 

235,20 

9 «Тенгизстройсервис групп» ЖШС Бетон бұйымдарының 

сынықтары 

193,04 

10 «Бонатти с.п.а. - Қазақстан филиалы» Басқа құрылыс қалдықтары 169,40 

11 «Компания монтажспецстрой» АҚ Басқа құрылыс қалдықтары 162,89 

12 «Алма Ист Вест Груп» ЖШС Басқа құрылыс қалдықтары 158,40 

13 «Caspian offshore construction realty» ЖШС Картон 146,73 

14 «Время» ЖШС Қағаз және картон 

қаптауыштар 

94,00 

15 «Атырауская теплоэлектроцентраль» АҚ Қағаз және картон 

қаптауыштар 

85,61 

 

2017 жылы Атырау облысы бойынша медициналық қалдықтардың 

көлемі А класы - 102,468 тонна, Б класы – 98,169 тонна, В класы – 9,526 

тонна, Г класы – 53 кг (5.4.4-ші диаграмма). 
 

5.4.4-ші диаграмма. Атырау облысы бойынша түзілген  медициналық 

қалдықтар көлемінің байланысы (%) 
 

 

 

2016 жылмен салыстырғанда, 2017 жылы А класындағы түзілген 

медициналық қалдықтардың көлемі 6 есеге, В класындағы қалдықтардың 

көлемі 2,5 есеге ұлғайған (5.4.5-ші кесте). 
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5.4.5-ші кесте. 2016-2017 жылдары түзілген  медициналық 

қалдықтардың көлемі бойынша салыстырмалы кесте (т) 

 
№  

р/с 

Жыл А класы Б класы В класы Г класы Д класы 

1 2016 15,50 138,00 23,89 құралдар (дана) – 1 151 

қатты (кг.) – 0 

сұйық (л) – 0 

0  

2 2017 102,47 98,17 9,53 құралдар (дана) – 5 023 

қатты (кг.) – 53 

сұйық (л) – 0 

0  

 

ҚОҚ БАЖ-ға Б класындағы 1,5 кг медициналық қалдықты кәдеге 

жарату үшін түзілген және тараптық ұйымдарға берілген «Geo Energy Group» 

ЖШС медициналық қалдықтар бойынша есебі ұсынылды (5.16.6-шы кесте).  

ҚР АШМ-нің ақпаратына сәйкес облыс бойынша 5.4.6-шы кестеде 

ескірген, рұқсат етілмеген, пайдалануға жарамсыз пестицидтер, 5.4.7-ші 

кестеде олардан босаған ыдыстар туралы ақпарат ұсынылды. 

 

5.4.6-шы кесте. Атырау облысы бойынша ескірген, рұқсат етілмеген, 

пайдалануға жарамсыз пестицидтер 

№ 

р/с 

 

Пестицидтің орналасқан 

орны 

(с/о, ауд., қ.) 

Саудалық 

атауы,  

препаративтік 

нысаны 

Пестицид 

сипаттамасы 

Сақтау талаптары 

(қанағат., қанағатсыз) 

1 Құрманғазы ауд.  

Еңбекші с/о  

Қошалақ е.м. 

Дуст ГХЦГ Қаптарда  қанағатсыз 

 

5.4.7-ші кесте. Атырау облысы бойынша пестицидтердің ыдыс 

аяқтары бойынша ақпарат 

 

 

№ 

р/с 

Ыдыс аяқтың 

орналасқан орны 

(с/о, ауд., қ.) 

Ыдыс 

аяқтың 

түрі 

Ыдыс 

аяқтың 

түрлері 

бойынша 

саны, 

дана/кг 

Пестицид өндірушісі (ел, фирма) Ыдыс 

аяқтың иесі  

1 Атырау қ., 

Исатай даңғ., 1 

Пластик 216 дана 1. Комбат 550, к.э. 

Джэдзиянг Синнонг Кеми-кал 

Ко., Лтд., Қытай) Моер 

Кемсайенс Ко, Қытай 

2. Диурон, С.К. 

Шандонг Куиаошанг Кемикал 

Ко. ЛТД., Қытай 

Атырау ОАИ 
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ҚОҚ БАЖ-да ТҚҚ-ның 42 полигоны тіркелген, 2016 жылы аталған 

көрсеткіш 4-ті құрады (2016 жылғы Шолуға сәйкес).  

5.4.8-ші және 5.4.9-шы кестелерде облыс бойынша өнеркәсіп 

қалдықтары мен ТҚҚ қатысты  ақпарат ұсынылған.  

 

5.4.8-ші кесте. Атырау облысы бойынша ТҚҚ полигондары 

 
№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

1 621005300940 04063006561 «Амангалиев Талгат 

Юриевич» ЖК 

Атырау обл., Құрманғазы 

ауд., Байдинский с/о, 

Котяевка с. 

2 070440007856 04062003537 «Қызылқоға ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары» ММ 

Атырау обл., Қызылқоға 

ауд.,  Миялы с/о, Миялы с. 

3 070440007856 04062002462 «Қызылқоға ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары» ММ 

Атырау обл.,  

Қызылқоға ауд., Миялы с/о, 

Миялы с. 

4 070440007856 04062006405 «Қызылқоға ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары» ММ 

Атырау обл., Қызылқоға 

ауд., Жамбыл а/о 

5 001240002005 04065006117 «Спецавтобаза» ЖШС Атырау обл., Атырау қ.ә.,  

Атырау қ.  

6 930440000929 04059020335 «Тенгизшевройл» ЖШС Атырау обл., Жылыой ауд.,    

Каратон-1, Теңгіз п. 

вахталық 

7 111140008281 040640041564 «Тазалық-Көгал» ЖШС Макат ауд., Доссор п. 

8 111140008281 040640011140 «Тазалық-Көгал» ЖШС Макат ауд., Доссор п. 

9 050740001755 04062022215 «West Dala» ЖШС Атырау обл., Қызылқоға 

ауд., Атырау-Доссор 

трассасының 38 шақ. 

10 060640006586 04062014095 «Атырау облысы Қызылқоға 

ауданының Тайсойған 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ 

Қызылқоға ауд.,  

Тайсойған с. 

11 060340008829 04059024166 «Жылыой тазалык» ЖШС Атырау обл., Жылыой ауд., 

Құлсары қ.ә., Құлсары қ. 

12 931240000716 04062006405 «Атырау облысы Қызылқоға 

ауданының Жангелді 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ  

Қызылқоға ауд.,  

Жангелді а/о 

13 931240000825 04062001498 «Атырау облысы Қызылқоға 

ауданының Жамбыл 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ   

Қызылқоға ауд.,  

Жамбыл а/о, Қаракөл с. 

14 931240000954 040620101023 «Мүкір селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

Қызылқоға ауд.,  

Мүкір с/о, Мүкір с. 

15 931240000885 04062002462 «Атырау облысы Қызылқоға 

ауданының Тасшағыл 

Қызылқоға ауд.,  

Тасшағыл а/о 
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ   

16 931240000176 04062003537 Деректер жоқ Қызылқоға ауд., Қарабау а/о 

17 931240000176 04062003536 Деректер жоқ Қызылқоға ауд., Қарабау а/о 

18 030240003968 04061013544 «Исатайгазстройсервис» 

ЖШС 

Атырау обл., Исатай ауд., 

Аққыстау с/о,  

Аққыстау с. 

19 931240000855 04061013390 «Исатай ауданы Аққыстау 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ 

Исатай ауд.,  

Аққыстау с. 

20 931240000637 04065019246 «Есбол селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ  

Атырау обл., Махамбет 

ауд., Есбол с/о,                             

Еңбекшіл с. 

21 931240000994 040650101057 «Сарайшық селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ   

Махамбет ауд.,                      

Сарайшық с. 

22 931240000796 04065007305 «Ақжайық селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ  

Махамбет ауд.,              

Ақжайық с. 

23 940740001177 04065004535 «Алға селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ   

Махамбет ауд., Алға с. 

24 991140003788 04065002984 «Махамбет селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ   

Махамбет ауд.,                     

Махамбет с. 

25 931240000637 04065019245 «Есбол селолық округі 

әкімінің аппараты»  

Атырау обл., Махамбет 

ауд., Есбол с/о,                      

Есбол с. 

26 931240001030 04065031480 «Ақтоғай селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ   

Атырау обл., Махамбет 

ауд., Ақтоғай с/о,                          

Өтешқали Атамбаев  а. 

27 940740000951 040650142896 «Алмалы селолық округі 

әкімінің аппараты»  

Махамбет ауд.,  Алмалы с/о 

28 940740000951 040650051343 «Алмалы селолық округі 

әкімінің аппараты»  

Махамбет ауд.,                      

Алмалы с.  

29 950640001650 04065013680 «Бақсай селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ  

Махамбет ауд.,                       

Таңдай с. 

30 931240001030 04065032143 «Ақтоғай селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ   

Атырау обл., Махамбет 

ауд., Ақтоғай с/о, Кеңөріс а. 

31 931240001030 04065032144 «Ақтоғай селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ   

Атырау обл., Махамбет 

ауд., Ақтоғай с/о,                          

Бала Ораза а.  

32 931240000637 04065009593 «Ақтоғай селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ   

Атырау обл., Махамбет 

ауд.,  Есбол с/о 

33 050140003056 040650022014 «Атырау облысының 

құрылыс басқармасы» ММ  

Атырау обл., Махамбет 

ауд., Махамбет с/о, 

Махамбет с. 

34 940640000115 04060022566 «Елтай селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ    

Индер ауд.,     

Елтай с/о  

35 940740000327 04060022519 «Көктоғай селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ    

Индер ауд.,  

Көктоғай с/о 

36 940640000195 04060014074 «Есбол селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ    

Атырау обл., Индер ауд.,  

Есбол с/о, Есбол с. 

37 970640001238 04060022548 «Боденевский селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ    

Атырау обл., Индер ауд., 

Бөдене а/о,                

Бөдене а. 

38 970540001829 04060015163 «Орликовский селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ    

Атырау обл., Индер ауд., 

Орликовский с/о  
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

39 940640000195 04060014075 «Есбол селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ    

Атырау обл., Индер ауд., 

Есбол с/о, Ынтымақ с. 

40 940740001028 04060006624 «Жарсуат селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ    

Индер ауд., Жарсуат а/о,                        

Құрылыс а. 

41 940740001028 04060006623 «Жарсуат селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ    

Индер ауд., Жарсуат а. 

42 950540000887 04060004657 Қазақстан Республикасы 

Атырау облысының 

«Индербор поселкесі 

әкімінің аппараты» ММ  

Индер ауд., Индербор п.  

 

5.4.9-шы кесте. Атырау облысы бойынша қауіпті қалдықтарды (1-

класс) орналастыру полигондары   

 
№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

1 010940006479 040590243333 «Промэкология» ЖШС Атырау обл., Жылыой ауд., 

Құлсары қ.ә., Құлсары қ., 

Промзона, 57 уч. 

2 930440000929 04059020335 «Тенгизшевройл» ЖШС Атырау обл., Жылыой ауд., 

Каратон-1, Теңгіз п. 

вахталық  

3 101140010658 04064008087 «Интермед-орал» ЖШС Атырау обл., Мақат ауд., 

Мақат п.ә., бұрыңғы Сағыз 

қосалқы станциясы  

4 040740000537 04066060340 «Атырауский 

нефтеперерабатывающий 

завод» ЖШС 

Атырау обл., Атырау қ.ә., 

Атырау қ. шетінде 

орналасқан АМӨЗ солтүстік-

шығысында 8 шақ. 

қашықтықта. Бұрыңғы 

топырақ карьерлерінің 

ауданында және Орал 

өзенінен 6,1 шақ.  

5 070340007337 0459016180 «Anaco» ЖШС Жылыой ауд. 

6 050740001755 04062022215 «West Dala» ЖШС Атырау обл., Атырау қ.ә.,  

Атырау-Доссор трассасының 

38 шақ 

7 080840012928 040590091484 «Эко-техникс» ЖШС Атырау обл., Жылыой ауд. 

8 080840012928 040590245001 «Эко-техникс» ЖШС Атырау обл., Жылыой ауд. 

9 080840012928 04060022692 «Эко-техникс» ЖШС Атырау обл., Индер ауд., 

Елтай с/о, Қызылтұмсық 

учаскесі, 3 құрылысы 

10 970641000146 040650141516 «Казтрансойл» АҚ Батыс 

филиалы 

Атырау обл., Махамбет ауд., 

Атырау қ. солтүстік-

батысында. Жақынарадағы 

тұрғын үй аймағына дейінгі 

қашықтық 5 шақ. емес 

11 060540000434 04065017368 «Caspian Ecology» ЖШС Атырау обл., Махамбет ауд., 

Бақсай с/о 

12 050740001755 04062018400 «West Dala» ЖШС Атырау обл., Қызылқоға ауд.  

13 970740002267 04066039053 «Атырауская 

Теплоэлектроцентраль» АҚ 

Атырау обл., Атырау қ.ә, 

Атырау қ., « АТЭЦ» АҚ  

З. Кабдолов даңғ., 9 

14 001240004478 Көрсетілмеген «Потенциал Ойл» ЖШС Атырау обл., Исатай ауд. 
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

15 970540000107 04059024109 «Казтрансойл» АҚ Атырау обл., Жылыой ауд., 

Құлсары қ.ә., Құлсары қ., 

Құлсары қ. 3,5 км  

16 050740001755 04062022216 «West Dala» ЖШС Атырау обл., Қызылқоға  

ауд.,  Атырау-Доссор 

трассасының 38 шақ. 

17 040140003480 04061012320 «Дала-Экос» ЖШС Атырау обл., Исатай ауд., 

Аққыстау с/о, Аққыстау с. 

 

5.5 Шығыс Қазақстан облысы 

Есептілік кезеңде Шығыс Қазақстан облысы бойынша ҚОҚ БАЖ-ға 

қалдықтарды түгендеудің 673 есебі қабылданды, бұл 2016 жылмен 

салыстырғанда 22 есепке көп. 550 есеп ҚР ЭМ «ҚОҚ АТО» ШЖҚ РМК 

модераторларымен, 123 есеп табиғат пайдаланушылар мен қалдықтарды 

жинау, шығару, кәдеге жарату, өңдеу, сақтау, орналастыру немесе жою 

бойынша операцияларды орындайтын субъектілердің өздігімен енгізілді.  

ҚОҚ БАЖ-ға ұсынылған 2017 жылға арналған қалдықтарды түгендеу 

бойынша есептерге сәйкес түзілген қауіпті және қауіпті емес қалдықтардың 

көлемі 5.5.1 және 5.5.3-ші кестелерде және 5.5.1-ші диаграммада көрініс 

табады. 

 

5.5.1-ші кесте. 2017 жылы түзілген  қауіпті қалдықтардың көлемі 

№ р/с Қалдықтардың түрлері Көлемі, т 

1 Қызыл тізімнің қалдықтары 7,85 

2 Янтарь тізімнің қалдықтары 86 499,90 

3 Жасыл тізімнің қалдықтары 2 334 189,47 
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5.5.1-ші диаграмма. 2017 жылғы қауіпті қалдықтардың көлемі мен 

қозғалысы 

  

 

 

2017 жылы облыс бойынша түзілген қауіпті қалдықтардың көлемі 

2 420 697,220 тоннаны құрады. «Янтарь» тізім қалдықтарының аса ірі көлемі 

«Казцинк» ЖШС (66 469,645 т), «жасыл» тізім «Бұқтырма цемент 

компаниясы» ЖШС (860 634,93 т) түзілген. 

5.5.2-ші кестеде 2017 жылы қауіпті қалдықтардың аса ірі көлемі 

түзілген Шығыс Қазақстан облысының кәсіпорындары ұсынылған. 

 

5.5.2-ші кесте. 2017 жылы қауіпті қалдықтардың аса ірі көлемі 

түзілген  Шығыс Қазақстан облысының кәсіпорындары 

  
№ 

р/с 

Кәсіпорын атауы Қалдықтар түрлері Көлемі, т 

1 «Бухтарминская цементная компания» ЖШС Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар 

860 629,92 

2 «Казцинк» ЖШС  Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар 

440 271,80 

Янтарь деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

40 083,53 
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№ 

р/с 

Кәсіпорын атауы Қалдықтар түрлері Көлемі, т 

Шөгінділері 13 853,00 

Құрамында мышьяк бар 

қалдықтар 

11 909,77 

3 «Горно-рудная компания «Scharyk» ЖШС Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар 

228 945,53 

4 «Усть-Каменогорская ТЭЦ» ЖШС Күлшлактары 194 544,80 

5 «КЭМП-ВОСТОК» ЖШС  Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар 

74 590,23 

6 "Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының 

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" 

мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу 

құқығындағы "Теплокоммунэнерго" 

мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны  

Күлшлактары 65 854,00 

7 «Украинка» ШҚ Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар 

52 383,65 

8 «ВОСТОКЭНЕРГО» ЖШС Күлшлактары  36 852,00 

9 «АЭС Согринская ТЭЦ» ЖШС Күлшлактары 35 782,53 

10 «Усть-Каменогорская птицефабрика» АҚ Құс саңғырығы 30 583, 74 

11 Зыряновск ауданы әкімдігінің «Зыроновск көп 

салалы пайдалану кәсіпорны» КМК 

Күлшлактары 19 503,85 

12 «Бобровка+» ЖШС Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

19 404,41 

13 «МАЙ» АҚ Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

17 840,12 

14 «Горно-рудная компания «Tuz» ЖШС Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

16 500,00 

15 «Выдрихинское» ЖШС Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

12 649,60 

 

2017 жылы Шығыс Қазақстан облысы бойынша сынаптың жалпы 

көлемі, құрамында сынабы бар шамдар 2 151,302 кг құрады. Қалдықтардың 

аталған түрі бойынша жалпы ақпарат 5.5.2-ші диаграммада ұсынылған. 

 

5.5.2-ші диаграмма. Шығыс Қазақстан облысы бойынша құрамында 

сынап бар шамдардағы сынаптың көлемі туралы деректер (кг) 
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2017 жылы түзілген қауіпті емес қалдықтар, сонымен қатар олардың 

2016 жыл көрсеткіштерімен айырмашылығы 5.5.3-ші кестеде ұсынылған. 

Облыс бойынша түзілген қауіпті емес қалдықтардың жалпы көлемі            

27 591,033 тоннаны құрады. Құрылыс материалдары түзілген қауіпті емес 

қалдықтардың жалпы көлемінің 78%-ын құрайды, 2016 жылмен 

салыстырғанда көлем 16 495,764 т. ұлғайған және 21 729,883 тоннаны 

құрайды. Өткен жылмен салыстырғанда электронды және электр 

жабдықтарының қалдықтарының (7,489 т), пайдалануға жарамсыз 

автокөліктердің (426 дана) 84 815,61 тоннаға) көлемі айтарлықтай ұлғайған. 

 

5.5.3-ші кесте. 2017 есептік жылы түзілген  қауіпті емес 

қалдықтардың көлемі  

 
№  

р/с 

Қалдықтардың түрлері Көлемі, т 

1 Қаптау материалдары 485,98 

2 Макулатура 765,87 

3 Пластик қалдықтары 2,97 

4 Электрондық және электр жабдық қалдықтары 11,55 

5 Ірі көлемді қалдықтар 0,26 

6 Құрылыс қалдықтары  21 729,88 

7 Қолданыстан шыққан автокөлік (дана)  441, 00 

8 Басқа қалдықтар 4 594, 55 

 

Пайыздық мөлшерде түзілген қауіпті емес қалдықтардың үлестері, 

сондай-ақ ірі көлемде қауіпті емес қалдықтарды түзетін кәсіпорындар 5.5.3-

ші диаграммада және 5.5.4-ші кестеде ұсынылған. 
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5.5.3-ші диаграмма. Түзілген  қауіпті емес қалдықтар көлемінің 

байланысы (%) 
 

 
 

5.5.4-ші кесте. 2017 жылы қауіпті емес қалдықтардың аса ірі көлемі 

түзілген  Шығыс Қазақстан облысының кәсіпорындары 

 
№ 

р/с 

Кәсіпорын атауы Қалдықтардың түрлері Көлемі, тонна 

1 «Мостостроительный отряд №25 им. 

Рязанова А.» 

Құрылыстың, ғимарат және имаратты 

қиратудың аралас қалдықтары 

19 201,60 

2 «Триумф Агро» селолық өндірістік 

кооперативі 

Басқа қалдықтар 2 000,00 

3 «ABS групп» ЖШС Керамикалық құбырлардың 

сынықтары 

900,00 

4 «СТЭК» ЖШС Қағаз, картон 625,00 

5 «Производственная компания «Цементный 

завод Семей» ЖШС 

Құрылыстың, ғимарат және имаратты 

қиратудың аралас қалдықтары 

426,00 

6 «Кондитер+» ЖШС Қағаз және картон қаптауыштар 422,69 

7 «Железобетонный комбинат» ЖШС Темір бұйымдарының сынықтары 179,34 

8 «Уралэнергоцветмет» ЖШС Құрылыстың, ғимарат және имаратты 

қиратудың аралас қалдықтары 

112,00 

9 «Новый восток трейд» ЖШС Құрылыстың, ғимарат және имаратты 

қиратудың аралас қалдықтары 

85,00 

10 «Стэлс индустрия» ЖШС Құрылыстың ағаш қалдықтары 63,67 

11 ҚР ИДМ Көлік комитетінің «Қазақстан су 

жолдары» гидротехникалық жабдықтар 

филиалы  

Темір бұйымдарының сынықтары 43,17 

12 «Восточно-Казахстанский мукомольно-

комбикормовый комбинат» АҚ 

Құрылыстың ағаш қалдықтары 38,66 

13 «УК БСЦ» ЖШС Темір бұйымдарының сынықтары 29,90 

14 «ҚТЖ – жүк тасымалы» АҚ – «Алматы ЖТ 

бөлімшесі» филиалы  

Қағаз 18,75 

15 «Силикат» ЖШС Темір бұйымдарының сынықтары 13,50 
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2017 жылы Шығыс Қазақстан облысы бойынша медициналық 

қалдықтардың көлемі А класы - 516,569 тонна, Б класы – 332,108 тонна, В 

класы – 17,908 тонна (диаграмма 5.5.3). 

 

5.5.4-ші диаграмма. Шығыс Қазақстан облысы бойынша түзілген  

медициналық қалдықтар көлемінің байланысы (%) 

 

 
 

2016 жылмен салыстырғанда, 2017 жылы Г класы құралдарының саны 

3 358 данаға азайған, 1,7 есе В класы қалдықтарының көлемі ұлғайды.  

 

5.5.5-ші кесте. 2016-2017 жылдары түзілген  медициналық 

қалдықтардың көлемі бойынша салыстырмалы кесте (т) 

 
№ р/с Жыл А класы Б класы В класы Г класы Д класы 

1 2016 296,89 295,07 19,13 құралдар (дана) – 7 555 

қатты (кг) – 0 

сұйық (л) – 0 

0 

2 2017  516,57 332,11 17,91 құралдар (дана) – 4 197 

қатты (кг) – 0 

сұйық – 0 

0 

 

ҚР АШМ-нің деректері бойынша Шығыс Қазақстан облысының 

аумағында ескірген, рұқсат етілмеген, пайдалануға жарамсыз пестицидтер, 

олардан босаған ыдыстар сондай-ақ көмілген пестицидтер бар (5.5.6, 5.5.7 

және 5.5.8-ші кестелер). 
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5.5.6-шы кесте. Шығыс Қазақстан облысы бойынша ескірген, рұқсат 

етілмеген, пайдалануға жарамсыз пестицидтер 

 
№ 

р/с 

 

Пестицидтің 

орналасқан орны 

(с/о, ауд., қ.) 

Саудалық атауы,  

препаративтік 

нысаны 

Саны, кг 

 

Пестицид 

сипаттамасы  

Пестицид 

иесі  

Сақтау 

талаптары 

(қанағат., 

қанағатсыз)  

1  

 

Аягөз ауд., 

Аягөз қ. 

Симазин 50% с.п. 

Протразин 50% 

с.п. 

Фосулен 50% с.п. 

2500 

  

2500 

  

1000 

  

 4-класс 

1 300-4 000; 

4-класс 

1 300-4 000; 

4-класс 

4 900 

«Достар» 

ЖШС 

  

 

қанағатсыз 

2  Зыряновск қ., 

Березовское с. 

ТМТД,80% с.п. 480 

  

3-класс 

865 

«Лад» ш/қ қанағатты 

3  Зыряновск қ., 

Березовское с. 

Гезагард 50,с.п. 

  

120 

  

4-класс 

1 800-5 500 

«Лад» ш/қ қанағатты 

4  Үржар ауд.,  

Благодарное с. 

Метафос 40%э.к. 

  

350 

  

2-класс 

15-35 

Иесіз 

  

қанағатсыз 

5  Науалы с. Смесь пестицидов 

с почвой 

50000 1-класс Иесіз 

 

қанағатсыз 

6  Шемонайх ауд., 

Волчанский с. 

Трефлан 72% к.э. 

 

ТМТД 80% с.п. 

 

Гранозан с.п. 

 

Байлетон 25 5с.п. 

 

Витатеуром 50% 

с.п. 

Фенилмеркурацет

ат с.п. 

100 

 

 200 

  

5 

 

 100 

 

 50 

 

25 

4-класс 

10 000; 

3-класс 

865; 

1-класс 

30-50; 

3-класс 

583-363; 

3-класс 

400; 

3-класс 

17-60 

«Улбинское

-Ш» ЖШС 

қанағатты  

 

7  

 

ШҚО, Семей қ., 

Новобаженовский 

с/о 

  

Иллоксан,36% к.э. 

Семерон 25% с.п.  

я/х маркировкасыз 

 360 

 40 

270 

4-класс 

550-1500 

  

4-класс 

1 500 

Иесіз 

  

қанағатты  

  Барлығы   59 100       

 

5.5.7-ші кесте. Шығыс Қазақстан облысы бойынша пестицидтердің 

ыдыс аяқтары бойынша ақпарат  

  
№ 

р/с 

Ыдыс-аяқтың 

орналасқан орны (с/о, 

ауд., қ.) 

Ыдыс-

аяқтың  

түрі 

Ыдыс 

аяқтың 

түрлері 

бойынша 

саны, 

дана/кг 

Пестицид 

өндірушісі (ел, 

фирма) 

Ыдыс-аяқ иесі 

1 Абай ауд., 

Қарауыл с.  

Пластик 5  «Селолық 

шаруашылық 
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№ 

р/с 

Ыдыс-аяқтың 

орналасқан орны (с/о, 

ауд., қ.) 

Ыдыс-

аяқтың  

түрі 

Ыдыс 

аяқтың 

түрлері 

бойынша 

саны, 

дана/кг 

Пестицид 

өндірушісі (ел, 

фирма) 

Ыдыс-аяқ иесі 

бөлімі» ММ  

2 Аягөз ауд., 

Аягөз қ. 

Қағаз; 

Пластик 

254; 

115 

 Аягөз РТб 

3 Аягөз ауд., 

Аягөз қ. 

Пластик  371  «Селолық 

шаруашылық 

бөлімі» ММ 

4 Бесқарағай ауд.,   

Бесқарағай с.  

 

75  Бесқарағай 

ауданының 

«Селолық 

шаруашылық 

бөлімі» ММ   

5 Бородулихинск ауд.,  

Новая Шульба с. 

Қағаз; 

Пластик 

3; 

356 

- Бородулихинск 

ауданының 

«Селолық 

шаруашылық 

бөлімі» ММ    

6 Глубоковский ауд., 

Колос ш/қ 

 Пластик 

 

71 - Глубоковск 

ауданының 

«Селолық 

шаруашылық 

бөлімі» ММ    

7 Глубоковский ауд., 

Березовское ш/қ 

174  Глубоковск 

ауданының 

«Селолық 

шаруашылық 

бөлімі» ММ    

8 Глубоковский ауд., 

«Бобровка+» ЖШС 

39 - Глубоковск 

ауданының 

«Селолық 

шаруашылық 

бөлімі» ММ    

9 Глубоковский ауд., 

«ВКНИИСХ» ЖШС 

20 - Глубоковск 

ауданының 

«Селолық 

шаруашылық 

бөлімі» ММ    

10 Глубоковский ауд.,  

«Милейко» ЖШС 

12 - Глубоковск 

ауданының 

«Селолық 

шаруашылық 

бөлімі» ММ    

11 Глубоковский ауд.,   

«Семена масличных» 

ш/қ 

33 - Глубоковск 

ауданының 

«Селолық 

шаруашылық 

бөлімі» ММ    

12 Глубоковский ауд.,   

«Омаргалиев» ш/қ 

15 - Глубоковск 

ауданының 

«Селолық 

шаруашылық 

бөлімі» ММ    

13 «Фитосанитария» 1 - Глубоковск 
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№ 

р/с 

Ыдыс-аяқтың 

орналасқан орны (с/о, 

ауд., қ.) 

Ыдыс-

аяқтың  

түрі 

Ыдыс 

аяқтың 

түрлері 

бойынша 

саны, 

дана/кг 

Пестицид 

өндірушісі (ел, 

фирма) 

Ыдыс-аяқ иесі 

ШЖҚ РМК ауданының 

«Селолық 

шаруашылық 

бөлімі» ММ    

14 Ұлан ауд.,  

«Багратион» ш/қ  

 

64 - Глубоковск 

ауданының 

«Селолық 

шаруашылық 

бөлімі» ММ    

15 Жарма ауд.,  

Қалбатау с/о 

«Арго» ш/қ 

Қағаз; 

Пластик  

94; 

479 

- Жарма ауданының 

«Селолық 

шаруашылық 

бөлімі» ММ     

16 Зайсан қ. 694; 

912 

 Зайсан ауданының 

«Селолық 

шаруашылық 

бөлімі» ММ     

17 Зыряновск ауд.                

Зыряновск қ. 

Березовское с. 

Пластик  393  «Лад» ш/қ 

Тычинский В.П. 

18 Зыряновский  

Соловьевский с\о                    

Соловьево с. 

64  «Соловьевские 

Нивы и К» ЖШС 

Кожуханов К.А. 

19 Соловьевский с\о                    

Соловьево с. 

306  «Элита» ш/қ                       

Антошкин П.П. 

20 Чапаевский с\ о                       

Снегирево с. 

20  «Снегиревское»  

ЖШС  

Литуев В.А. 

21 Чапаевский с\о                       

Чапаево с. 

1184  «Нивы-Чапаево» 

ЖШС  

Бугубаев Ж.К. 

22 Никольский с\о                           

Бородино с. 

8  «Бородино» ЖШС 

Букежанов К.К. 

23 Никольский с\о                         

с. Никольск 

170  «Никольск-1» ЖШС 

Сагадиев Н.М. 

24 Парыгинский с\о                        

Парыгино с. 

226  «Онищенко» ш/қ 

Онищенко Н.И. 

25 Парыгинский с\о                        

Парыгино с. 

270  «Саша» ш/қ                         

Пороссятьев В.И. 

26 Зубовский п\о                            

Зубовск п. 

3  «Серебрянный 

ключ» ӨК  

Кожуханов М.К. 

27 Парыгинский с\о                        

Парыгино с. 

250  «Восток-Рекорд» 

ЖШС Козлов А.Г. 

28 Зыряновск қ. 33  Зыряновск 

ауданының селолық 

шаруашылығы 

бөлімі  

29 Күршім ауд.,  

Күршім с.  

 

Қағаз; 

Пластик  

137; 

417 

 Күршім ауданының 

«Селолық 

шаруашылық 

бөлімі» ММ     
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№ 

р/с 

Ыдыс-аяқтың 

орналасқан орны (с/о, 

ауд., қ.) 

Ыдыс-

аяқтың  

түрі 

Ыдыс 

аяқтың 

түрлері 

бойынша 

саны, 

дана/кг 

Пестицид 

өндірушісі (ел, 

фирма) 

Ыдыс-аяқ иесі 

30 Күршім ауд.,  

Күршім с.  

121; 

5 

 Күршім РТБ  

 

31 Тарбағатай ауд.,  Екпін 

с/о 

Аққала с. 

 

229; 

259 

 

- 

Кәсіпкерлік және 

селолық 

шаруашылығы 

бөлімі  

32 Көкпекті ауд.,  

Көкпекті с. 

Пластик  2858  Кәсіпкерлік және 

селолық 

шаруашылығы 

бөлімі 

33 Қатон-Қарағай ауд.,  

Үлкен Нарын с. 

 

22 РК, 

Павлодар қ.  

«Агрохимия» 

Қатон-Қарағай РТБ  

34 Үржар ауд.,  

Үржар с.  

 

Қағаз; 

Пластик  

229; 

96 

РК Үржар РТБ 

ҚР АШМ АӨК МИК  

35 Үржар ауд.,  

Үржар с.  

100; 

1609 

РК Үржар ауданының 

әкімдігі МКҚК   

36 Үржар ауд.,  

Үржар с.  

229; 

40 

РК Үржар ауданының 

әкімдігі МКҚК   

37 Үржар ауд.,  

Үржар с.  

 

Пластик 1260 РК Үржар ауданының 

селолық 

шаруашылығы 

бөлімі  

38 Багратионовский с/о 

«Багратион-2» ш/қ, 

Привольное с. 

Қағаз; 

Меттал.; 

Пластик 

427; 

56; 

1687 

 Ұлан ауданының 

ЖАО  

 

39 Шемонаих ауд., 

Вавилонский с/о   

Камышинское с., 

 «Камышинское-2» 

ЖШС   

Пластик  

 

227  Шемонаих 

ауданының ЖАО  

 

40 Шемонаих ауд., 

Зевакинский с/о   

Убинка с.  

«ВК Житница» ЖШС 

283  Шемонаих 

ауданының ЖАО  

41 Шемонаих ауд., 

Разинский с/о   

Красная Шемонаиха с. 

«Белокаменское» 

ЖШС 

122  Шемонаих 

ауданының ЖАО  

42 Шемонаих ауд.,  

Верх-Убинский с/о 

Верх Уба с.  

«Медиа Плюс» ШҚ 

162  Шемонаих 

ауданының ЖАО  

43 Шемонаих ауд.,  

Верх-Убинский с/о 

Верх Уба с.  

«Медиа Плюс» ЖШС 

112  «Медиа  Плюс» 

ЖШС 

44 Шемонаих ауд., 

Зевакинский с/о 

Убинка с. «Убинское 

109  «Убинское Ш» 

ЖШС 
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№ 

р/с 

Ыдыс-аяқтың 

орналасқан орны (с/о, 

ауд., қ.) 

Ыдыс-

аяқтың  

түрі 

Ыдыс 

аяқтың 

түрлері 

бойынша 

саны, 

дана/кг 

Пестицид 

өндірушісі (ел, 

фирма) 

Ыдыс-аяқ иесі 

Ш» ЖШС 

45 Шемонаих ауд.,  

Зевакинский с/о 

Убинка с. 

«Убинское Ш» ЖШС 

76  Шемонаих 

ауданының ЖАО  

 

46 Шемонаих ауд., 

Каменевский с/о  

Рулиха с. 

«Рулиха» ЖШС 

170  Шемонаих 

ауданының ЖАО  

47 Шемонаих ауд.,  

Верх-Убинский с/о 

Верх-Уба с. «Защита–

Верх-Уба» ЖШС 

69  Шемонаих 

ауданының ЖАО  

48 Шемонаих ауд., 

Первомайский с/о   

Ново-Ильинское с. 

«Ново- Ильинское» 

ЖШС  

27  Шемонаих 

ауданының ЖАО  

50 Шемонаих ауд., 

Первомайский с/о   

Ново-Ильинское с. 

«Ново- Ильинское» 

ЖШС 

102  «Ново -Ильинское» 

ЖШС 

51 Шемонаих ауд., 

Выдрихинский с/о 

Выдриха с. 

«Выдрихинское» 

ЖШС 

117  Шемонаих 

ауданының ЖАО  

52 Шемонаих ауд. , 

Октябрьский с/о 

Октябрьская с.  

«Воробев Н и К» ШҚ 

300  Шемонаих 

ауданының ЖАО  

53 Шемонаих ауд., 

Октябрьский с/о 

Октябрьская с. 

«Воробьев Н и К» ШҚ 

430  «Воробьев Н и К» 

ШҚ 

54 Шемонаих ауд., 

Каменевский с/о  

Коневское с. 

«Коневское» ЖШС 

40  «Коневское» ЖШС 

55 Шемонаих ауд., 

Первомайский с/о   

Барашки с. «Феденева 

А.М.» ШФҚ 

101  Шемонаих 

ауданының ЖАО  

56 Шемонаих ауд.,  

Вавилонский с/о 

Сугатовское с. 

«Сугатовское» ЖШС 

297  Шемонаих 

ауданының ЖАО  

57 Шемонаих ауд., 

Зевакинский с/о   

Зевакино с.  

«Иртыш-Танур плюс» 

18  Шемонаих 

ауданының ЖАО  
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№ 

р/с 

Ыдыс-аяқтың 

орналасқан орны (с/о, 

ауд., қ.) 

Ыдыс-

аяқтың  

түрі 

Ыдыс 

аяқтың 

түрлері 

бойынша 

саны, 

дана/кг 

Пестицид 

өндірушісі (ел, 

фирма) 

Ыдыс-аяқ иесі 

ЖШС 

58 Шемонаих ауд., 

Зевакинский с/о   

Зевакино с.  

«Сизиков и К» ЖШС 

28  Шемонаих 

ауданының ЖАО  

59 Өскемен қ. 2 Қытай, «Моер 

Кемсайенс Ко., 

ЛТД, 

-991-8568088 

e-mail tulan-

mc@263.net 

Өскемен ҚАИ 

60 Өскемен қ. 2 Қытай, «Моер 

Кемсайенс Ко., 

ЛТД, 

Факс 86-991-

8566771 

Өскемен ҚАИ 

61 Өскемен қ. 1 Агрохимия, 

лицензия АА-

16,серия № 

0002156 от 21.02.06 

г. 

Өскемен ҚАИ 

62 Өскемен қ. 8 Германия 

«WILLOWOOD 

GMBH» 

Өскемен ҚАИ 

63 Семей қ. 

Павлодарская көш., 

106 

84 Париджат, 

Индия(Чина Кроп 

Кемикал 

КНР(Харвест 

Интернациональ 

Деволопмент КНР 

Дау АгроСайенсес 

США 

Семей ҚАИ 

ҚР АШМ АӨК МИК  

64 Семей қ.,  

Приречный с/о 

1054 Дюпон 

Интернэшнл Сарл. 

(Швейцария); 

Байер Кроп Сайенс 

АГ (Германия); 

Басф 

СЕ(Германия); 

Басф Агро БВ 

(Швейцария); 

Сингента Кроп 

Протекшн АГ 

(Швейцария); 

«Агрофирма 

«Приречное» ЖШС 

65 Семей қ. 

Мелькомбината 

алаңы,1 

Метал. 474 

 

Детиа Дегеш 

ГМБХ, Германия 

«ВК МКК» АҚ 

66 Риддер қ. Пластик 7 Анхуи Хуаксинг 

Кемикал Индастри 

Ко., Лтд, Қытай) 

Риддер ҚАИ 

 Барлығы  Қағаз; 

Метал.; 

2517; 

530; 
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№ 

р/с 

Ыдыс-аяқтың 

орналасқан орны (с/о, 

ауд., қ.) 

Ыдыс-

аяқтың  

түрі 

Ыдыс 

аяқтың 

түрлері 

бойынша 

саны, 

дана/кг 

Пестицид 

өндірушісі (ел, 

фирма) 

Ыдыс-аяқ иесі 

Пластик 17 870 

 

5.5.8-ші кесте. Шығыс Қазақстан облысы бойынша көмілген 

пестицидтер туралы ақпарат 

 
№ 

р/с 

Қорымның 

орналасқан орны 

Пестицидтің атауы, 

препаративті нысаны, 

өндіруші 

Қорым иесі Пестицид 

саны (кг/л) 

Пестицидтер 

қанша жыл 

сақталады 

(дата) 

1 ШҚО,  

Жарма ауд., 

Солнечное п. 

 

Антио,40% к.э. Стратегиялық 

мақсаттағы 

бұрыңғы 

дивизионның 

жерінде   

 

200 2000 жылдан 

бастап  2 Вовотокс ,18% с.п. 5475 

3 ДДТ 1180 

4 Карбафос, 50% к.э. 20 

5 Кельтан, 20% к.э. 2080 

6 Омайт, 30%с.п. 113 

7 Препарат ДД 1049 

8 Полихлорпинен, 65% 475 

9 Тиодиан, 35% к.э. 137 

10 Фозалан, 35% к.э. 755 

11 Хлорофос, 80% т.п. 1876 

12 Эфилрсульфонат, 30% с.п. 10 

13 Аграл 20 

14 Арцерид, 60% с.п. 209 

15 Байлетон, 25% с.п. 1830 

16 Бордоская смесь 30 

17 Каратан, 25% с.п. 1295 

18 Медный купорос 100 

19 Немагон, 20% 40 

20 Поликарбацин, 80% 231 

21 Сера 782 

22 Тилт, 25% к.э. 100 

23 Тиазон, 85% с.п. 240 

24 Фундазол, 50% с.п. 3 

25 Хомецин, 80% с.п. 3383 

26 Цинеб, 80% с.п. 3489 

27 Витавакс, 75% с.п. 1075 

28 Витатиурам, 80% с.п. 1192 

29 Гранозан, 1,8 -2,3 % с.п. 290 

30 Пентатиурам, 50% с.п. 1400 

31 ТМТД,80% с.п. 4309 

32 Фенилмеркурацетат, 1,8- 1600 

33 Формалин, 40% в.р. 141 

34 Алирокс, 80% к.э. 600 

35 Базарган, 48% в.р. 230 

36 Бетанал, 15,9%к.э. 20 

37 Дезормон, 72% в.р. 550 

38 Дикотекс, 72% в.р. 780 

39 Зеазин, 50% с.п. 720 

40 Нитран, 30% к.э. 300 
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№ 

р/с 

Қорымның 

орналасқан орны 

Пестицидтің атауы, 

препаративті нысаны, 

өндіруші 

Қорым иесі Пестицид 

саны (кг/л) 

Пестицидтер 

қанша жыл 

сақталады 

(дата) 

41 Нитрофен, 60% 5296 

42 Октапон, 43%к.э. 30 

43 Пенитран, 33%к.э. 360 

44 Полидим, 45% к.э. 200 

45 Прометрин, 50% с.п. 1369 

46 Пропазин, 50% с.п. 34 

47 Пропанит, 50% с.п. 90 

48 Пропахлор, 65% с.п. 1240 

49 Протразин, 50% с.п. 2995 

50 Рамрод, 65%с.п. 1240 

51 Семерон, 25% с.п. 1600 

52 Симазин, 80% с.п. 3454 

53 Трефлан, 24% к.э. 1660 

54 Триаллат, 40% к.э. 2340 

55 Трифлураллин, 24% к.э. 990 

56 Фосулен, 50% с.п. 3000 

57 Фюзилат, 12,5% с.п. 7 

58 Эптам, 72% к.э. 2700 

59 Эрадикан, 72% к.э. 792 

60 Белгісіз пестицидтер 35306 

61 Тур 600 

62 Биодәрі-дәрмектер 4362 

 БАРЛЫҒЫ 106800 

1 ШҚО, Өскемен Байлетон, 25% с.п. УМЗ АҚ қалдық 

қоймасы 

4490 2006 жылдан 

бастап  2 Протразин, 50% с.п. 300 

3 ТМТД, 80% с.п. 60 

4 топырақ 2100 

  БАРЛЫҒЫ 6950 

  2000-2006 жылдары 

көмілгені 

 113 750  

 

ҚОҚ БАЖ-да ТҚҚ-ның 146 полигоны тіркелген, 2016 жылы аталған 

кқөрсеткіш 435-ті құрады (2016 жылғы Шолуға сәйкес). 

5.5.9, 5.5.10 және 5.5.11-ші кестелерде облыс бойынша ТҚҚ 

полигондары мен өнеркәсіп қалдықтарына қатысты ақпарат ұсынылған. 

 

5.5.9-шы кесте. Шығыс Қазақстан облысы бойынша ТҚҚ полигондары 

 
№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық көмірі  Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

1 980840004132 05241020775 «Шығыс Қазақстан 

облысының Бородулихинск 

ауданының Белағаш селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ 

Шығыс Қазақстан обл., 

Бородулихинск ауд., Белағаш 

с/о,  

Зенковка с. 

2 050140008126 05236001669 Шығыс Қазақстан облысы 

Абай ауданы әкімдігінің 

«Риза» ШЖҚ МКК 

Шығыс Қазақстан обл., Абай 

ауд., Қарауыл с/о 

3 060440007250 14217005213 «Балапан» МКК Шығыс Қазақстан обл., 
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық көмірі  Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

Курчатов қ.ә.,  

Курчатов қ., Курчатов көш., 

1  

4 100240012090 05248022248 «Үржар ауданының сәулет, 

қала құрылысы және 

құрылыс бөлімі» ММ  

 

Шығыс Қазақстан обл., 

Үржар ауд., Үржар с/о,  

Үржар с.  

5 980840003085 05248061311 «Шығыс Қазақстан 

облысының Үржар 

ауданының Маканчинск 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ  

Шығыс Қазақстан обл., 

Үржар ауд.,  

Маканчинский с/о,  

Маканчи с. 

6 980840002225 052410371045 «Шығыс Қазақстан 

облысының Бородулихинс 

ауданының Бородулихинс 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ   

Шығыс Қазақстан обл., 

Бородулихинск ауд., 

Бородулихинск с/о,  

Успен  с. 

7 980840002225 05241003388 «Шығыс Қазақстан 

облысының Бородулихинс 

ауданының Бородулихинс 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ   

Шығыс Қазақстан обл., 

Бородулихинск ауд., 

Бородулихинск с/о,   

Бородулиха с. Оңтүстік-

Шығыс бөлігі 

8 980840002463 05236015259 «Шығыс Қазақстан 

облысының Абай ауданының 

Архат селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ    

Шығыс Қазақстан обл., Абай 

ауд., Архатский с/о 

9 980840002473 05236012785 «Шығыс Қазақстан 

облысының Абай ауданының 

Қарауыл селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ     

Шығыс Қазақстан обл., Абай 

ауд. 

10 980840003997 05240016289 «Шығыс Қазақстан 

облысының Бесқарағай 

ауданының Қарабас селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ     

Шығыс Қазақстан обл., 

Бесқарағай ауд., Қарабас с/о, 

Ундрус с. 

11 980840003997 05240015548 «Шығыс Қазақстан 

облысының Бесқарағай 

ауданының Қарабас селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ     

Шығыс Қазақстан обл., 

Бесқарағай ауд.,  

Бесқарағай с/о 

12 980840004003 05240010679 «Шығыс Қазақстан 

облысының Бесқарағай 

ауданының Баскөл селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ      

Шығыс Қазақстан обл., 

Бесқарағай ауд., Баскөл с/о  

13 050240001182 05252150134 Деректер жоқ Шығыс Қазақстан обл., 

Семей қ.ә.  

14 050240001182 05252148065 Деректер жоқ  Шығыс Қазақстан обл., 

Семей қ.ә. , Семей қ.  

15 940640000363 05252142397 «Шығыс Қазақстан 

облысының Семей 

қаласының Достық селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ      

Шығыс Қазақстан обл., 

Семей қ.ә.   

16 030440002799 05252052064 «Қамқор Вагон» ЖШС Шығыс Қазақстан обл., 

Семей қ.ә. ,  
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық көмірі  Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

Кирпичный п. 

17 970140000211 05243052106 «Казцинк» ЖШС Шығыс Қазақстан обл., 

Жарма ауд.,  

Шалабаев с/о 

18 980840002601 052430281195 «Жаңғызтөбе поселкесі 

әкімінің аппараты» ММ 

Шығыс Қазақстан облысы, 

Жарма ауданы  

Шығыс Қазақстан обл., 

Жарма ауд.,  

Жаңғызтөбе п.ә. 

19 060140016703 05086001560 «Шемонаихинский ком-хоз» 

ЖШС 

Шығыс Қазақстан обл., 

Шемонаих ауд., 

Шемонаихинская қ.ә. 

20 980840003683 05080045707 «Шығыс Қазақстан 

облысының Шемонаих 

ауданының Усть-Таловка 

поселкесі әкімінің аппараты» 

ММ 

Шығыс Қазақстан обл., 

Шемонаих ауд.,  

Усть-Таловская п.ә. 

21 980840004122 05080037330 «Шығыс Қазақстан 

облысының Шемонаих 

ауданының Первомайск 

поселкесі әкімінің аппараты» 

ММ   

Шығыс Қазақстан обл., 

Шемонаих ауд.,  

Первомайская п.ә. 

22 980840004192 05080023374 «Шығыс Қазақстан 

облысының Шемонаих 

ауданының Верх-Убинск 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ   

Шығыс Қазақстан обл., 

Шемонаих ауд.,  

Верх-Убинский с/о 

23 980840003590 05080011369 «Шығыс Қазақстан 

облысының Шемонаих 

ауданының Зевакинск 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ    

Шығыс Қазақстан обл., 

Шемонаих ауд., Зевакинский 

с/о 

24 980840003789 05080009238 «Шығыс Қазақстан 

облысының Шемонаих 

ауданының Выдрихинск 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ    

Шығыс Қазақстан обл., 

Шемонаих ауд., 

Выдрихинский с/о 

25 980840000853 05079015350 «Айыртау селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ  

Шығыс Қазақстан обл., Ұлан 

ауд., Айыртау с/о 

26 980840002047 05079009382 «Алмасай селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ   

Шығыс Қазақстан обл., Ұлан 

ауд., Алмасай с/о 

27 980840001039 05072066041 «Шығыс Қазақстан 

облысының Күршім 

ауданының Ақбұлақ селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ     

Шығыс Қазақстан обл., 

Күршім ауд.,  

Ақбұлақ с/о,  

Алтай а. 

28 980840002324 05072054042 «Шығыс Қазақстан 

облысының Күршім 

ауданының Тосқайын 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ     

Шығыс Қазақстан обл., 

Күршім ауд., Тосқалы с/о,  

Бугумуюз а. 

29 980840002324 05072053064 «Шығыс Қазақстан 

облысының Күршім 

ауданының Тосқайын 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ     

Шығыс Қазақстан обл., 

Күршім ауд., Тосқалы с/о,  

Шағанатты а. 

30 980840002324 05072051053 «Шығыс Қазақстан Шығыс Қазақстан обл., 
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық көмірі  Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

облысының Күршім 

ауданының Тосқайын 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ     

Күршім ауд., Тосқалы с/о,  

Балықтыбұлақ а. 

31 980840000982 05072035072 «Шығыс Қазақстан 

облысының Күршім 

ауданының Калтулинск 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ      

Шығыс Қазақстан обл., 

Күршім ауд., Калгутинский 

с/о, 

Егіндібұлақ а. 

32 980840000893 05072026245 «Шығыс Қазақстан 

облысының Күршім 

ауданының Күршім селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ      

Шығыс Қазақстан обл., 

Күршім ауд., Күршім с/о 

33 980840000982 05072017031 «Шығыс Қазақстан 

облысының Күршім 

ауданының Калгутинск 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ      

Шығыс Қазақстан обл., 

Күршім ауд., Калгутинский 

с/о 

34 980840000893 05072003133 «Шығыс Қазақстан 

облысының Күршім 

ауданының Күршім селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ      

Шығыс Қазақстан обл., 

Күршім ауд., Күршім с/о 

35 980840003114 05071023135 «Шығыс Қазақстан 

облысының Қатон-Қарағай 

ауданының Урыльск 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ      

Шығыс Қазақстан обл., 

Қатон-Қарағай ауд., Урыльск 

с/о,  

Еңбек с. 

36 980840003114 05071022437 «Шығыс Қазақстан 

облысының Қатон-Қарағай 

ауданының Урыльск 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ      

Шығыс Қазақстан обл., 

Қатон-Қарағай ауд., Урыльск 

с/о,  

Урыль с. 

37 980840003144 05071031809 «Шығыс Қазақстан 

облысының Қатон-Қарағай 

ауданының Үлкен Нарын 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ       

Шығыс Қазақстан обл., 

Қатон-Қарағай ауд., Үлкен 

Нарын с/о, Үлкен-Нарын с. 

солтүстік батысынан 0,6 шақ. 

жергілікті мекен, нөмірсіз уч.  

38 980840003134 05071003564 «Шығыс Қазақстан 

облысының Қатон-Қарағай 

ауданының Коробихинск 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ        

Шығыс Қазақстан обл., 

Қатон-Қарағай ауд., 

Коробихинский с/о 

39 980840003095 05071045244 «Шығыс Қазақстан 

облысының Қатон-Қарағай 

ауданының Алтынбелгі 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ        

Шығыс Қазақстан обл., 

Қатон-Қарағай ауд., 

Hовоберезовский с/о, 

Үштөбе с. 

40 980840003095 05071045492 «Шығыс Қазақстан 

облысының Қатон-Қарағай 

ауданының Алтынбелгі 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ        

Шығыс Қазақстан обл., 

Қатон-Қарағай ауд., 

Hовоберезовский с/о, 

Майемер с. 

41 980840003164 05071038515 «Шығыс Қазақстан 

облысының Қатон-Қарағай 

Шығыс Қазақстан обл., 

Қатон-Қарағай ауд., 
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық көмірі  Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

ауданының Ново-Хайрузовск  

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ      

Hовохайрузовский с/о, 

Құндызды а. 

42 980840003898 05070059146 «Шығыс Қазақстан 

облысының Зыряновск 

ауданының 

Первороссийский селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ          

Шығыс Қазақстан обл., 

Зыряновск ауд., 

Первороссийский с/о,  

Васильевка с. 

43 980840004182 05070056348 «Шығыс Қазақстан 

облысының Зыряновск 

ауданының Прибрежный 

поселкесі әкімінің аппараты» 

ММ 

Шығыс Қазақстан обл., 

Зыряновск ауд., Прибрежная 

п.ә., Прибрежный п. 

оңтүстігінен 0,4 шақ.  

44 980840003898 05070054411 «Шығыс Қазақстан 

облысының Зыряновск 

ауданының 

Первороссийский селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ           

Шығыс Қазақстан обл., 

Зыряновск ауд., 

Первороссийский с/о,  

Первороссийское с. 

45 980840003392 050700481260 «Шығыс Қазақстан 

облысының Зыряновск 

ауданының Жаңа Бұхтырма 

селолық поселкесі әкімінің 

аппараты» ММ           

Шығыс Қазақстан обл., 

Зыряновск ауд., Жаңа 

Бұхтырма п.ә., Жаңа 

Бұхтырма п.  

46 030140001422 05070033041 «Зырян Тәртіп» ЖШС Шығыс Қазақстан обл., 

Зыряновск қ.ә.,  

Зыряновск қ. 

47 030140001422 05070033040 «Зырян Тәртіп» ЖШС Шығыс Қазақстан обл., 

Зыряновск ауд. 

48 970540002817 05070033037 «Дигорос» ЖШС Шығыс Қазақстан обл., 

Зыряновск ауд., Серебрянск 

қ. солтүстігінен 2,3 шақ.  

49 980840003263 05070022034 «Шығыс Қазақстан 

облысының Зыряновск 

ауданының Соловьевск 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ           

Шығыс Қазақстан обл., 

Зыряновск ауд., 

Соловьевский с/о  

50 980840003858 05070019348 «Шығыс Қазақстан 

облысының Зыряновск 

ауданының Чапаев селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ           

Шығыс Қазақстан обл., 

Зыряновск ауд.,  

Чапаевский с/о,  

Чапаево с.  

51 980840003263 05070014499 «Шығыс Қазақстан 

облысының Зыряновск 

ауданының Соловьев 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ           

Шығыс Қазақстан обл., 

Зыряновск ауд., 

Соловьевский с/о, Соловьево 

с. батысынан 0,4 шақ.  

52 980840003907 05070013253 «Шығыс Қазақстан 

облысының Зыряновск 

ауданының Парыгинск 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ           

Шығыс Қазақстан обл., 

Зыряновск ауд., 

Парыгинский с/о 

53 980840003401 05070008246 «Шығыс Қазақстан 

облысының Зыряновск 

ауданының Малеевский 

Шығыс Қазақстан обл., 

Зыряновск ауд., Малеевский 

с/о,  
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық көмірі  Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ           

Путинцево с., Путинцево с. 

солтүстік шығынан 1,0 км  

54 980840003293 05070006957 «Шығыс Қазақстан 

облысының Зыряновск 

ауданының Тұрғысын 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ           

Шығыс Қазақстан обл., 

Зыряновск ауд., Тұрғысын  

с/о, Тұрғысын с. солтүстік 

шығысынан 1.0 шақ  

55 980840001356 05070005886 «Шығыс Қазақстан 

облысының Зыряновск 

ауданының Никольск 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ           

Шығыс Қазақстан обл., 

Зыряновск ауд., Hикольский 

с/о, Никольск с. оңтүстігінен 

0,35 шақ 

56 980840001356 05070003355 «Шығыс Қазақстан 

облысының Зыряновск 

ауданының Никольск 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ           

Шығыс Қазақстан обл., 

Зыряновск ауд.,  

Hикольский с/о  

57 980840003263 05070002167 «Шығыс Қазақстан 

облысының Зыряновск 

ауданының Соловьевск 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ           

Шығыс Қазақстан обл., 

Зыряновск ауд.,  

Подорленок с. оңтүстік 

шығынан 0,4 шақ 

58 050140004123 05244012393 «Шұғылбай селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

 

Шығыс Қазақстан обл., 

Көкпекті ауд., Шұғылбай с/о 

59 940840000271 05069014324 «Кенсай селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

  

Шығыс Қазақстан обл., 

Зайсан ауд, Кенсай с/о, 

Кенсай а.  

60 980840001049 05069027350 «Сертерек селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

 

Шығыс Қазақстан обл., 

Зайсан ауд., Сарытерек с/о,  

Сарытерек а. 

61 940840000251 05069024080 «Айнабұлақ селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

  

Шығыс Қазақстан обл., 

Зайсан ауд., Айнабұлақ с/о, 

Жаңатұрмыс с.  

62 940840000360 05069022335 Шығыс Қазақстан облысы 

Зайсан ауданының «Зайсан 

қаласы әкімінің аппараты» 

ММ 

Шығыс Қазақстан обл., 

Зайсан ауд., 05-069-022 

есептік варталының жер 

қорынан   

63 940840000271 05069016568 «Кенсай селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

 

Шығыс Қазақстан обл., 

Зайсан ауд., Кенсай с/о 

64 940840000261 05069004438 «Дайыр селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

  

Шығыс Қазақстан обл., 

Зайсан ауд., Дайыр с/о, 

Дайыр с.  

65 980840002631 05068116172 «Шығыс Қазақстан облысы 

Глубоковский ауданының 

Опытнопольский селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ 

Шығыс Қазақстан обл., 

Глубоковск ауд., 

Опытнопольский с/о, 

Опытное поле с. 

66 980840002661 05068023163 «Шығыс Қазақстан облысы 

Глубоковский ауданының 

Верхнеберезовский 

поселкесі әкімінің аппараты» 

ММ   

Шығыс Қазақстан обл., 

Глубоковск ауд., 

Верхнеберезовский п. 

67 980840002582 05068020155 «Шығыс Қазақстан облысы 

Глубоковский ауданының 

Шығыс Қазақстан обл., 

Глубоковск ауд., 
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық көмірі  Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

Калининский селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ   

Калининский с/о,  

Березовка с. 

68 980840002651 05068020467 «Шығыс Қазақстан облысы 

Глубоковский ауданының 

Красноярского селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ   

Шығыс Қазақстан обл., 

Глубоковск ауд., 

Красноярский с/о,  

Предгорное с. 

69 980840002641 05068007134 «Шығыс Қазақстан облысы 

Глубоковский ауданының 

Куйбышев селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ   

 

Шығыс Қазақстан обл., 

Глубоковск ауд., 05-068-007 

есептік кварталының 

аумағында (бұрыңғы 

«Ильичевское» АШК) 

жергілікті мекен, Быструха с. 

батысынан 3,0 шақ. уч. 

70 980840002671 05068099347 «Шығыс Қазақстан облысы 

Глубоковский ауданының 

Фрунзенский селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ   

Шығыс Қазақстан обл., 

Глубоковск ауд., 

Фрунзенский с/о 

71 980840001326 05068047184 «Шығыс Қазақстан облысы 

Глубоковский ауданының 

Кожоховский селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ    

Шығыс Қазақстан обл., 

Глубоковск ауд., 

Кожоховский с/о,  

Прогресс с.  

72 980840003491 05068068230 «Шығыс Қазақстан облысы 

Глубоковский ауданының 

Кировский селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ    

Шығыс Қазақстан обл., 

Глубоковск ауд., Кировский 

с/о,  

Прапорщиково с. 

73 980840002700 05068083139 «Шығыс Қазақстан облысы 

Глубоковский ауданының 

Бобровский селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ    

Шығыс Қазақстан обл., 

Глубоковск ауд., Бобровский 

с/о,  

Бобровка с. 

74 980840002621 05068009060 «Шығыс Қазақстан облысы 

Глубоковский ауданының 

Секисовский селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ   

Шығыс Қазақстан обл., 

Глубоковск ауд., 

Секисовский с/о,  

Секисовка с. 

75 980640001775 05068070461 «Шығыс Қазақстан облысы 

Глубоковский ауданының 

Белоусовка поселкесі 

әкімінің аппараты» ММ   

Шығыс Қазақстан обл., 

Глубоковск ауд., 

Белоусовская п.ә.,  

Белоусовка п.  

76 041140005787 05252145093 «Финансово-инвестиционная 

корпорация «Алел» АҚ 

ШҚО, Сұздал кен орны 

Семей қ. Оңтүстік батысына 

қарай 50 шақ орналасқан,  

Знаменский с/о 

77 060140017830 - «Шығыс бройлер» ЖШС Шығыс Қазақстан обл., 

Семей қ.ә.  

78 560127300046 05252038870 «Хазипов Рафаиль 

Сайтмагруфович» ЖК 

Шығыс Қазақстан обл. 

Семей қ., «Семипалатинск –

Кайнар» автожолының 7 км  

79 981040002269 05251001079 «Аягөд ауданы Аякөз қаласы 

әкімінің аппараты» ММ 

 

Полигон ТҚҚ  «Аягоз-

тазалық» ЖШС 

ШҚО, Аягөз қ., Алматы қ. – 

Өскемен қ. автожолының 779 

шақ ауданында 

80 001240003291 05253001852 Жарма ауданы әкімдігінің 

«Горводхоз» КМК 

 

Шығыс Қазақстан обл., 

Жарма, Шар қ., Қабанбай 

көш., 5,  

81 980840002473 05236012678 «Шығыс Қазақстан облысы Шығыс Қазақстан обл., Абай 
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық көмірі  Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

Абай ауданы Қарауыл 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ  

ауд., Кеңгірбай би с/о 

әкімшілік шекарасында 

жергілікті мекен нөмірсіз уч. 

82 182700214484 05252148048 Деректер жоқ Шығыс Қазақстан обл. 

Семей қ., в Еріс с/о әкімшілік 

шекарасында жергілікті 

мекен нөмірсіз уч. 

83 940540000330 05252146719 «Шығыс Қазақстан облысы 

Семей қаласы Ертіс селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ 

ВКО, Семей қ., Ертіс с/о,  

Мүкір с. 

84 980840003243 05243051376 «Шалабай селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

Шығыс Қазақстан облысы, 

Жарма ауданы  

ВКО, Жарминский район, 

Шалабайский с/о 

85 980840002919 05241047424 «Шығыс Қазақстан облысы 

Бородулихинский ауданы 

Красноярск селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

 

Шығыс Қазақстан обл. 

Бородулихинск ауд., 

Красноярский с/о,  

Красный Яр с., көш. жоқ, 

құрылыс нөмірсіз  

86 980840003342 05241041188 «Шығыс Қазақстан облысы 

Бородулихинск ауданы 

Новошульбинск селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ 

Шығыс Қазақстан обл., 

Бородулихинск ауд., 

Новошульбинский с/о, 

Пролетарка с., көш. жоқ, 

құрылыс нөмірсіз 

87 060940005806 052410391856 «Golden M.A.K.» ЖШС Шығыс Қазақстан обл. 

Бородулихинск ауд. 

Новошульбинский с/о Новая 

Шульба с. көш. жоқ, 

құрылыс нөмірсіз 

88 980840002909 052410371046 «Шығыс Қазақстан облысы 

Бородулихинск ауданы 

Жерновск селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ   

 

Шығыс Қазақстан обл. 

Бородулихинск ауд., 

Жерновский с/о,  

Жерновка с., көш. жоқ, 

құрылыс нөмірсіз 

89 980840002542 05241026710 «Шығыс Қазақстан облысы 

Бородулихинск ауданы 

Переменовск селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ   

Шығыс Қазақстан обл., 

Бородулихинск ауд., 

Переменовский с/о,   

Переменовка с., көш. жоқ, 

құрылыс нөмірсіз 

90 980840003580 05241024708 «Шығыс Қазақстан облысы 

Бородулихинск ауданы 

Новодворовск селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ   

Шығыс Қазақстан обл., 

Бородулихинск ауд.,  

Ивановка с. 

91 980840003580 05241024707 «Шығыс Қазақстан облысы 

Бородулихинск ауданы 

Новодворовск селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ   

Шығыс Қазақстан обл., 

Бородулихинск ауд., 

Новодворовский с/о,  

подхоз Березовка с., көш. 

жоқ, құрылыс нөмірсіз 

92 980840002999 05241022676 «Шығыс Қазақстан облысы 

Бородулихинск ауданы 

Дмитриевский селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ   

Шығыс Қазақстан обл. 

Бородулихинск ауд., 

Дмитриевский с/о,  

Дмитриевка с., көш. жоқ, 

құрылыс нөмірсіз 

93 980840003927 05241017282 «Шығыс Қазақстан облысы Шығыс Қазақстан обл. 
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық көмірі  Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

Бородулихинск ауданы 

Степной селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ   

Бородулихинск ауд., 

Степной с/о,  

Шелехово с., көш. жоқ, 

құрылыс нөмірсіз 

94 980840002235 05241015325 «Шығыс Қазақстан облысы 

Бородулихинск ауданы 

Зубаирск селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ   

Шығыс Қазақстан обл., 

Бородулихинск ауд., 

Зубаирский с/о,   

Зубаир с., көш. жоқ, құрылыс 

нөмірсіз 

95 980840002493 05241013792 «Шығыс Қазақстан облысы 

Петропавловск ауданы 

Жерновск селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ   

 

Шығыс Қазақстан обл. 

Бородулихинск ауд., 

Петропавловский с/о, 

Петропавловка с., көш. жоқ, 

құрылыс нөмірсіз 

96 980840002939 05241010899 «Шығыс Қазақстан облысы 

Бородулихинск ауданы 

Новопокровск селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ   

ВКО, Бородулихинск ауд., 

Новопокровский с/о,  

с. Новопокровка 

97 980840004132 05241009521 «Шығыс Қазақстан облысы 

Бородулихинск ауданы 

Белағаш селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ   

  

Шығыс Қазақстан обл. 

Бородулихинск ауд.,  

Белағаш с/о,  

Белағаш с., көш. жоқ, 

құрылыс нөмірсіз 

98 980840003947 05240019260 «Шығыс Қазақстан облысы 

Бесқарағай ауданы Жетіжар 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ   

ВКО, Бесқарағай ауд., 

Семиярский с/о,  

Семиярка с., Горький көш., 

51 

99 980840000685 05240001484 «Шығыс Қазақстан облысы 

Бесқарағай ауданы 

Бесқарағай селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ    

Шығыс Қазақстан обл. 

Бесқарағай ауд.,  

Бесқарағай с/о  

Бесқарағай с. көш. жоқ, 

құрылыс нөмірсіз 

100 980740002241 05239060106 «Аягөз ауданы Өркен 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ  

Шығыс Қазақстан обл., 

Аягөз ауд., 05-239-060 

есептік кварталының жер 

қорынан жергілікті мекен  

Өркен с. оңтүстік 

шығысынан 3,2 шақ. уч. 

101 980740002390 05239057231 «Аягөз ауданы Мәдениет 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ   

Шығыс Қазақстан обл., 

Аягөз ауд., Мәдениет с/о 

аумағында жергілікті мекен  

Мәдениет с. оңтүстік 

батысынан 3,2 уч.  

102 980740002509 05239055104 «Аягөз ауданы Емелтау 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ   

 

Шығыс Қазақстан обл., 

Аягөз ауд., Емелтау с/о 

аумағында жергілікті мекен 

Емелтау с. оңтүстік-шығыс 

2,3 шақ. уч 

103 980740002320 05239054172 «Аягөз ауданы Айғызтау 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ   

Шығыс Қазақстан обл., 

Аягөз ауд., жер қорынан 

(бұрыңғы «Калинина» свх)  

жергілікті мекен Айғыз с. 

батысынан 2,8 шақ уч. 

104 980740002300 05239051213 «Аягөз ауданы Бидайық 

селолық округі әкімінің 

Шығыс Қазақстан обл., 

Аягөз ауд., Бидай с/о 
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық көмірі  Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

аппараты» ММ   аумағында,  

жергілікті мекен, Бидайық с. 

шығысынан 1,9 шақ. уч. 

105 980740002413 05239047199 «Аягөз ауданы Малкелді 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ   

Шығыс Қазақстан обл., 

Аягөз ауд.,  

Малкелді с/о аумағында,  

жергілікті мекен Қорық с. 

оңтүстігінен 4,0 шақ. уч 

106 980740002152 05239045240 «Аягөз ауданы Қосағаш 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ   

Шығыс Қазақстан обл., 

Аягөз ауд.,  

Қосағаш с/о аумағындағы  

жергілікті мекен  

Қосағаш с. солтүстік 

шығысында 4,5 шақ уч 

107 980740002425 05239041450 «Аягөз ауданы Баршатас 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ   

Шығыс Қазақстан обл., 

Аягөз ауд.,  

Баршатас с/о аумағында, 

жергілікті мекен  

Баршатас с. батысынан 1,9 

шақ уч 

108 150340018964 05239026210 «Актогай тазалык» ЖШС Шығыс Қазақстан обл. Аягөз 

ауд. 

Ақтоғай п. шығысынан 17 

шақ. 

Қопа с. шығысынан 25 шақ. 

109 980740002437 05239025307 «Аягөз ауданы Қопа селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ  

 

Шығыс Қазақстан обл., 

Аягөз ауд., Қопа с/о 

аумағындағы жергілікті 

мекен, Қопа с. оңтүстік 

шығысындағы 1,6 шақ. уч 

110 980740002850 05239023303 Деректер жоқ Шығыс Қазақстан обл., 

Аягөз ауд.,  

Ақшаулы с/о аумағындағы  

жергілікті мекен  

Ақшаулы с. солтүстік 

шығысынан 1,6 шақ уч. 

111 980740002519 05239020347 «Аягөз ауданы Тарлау 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ  

  

Шығыс Қазақстан обл., 

Аягөз ауд.,  

Тарлаулы с/о аумағындағы  

жергілікті мекен  

Тарлаулы с. оңтүстік 

шығысындағы 2,0 шақ. уч 

112 980740002449 05239018448 «Аягөз ауданы Нарын 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ  

  

Шығыс Қазақстан обл., 

Аягөз ауд.,  

Нарын с/о жерлерінен, 

жергілікті мекен,  

Шыңқожа с. солтүстік 

батысындағы 2,3 шақ уч 

113 980740002182 05239017294 «Аягөз ауданы Мыңбұлақ 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ  

  

Шығыс Қазақстан обл., 

Аягөз ауд.,  

Бұрыңғы «Мыңбұлақ» 

совхозы, Мыңбұлақ с. 

шығысынан 2,5 шақ уч. 

114 980740002132 05239014534 «Аягөз ауданы Тарбағатай 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ  

Шығыс Қазақстан обл., 

Аягөз ауд.,  

Тарбағатай с/о аумағындағы 
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ЖСН/БСН Кадастрық көмірі  Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

   жергілікті мекен,  

Тарбағатай с. солтүстік 

шығысынан 1,3 шақ. уч 

115 980740002231 05239013190 «Аягөз ауданы Ақши 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ  

   

Шығыс Қазақстан обл., 

Аягөз ауд., жер қорынан 

(«С.Ғаббасов» атындағы 

бұрыңғы совхоз) жергілікті 

мекен Ақши с. солтүстік 

батысынан 2,7 шақ уч 

116 980740002401 05239010268 «Аягөз ауданы Сарыарқа 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ  

   

Шығыс Қазақстан обл., 

Аягөз ауд.,  

Сарыарқа с/о аумағындағы 

жергілікті мекен  

Сарыарқа с. оңтүстігінен 1,9 

шақ уч 

117 980740002192 05239009052 «Аягөз ауданы Қараағаш 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ  

  

Шығыс Қазақстан обл., 

Аягөз ауд.,  

05-239-009 есептік 

кварталының жер қорынан 

жергілікті мекен  

Қарағаш с. солтүстік 

батысынан 2,0 шақ уч. 

118 980740002310 05239007179 «Аягөз ауданы Майлы 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ  

   

Шығыс Қазақстан обл., 

Аягөз ауд., жер қорынан  

(«Майлинский» бұрыңғы 

совхозы) жергілікті мекен 

Майлин с. солтүстік 

батысынан 1,4 шақ уч 

119 980740002083 05239001321 «Аягөз ауданы Ақшатау 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ  

   

Шығыс Қазақстан обл., 

Аягөз ауд., на территории 

Акшатауского с/о жергілікті 

мекен уч. в 1,3 км западнее с. 

Доненбай 

120 050140000903 050851021091 «Өскемен қаласының тұрғын 

үй коммуналдық 

шаруашылығы, жолаушылар 

көлігі және автомобиль 

жолдары бөлімі» ММ 

просп. им. К. Сатпаева уч. в 

р-не жилых домов позиций 

№ 27, 28, 30 

121 921140000720 05085077001 «Фирма «Эталон» ЖШС Шығыс Қазақстан обл., 

Риддер қ.ә., Риддер қ. 

122 050540006312 05083006384 «Риддер ТЭЦ» АҚ Шығыс Қазақстан обл., 

Риддер қ., 1 ауд. жергілікті 

мекен уч. Бұрыңғы үйінді 

ауд.  

123 050140007049 05083001268 «Риддер қаласының тұрғын 

үй коммуналдық 

шаруашылығы, жолаушылар 

көлігі және автомобиль 

жолдары бөлімі» ММ   

Шығыс Қазақстан обл., 

Риддер қ., Солтүстік 

өндірістік аймағы, № 26 

учаске 

124 050140007049 05083001267 «Риддер қаласының тұрғын 

үй коммуналдық 

шаруашылығы, жолаушылар 

көлігі және автомобиль 

жолдары бөлімі» ММ   

Шығыс Қазақстан обл., 

Риддер қ., солүстік батыс 

өндірістік ауданы  

125 980840001881 05079059411 «Таврия селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

Шығыс Қазақстан обл., Ұлан 

ауд., Таврия с. жерлерінің 
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ЖСН/БСН Кадастрық көмірі  Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

жергілікті мекен уч.  

126 060140007744 050790331784 «Ұлан ауданының тұрғын үй 

коммуналдық 

шаруашылығы, жолаушылар 

көлігі және автомобиль 

жолдары бөлімі» ММ   

Шығыс Қазақстан обл., Ұлан 

ауд., Қасым Қайсенов  п. 

127 980840001980 05079030253 «Бозанбай селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

 

Шығыс Қазақстан обл., Ұлан 

ауд., Бозанбай с/о,  

Бозанбай с.,  

жергілікті мекен жерлерінің 

уч. 

128 980840001900 05079018294 «Тарғын селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ    

Шығыс Қазақстан обл. Ұлан 

ауд., Тарғын с/о,  

Тарғын с., нөмірсіз 

жергілікті мекен, уч. жоқ 

129 980840003749 05078034035 «Шығыс Қазақстан облысы 

Тарбағатай ауданы Тұғыл 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ  

Шығыс Қазақстан обл., 

Тарбағатай ауд., Тұғыл с. 

оңтүстік шығысынан 2,5 

шақ. 

130 131141027702 05078027297 Тарбағатай ауданының 

«Ақсуат-тазалық» 

шаруашылық жүргізугі 

құқығындағы коммуналдық 

мемлекеттік кәсіпорнының 

«Ақжар-тазалық» филиалы 

Шығыс Қазақстан обл., 

Тарбағатай ауд., Ақжар с., 

Мақатаев көш., 5 үй, 1 пәт. 

131 980840003520 05078016359 «Шығыс Қазақстан облысы 

Тарбағатай ауданы Маңырақ 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ  

Шығыс Қазақстан обл., 

Тарбағатай ауд., Маңырақ с. 

5,0 шақ. батысында 

132 980840001148 05072007134 «Шығыс Қазақстан облысы 

Күршім ауданы Құйған 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ  

Шығыс Қазақстан обл., 

Күршім ауд.,  

Қайнар с. солтүстік 

батысында 1,0 шақ  

133 980840001148 05072002713 «Шығыс Қазақстан облысы 

Күршім ауданы Құйған 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ 

Шығыс Қазақстан обл., 

Күршім ауд., Құйған с. 

оңтүстік шығысындағы 3,0 

шақ 

134 980840003322 05071048357 «Шығыс Қазақстан облысы 

Қатон-Қарағай ауданы 

Солоновский селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ   

Шығыс Қазақстан обл., 

Қатон-Қарағай ауд., 

Малонарымка с. ссолтүстік 

батысында 1,3 шақ 

135 980840003322 05071047526 «Шығыс Қазақстан облысы 

Қатон-Қарағай ауданы 

Солоновский селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ   

Шығыс Қазақстан обл., 

Қатон-Қарағай ауд., 

Солоновка с. оңтүстік 

шығысынан 0,6 шақ 

136 980840003095 05071044568 «Шығыс Қазақстан облысы 

Қатон-Қарағай ауданы 

Алтынбел селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ    

Шығыс Қазақстан обл., 

Қатон-Қарағай ауд.,  

Ново-Березовка с. 

оңтүстігінен 0,1 шақ 

137 980840003164 05071038633 «Шығыс Қазақстан облысы 

Қатон-Қарағай ауданы Ново-

Хайрузовск селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ    

Шығыс Қазақстан обл., 

Қатон-Қарағай ауд.,  

Приморское чс. Батысынан 

0,5 шақ 

138 980840003164 05071038551 «Шығыс Қазақстан облысы 

Қатон-Қарағай ауданы Ново-

Хайрузовск селолық округі 

Шығыс Қазақстан обл., 

Қатон-Қарағай ауд., Ново-

Хайрузовка с.  
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық көмірі  Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

әкімінің аппараты» ММ    

139 980840003898 05070059147 «Шығыс Қазақстан облысы 

Зыряновск ауданы 

Первороссиск селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ     

Шығыс Қазақстан обл., 

Зыряновск ауд.,  

Дородница с. 

140 030140001422 05070033042 «Зырян Тәртіп» ЖШС Шығыс Қазақстан обл., 

Зыряновск ауд.,   

Зыряновск г., №1/1 

тұрмыстық қатты қалдықтар 

алаңы  

141 980840003283 05070033024 «Шығыс Қазақстан облысы 

Зыряновск ауданы 

Серебрянск қаласы әкімінің 

аппараты» ММ   

Шығыс Қазақстан обл., 

Зыряновск ауд., 

Серебрянск г., Серебрянск г. 

солтүстік шығысынан 2 шақ 

142 980840001356 05070004299 «Шығыс Қазақстан облысы 

Зыряновск ауданы Никольск 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ      

Шығыс Қазақстан обл., 

Зыряновск ауд., Бородино с. 

оңтүстігінен 1,0 шақ 

143 060940004104 05069013349 «Тарбагатай Мунай» ЖШС Шығыс Қазақстан обл., 

Зайсан ауд., Қарабұлақ с. 

солтүстік батысынан 18,9 

шақ 

144 980840002671 05068088169 «Шығыс Қазақстан облысы 

Глубоковский ауданы 

Фрунзе селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ      

Шығыс Қазақстан обл., 

Глубоковск ауд., 

Фрунзенский с/о,  

Тарханка с., көш. жоқ, үй н/з 

145 030940003233 05068050197 Глубокое ауданы әкімдігінің 

шаруашылық жүргізу 

құқығындағы Глубокое п. 

"Теплоэнергия" МКК  

Шығыс Қазақстан обл. 

Глубоковск ауд., 05-068-050 

есептік кварталының 

аумағында (бұрыңғы 

«Прогресс» колхозы) 

жергілікті мекен, Глубокое п. 

оңтүстік шығысындағы 2,8 

шақ. уч 

146 980840002691 05068043002 «Шығыс Қазақстан облысы 

Глубоковский ауданының 

Алтай поселкесі әкімінің 

аппараты» ММ 

  

 

5.5.10-шы кесте. Қауіпті қалдықтарды (I-класс) орналастыру 

полигондары 

 
№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан орны 

1 020740003210 02525148024 «ШЖҚ құрылған «Шығыс 

Қазақстан облысы Семей 

қаласының тұрғын үй 

коммуналдық шаруашылығы 

бөлімі» ММ «Семей 

Водоканал» МКК  

Шығыс Қазақстан обл., Семей 

қ.ә. , Семей қ. 

2 930340000251 05243052046 «Бакырчикское 

горнодобывающее 

предприятие» ЖШС 

Шығыс Қазақстан обл., Жарма 

ауд., Ауэзов п.ә., Ауэзов п. 
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан орны 

3 990540004084 05252146675 «Прииртышская бройлерная 

птицефабрика» ЖШС 

Шығыс Қазақстан обл., Семей 

қ.ә. , Семей қ. 

4 050440004729 000-00-000 «ЭКО-Семей» ЖШС Шығыс Қазақстан обл., Семей 

қ.ә. , Семей қ. 

5 930340000261 Көрсетілмеген «Усть-Каменогорская 

птицефабрика» АҚ 

Шығыс Қазақстан обл., Ұлан 

ауд., Молодежненская п.ә.,  

п. Молодежный 

6 921240000477 05085029039 «Усть-Каменогорский 

конденсаторный завод» ЖШС 

Шығыс Қазақстан обл., 

Өскемен қ.ә.,  

Өскемен қ. 

7 941040000097 05085029059 «Ульбинский 

металлургический завод» АҚ 

Шығыс Қазақстан обл., 

Өскемен қ.ә.,   

Өскемен қ., айналмалы 

автожолдың ауданында 

(Защита-Гавань) 

8 970140000211 05252169258 «КАЗЦИНК» ЖШС Шығыс Қазақстан обл., Семей 

қ.ә. , Семей қ.,  

9 060940004104 05069013330 «Тарбагатай Мунай» ЖШС Шығыс Қазақстан обл., Зайсан 

ауд., Қарабұлақ с/о, Қарабұлақ 

с. 

 

5.5.11-ші кесте. Қауіпті емес (II-класс) қалдықтарды орналастыру 

полигондары 

 
№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

1 091142015010 05241026895 «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС - 

«Востокцветмет» өндірістік 

бірлестігі филиалы 

Шығыс Қазақстан обл., 

Бородулихинск ауд., 

Жезкент п.ә.,  

Жезкент п. 

2 091142015010 052410302915 «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС - 

«Востокцветмет» өндірістік 

бірлестігі филиалы 

Шығыс Қазақстан обл., 

Бородулихинск ауд., 

Жезкент п.ә.,  

Жезкент п. 

3 091142015010 052410302861 «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС - 

«Востокцветмет» өндірістік 

бірлестігі филиалы 

Шығыс Қазақстан обл., 

Бородулихинск ауд., 

Жезкент п.ә.,  

Жезкент п. 

4 950340001530 05243029235 «Артель старателей «Горняк» ЖШС Шығыс Қазақстан обл., 

Жарма ауд., Ақжал с/о, 

Ақжал с. 

5 041140005787 05252145229 «Алел» қаржылық-инвестициялық 

корпорациясы» АҚ 

Шығыс Қазақстан обл., 

Семей қ.ә., Знаменка с/о,  

Знаменка с. 

6 080541000881 000-00-000 Деректер жоқ Шығыс Қазақстан обл., 

Шемонаих ауд, Усть-

Таловская п.ә.,  

Усть-Таловка п. 

7 080541000881 000-00-000 Деректер жоқ Шығыс Қазақстан обл., 

Шемонаих ауд, Усть-

Таловская п.ә.,  

Усть-Таловка п. 

8 000940002988 05244046609 «Сатпаев тау кен байыту 

кәсіпорны» ЖШС 

Шығыс Қазақстан обл., 

Көкпекті ауд., Белен с/о, 
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

Қойтас с. 

9 000940002988 05244046602 «Сатпаев тау кен байыту 

кәсіпорны» ЖШС 

Шығыс Қазақстан обл., 

Көкпекті ауд., Белен с/о, 

Қойтас с. 

10 980940000877 05068008193 «Hambledon Mining Company 

Limited» Компаниясының 

«Секисовское» тау-кен кәсіпорны» 

еншілес ЖШС  

Шығыс Қазақстан обл., 

Глубоковск ауд., 

Секисовка с/о,  

Секисовка с. 

11 970240004535 05070053089 «Бұхтырма цемент компаниясы» 

ЖШС 

Шығыс Қазақстан обл., 

Зыряновск ауд., 

Октябрьская п.ә.,  

Октябрьский п. 

12 890740000048 - «Alina Holding» ЖШС Шығыс Қазақстан обл., 

Аягоз қ.ә., Аягоз қ. 

13 030840005887 05252158823 «Шығыс Қазақстан облысы Семей 

қаласының тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық бөлімі» мемлекеттік 

мекемесінің шаруашылық жүргізу 

құқығындағы 

«Теплокоммунэнерго» МКК 

Шығыс Қазақстан обл., 

Семей қ.ә. , 

Hовобаженово с/о,  

Hовобаженово с. 

14 930340000251 05243039417 «Бакырчикское горнодобывающее 

предприятие» ЖШС 

Шығыс Қазақстан обл., 

Жарма ауд.  

15 950940000178 05068086227 «Өскемен титан-магний 

комбинаты» АҚ 

Шығыс Қазақстан обл., 

Глубоковск ауд. 

16 950940000178 05068086024 «Өскемен титан-магний 

комбинаты» АҚ 

Шығыс Қазақстан обл., 

Глубоковск ауд., 

Глубоковская п.ә.,  

Глубокое п. 

17 970340000020 05085143015 «Өскемен  жылу желілері» АҚ Шығыс Қазақстан обл., 

Өскемен қ.ә., Меновновск 

с/о,  

Самсоновка с.  

18 950940000178 05068161091 «Өскемен титан-магний 

комбинаты» АҚ 

Шығыс Қазақстан обл., 

Глубоковск ауд., 

Радужное с. солтүстік 

батысынан 4,5 шақ   

19 030840005887 05252035375 «Шығыс Қазақстан облысы Семей 

қаласының тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық бөлімі» мемлекеттік 

мекемесінің шаруашылық жүргізу 

құқығындағы 

«Теплокоммунэнерго» МКК 

Шығыс Қазақстан обл., 

Семей қ.ә., Семей қ., 

Восход п. 

20 961040001217 05082011029 «Теплоцентраль» мемлекеттік 

кәсіпорны 

Шығыс Қазақстан обл., 

Зыряновск Қ.Ә.,  

Зыряновск г.  

21 060740002785 Көрсетілмеген «Алтай Кен-Байыту» ЖШС Шығыс Қазақстан обл., 

Глубоковск ауд., 

Секисовка с/о,  

Секисовка с. 

22 030540000538 05068124001 «Өскемен ЖЭО» ЖШС Шығыс Қазақстан обл., 

Глубоковск ауд., 

Опытное поле с. 

оңтүстігінен 0,5 шақ  

23 950540000103 05252169174 «Ульба-ФторКомплекс» ЖШС Шығыс Қазақстан обл., 

Семей қ.ә.  

24 040540002546 14217012003 Курчатов қаласы әкімдігінің Шығыс Қазақстан обл., 
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

«Курчатов көп салалы 

эксплуатациялық кәсіпорыны» 

шаруашылық жүргізу құқығындағы 

МКК 

Курчатов қ.ә., 

Курчатов қ. 

25 051240002371 - «Өскеменспецкоммунтранс» ЖШС Шығыс Қазақстан обл., 

Өскемен қ.ә., 

26 021240000409 05252169010 «Қаражыра» АҚ Шығыс Қазақстан обл., 

Семей қ.,   

Балапан п. қаражыра 

көмір разрезі 

27 051140001598 - «AS-income» ЖШС Шығыс Қазақстан обл., 

Жарма ауд. 

28 930340000251 05243039363 «Бакырчикское горнодобывающее 

предприятие» ЖШС 

Шығыс Қазақстан обл., 

Жарма ауд. 

29 941140001633 - «Теміртау электрметаллургиялық 

комбинаты» АҚ 

Шығыс Қазақстан обл., 

Семей қ.ә.    

 

5.6 Жамбыл облысы 

Есептілік кезеңде Жамбыл облысы бойынша ҚОҚ БАЖ-ға 

қалдықтарды түгендеудің 295 есебі қабылданды, бұл 2016 жылмен 

салыстырғанда 112 есепке көп. 6 есеп ҚР ЭМ «ҚОҚ АТО» ШЖҚ РМК 

модераторларымен, 289 есеп табиғат пайдаланушылар мен қалдықтарды 

жинау, шығару, кәдеге жарату, өңдеу, сақтау, орналастыру немесе жою 

бойынша операцияларды орындайтын субъектілердің өздігімен енгізілді.  

ҚОҚ БАЖ-ға ұсынылған 2017 жылға арналған қалдықтарды түгендеу 

бойынша есептерге сәйкес түзілген қауіпті және қауіпті емес қалдықтардың 

көлемі 5.6.1 және 5.6.3-ші кестелерде және 5.6.1-ші диаграммада көрініс 

табады. 
 

5.6.1-ші кесте. 2017 жылы түзілген  қауіпті қалдықтардың көлемі 
 

№ р/с Қалдықтардың түрлері Көлемі, т 

1 Қызыл тізімнің қалдықтары 4,151 

2 Янтарь тізімнің қалдықтары 457 918,902 

3 Жасыл тізімнің қалдықтары 440 647,650 
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5.6.1-ші диаграмма. 2017 жылғы қауіпті қалдықтардың көлемі мен 

қозғалысы 

 

 

 

2017 жылы облыс бойынша түзілген қауіпті қалдықтардың көлемі 898 

570,772 тоннаны құрады. «Янтарь» тізім қалдықтарының аса ірі көлемі 

«Central Asia Gold Production» ЖШС (287 260,623 т), «Казфосфат» ЖШС (165 

389,449 т), «жасыл» тізім «Ақтас» ЖШС (238 787 т). түзілген. 

5.6.2-ші кестеде есепті жылы қауіпті қалдықтардың аса ірі көлемі түзілген 

Жамбыл облысының кәсіпорындары ұсынылған. 

 

5.6.2-ші кесте. 2017 жылы қауіпті қалдықтардың аса ірі көлемі 

түзілген  Жамбыл облысының кәсіпорындары 

 
№ 

р/с 

Кәсіпорын атауы Қалдықтар түрлері Көлемі, т 

1 «Central Asia Gold Production» ЖШС Құрамында цианид бар қалдықтар 287 260,60 

2 «Ақтас» ЖШС  Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

 

238 786,00 
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№ 

р/с 

Кәсіпорын атауы Қалдықтар түрлері Көлемі, т 

3 «Казфосфат» ЖШС   Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

149 321,08 

Фосфор шлактары 16 051,45 

Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

1109,17 

4 «Alina Holding» ЖШС Тараз 

қаласындағы филиалы 

Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

78 411,64 

5 «Тараз металлургиялық зауыты» ЖШС Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

42 705,75 

6 «Katsa» ЖШС  Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

20 009,01 

7 «Орталық азиялық қант корпорациясы» 

ЖШС Мерке филиалы 

Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

17 448,00 

8 «Энерджи-Тараз» ЖШС Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

8 820,09 

9 «Орталық азиялық қант корпорациясы» 

ЖШС «Тараз қант зауыты» филиалы 

Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

 

8 415,13 

10 «Айя-Сервис» ЖШС Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

6 453,68 

11 «Мұнай сервис» ЖШС Істен шыққан бұрғылау қоқыры 3 276,00 

12 «Мынарал тас компани» ЖШС Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

2 304,01 

13 «Казфосфат» ЖШС «Теміржол-көлік 

кешені» филиалы  

Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

1 574,26 

14 «Қызыл тас» ЖШС   Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

857,54 

15 «Қамқор локомотив» ЖШС «Тара 

локомотив жөндеу депосы» филиалы  

Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

806,62 

 

2017 жылы Жамбыл облысы бойынша сынаптың жалпы көлемі, 

құрамында сынабы бар шамдар 4 001,73 кг құрады. Қалдықтардың аталған 

түрі бойынша жалпы ақпарат 5.6.2-ші диаграммада ұсынылған. 
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5.6.2-ші диаграмма. Жамбыл облысы бойынша құрамында сынап бар 

шамдардағы сынаптың көлемі туралы деректер (кг) 

 

 

 

Облыс бойынша түзілген қауіпті емес қалдықтардың жалпы көлемі            

23 369 916,81 тоннаны құрады. Басқа қалдықтар түзілген қауіпті емес 

қалдықтардың жалпы көлемінің 99%-ын құрайды, 2016 жылмен 

салыстырғанда көлем 18 862 593,3 тоннаға ұлғайған және 23 364 837,735 

тоннаны құрайды.   

 

5.6.3-ші кесте. 2017 есептік жылы түзілген  қауіпті емес 

қалдықтардың көлемі  

 
№  

р/с 

Қалдықтардың түрлері Көлемі, т 

1 Қаптау материалдары 497,47 

2 Макулатура 2 416,61 

3 Пластик қалдықтары 1 819,47 

4 Электрондық және электр жабдық қалдықтары 5,62 

5 Ірі көлемді қалдықтар 1,59 

6 Құрылыс қалдықтары  338,33 

7 Басқа қалдықтар 23 364 837,74 

 

Пайыздық мөлшерде түзілген қауіпті емес қалдықтардың үлестері, 

сондай-ақ ірі көлемде қауіпті емес қалдықтарды түзетін кәсіпорындар 5.3.3-

ші диаграммада және 5.5.4-ші кестеде ұсынылған. 
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5.6.3-ші диаграмма. Жамбыл облысы бойынша түзілген  қауіпті емес 

қалдықтар көлемінің байланысы (%) 
 

 
 

 

 

5.6.4-ші кесте. 2017 жылы қауіпті емес қалдықтардың аса ірі көлемі 

түзілген  Жамбыл облысының кәсіпорындары 

 
№ 

р/с 

Кәсіпорын атауы Қалдықтардың түрлері Көлемі, т 

1 «Қазақстан Темiр Жолы» Ұлттық 

Компаниясы» АҚ – «Жамбыл 

Магистралды желілер бөлімшесі» 

филиалы 

Аралас макулатура 1 748,68 

Жоғары қысымды полиэтилен 874,34 

Төмен қысымды полиэтилен 874,34 

2 «ҚТЖ – жүк тасымалы» АҚ – «Жамбыл 

ЖТ бөлімшесі» филиалы 

Қағаз 577,06 

3 «Казфосфат» ЖШС Құрылыстың, ғимарат және 

имаратты қиратудың аралас 

қалдықтары 

264,19 

4 Нарық Қағаз және картон қаптауыштар 150,00 

5 «ҚазМұнайГаз Өнімдері» ЖШС Қағаз және картон қаптауыштар 112,50 

6 «Comec Medical Company» ЖШС Басқа қаптауыш материалдар 70,00 

7 Жамбыл облысы Жамбыл ауданы 

әкімдігінің «Таза мекен» ШЖҚ КМК  

  

Картон 46,74 

Пластик және пластмасса 

қаптауыштар 

11,69 

8 Нарық Басқа қаптауыш материалдар 35,00 

Пластик және пластмасса 

қаптауыштар 

34,00 

Шыны ыдыстар 25,00 

9 «Валихан» ЖШС Кірпіш сынықтары 25,00 

10 «Газпром Нефть-Казахстан» ЖШС Қағаз және картон қаптауыштар 24,00 

Пластик және пластмасса 

қаптауыштар 

6,00 

11 Қазақстан Республикасы Ішкі істер Бүтін немесе бөлшектелген істен 18,00 
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№ 

р/с 

Кәсіпорын атауы Қалдықтардың түрлері Көлемі, т 

министрлігінің Қылмыстық-атқару 

жүйесі комитеті түзеу мекемелерінің 

"Еңбек" шаруашылық жүргізу 

құқығындағы республикалық 

мемлекеттік кәсіпорнының "Еңбек-

Жамбыл" филиалы 

шыққан аккумуляторлар 

12 «Казфосфат» ЖШС «Минералды 

тыңайтқыштар» Тараз филиалы 

Басқа да құрылыс қалдықтары 17,30 

13 «Аян және Л.Б.» ЖШС Кірпіш сынықтары 15,69 

14 «Мұнай сервис» ЖШС Аралас макулатура 15,00 

15 «Меркі ірімшік зауыты» ЖШС Қағаз 5,00 

 

2017 жылы Жамбыл облысы бойынша медициналық қалдықтардың 

көлемі А класы - 953,765 тонна, Б класы – 206,751 тонна, В класы – 30,323 

тонна, Г класы - 3 442 кг (диаграмма 5.6.4). 

 

5.6.4-ші диаграмма. Жамбыл облысы бойынша түзілген  медициналық 

қалдықтар көлемінің байланысы (%) 

 

 
 

2016 жылмен салыстырғанда, 2017 жылы Г класқа жататын 

құралдардың саны 1,5 есеге ұлғайған (5.6.5-ші кесте). 
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5.6.5-ші кесте. 2016-2017 жылдары түзілген  медициналық 

қалдықтардың көлемі бойынша салыстырмалы кесте (т) 

 
№ р/с Жыл А класы Б класы В класы Г класы Д класы 

1 2016 918,21 271,61 32,56 құралдар (дана) – 5 028 

қатты (кг) – 0 

сұйық (л) – 0 

0  

2 2017 953,77 206,75 30,32 құралдар (дана) – 3 442 

қатты (кг.) – 0 

сұйық (л) – 0 

0  

 

ҚОҚ БАЖ-ға медициналық қалдықтар бойынша 2 есеп ұсынылған. 

Түзілген қалдықтар мен олармен жүргізілген операциялар 5.6.6-шы кестеде 

келтірілген. 

 

5.6.6-шы кесте. Есептерден медициналық қалдықтар бойынша 

деректер 

 
№ 

р/с 

Ұйым атауы Қалдық 

класы  

Қалдық түрі  Түзілген ы Тапсырылғаны 

1  «Абикеева Ляйля Едилбаевна» 

ЖК 

А (м3) 70,00 70,00 

Б Биологиялық/ 

анатомиялық 

қалдықтар (кг) 

60,00 60,00 

Өткір, тікенекті 

қалдықтар (кг) 

800,00 800,00 

Басқа (кг) 160,00 160,00 

2  «Жамбыл облысы әкімдігі 

денсаулық сақтау 

басқармасының Жамбыл 

облыстық туберкулезге қарсы 

балалар шипажайы» КММ 

В Өткір, тікенекті 

қалдықтар (кг) 

1,20 1,20 

 

ҚОҚ БАЖ-да ТҚҚ-ның 184 полигоны тіркелген, 2016 жылы аталған 

көрсеткіш 168-ді құрады (2016 жылғы Шолуға сәйкес).  

5.6.7, 5.6.8 и 5.3.9-шы кестелерде облыс бойынша өнеркәсіп 

қалдықтары мен ТҚҚ қатысты ақпарат ұсынылған. 

 

5.6.7-ші кесте. Жамбыл облысы бойынша қауіпті қалдықтарды (I-

класс) орналастыру полигондары   

 
№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық көмірі  Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

1 991040000313 06088100003 «Казфосфат» ЖШС Жамбыл обл.,  

Жамбыл ауд. 

2 001240000029 06097031083 «Тараз металлургиялық 

зауыты» ЖШС 

Жамбыл обл., Тараз қ.ә.,  

031 есептік кв., 83 ғим.  

(Өндірістік аймақ) 

3 050840002757 Пром. полигон «Амангелді газ» ЖШС Жамбыл обл., Талас ауд.  

4 950640000810 Хвостохранилище «Ак алтыналмас» АҚ Жамбыл обл., Мойынқұм 
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық көмірі  Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

ауд. 

5 991040000313 06088100003 «Казфосфат» ЖШС Жамбыл обл.,  

Жамбыл ауд. 

6 950640000810 Көрсетілмеген «Ақ Алтыналмас» АҚ Жамбыл обл., 

Мойынқұм ауд. 

7 991241006276 Көрсетілмеген «Казфосфат» ЖШС 

Жамбыл филиалы  

(НДФЗ) 

Жамбыл обл.,  

Жамбыл ауд. 

 

5.6.8-ші кесте. Жамбыл облысы бойынша қауіпті емес қалдықтарды 

(ІI-класс) орналастыру полигондары   

  
№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық көмірі  Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

1 170240031832 Н-08-30-16 «Талас ауданы әкімдігінің 

«Таза-талас» шаруашылық 

жүргізу құқығындағы 

мемлекеттік коммуналдық 

кәсіпорны 

Жамбыл обл., Талас ауд., 

Қаратау қ. 

2 991040000313 06088100067 «Казфосфат» ЖШС Жамбыл обл., Жамбыл 

ауд. 

3 991040000313 06088100001 «Казфосфат» ЖШС Жамбыл обл., Жамбыл 

ауд. 

4 991040000313 06088100004 «Казфосфат» ЖШС Жамбыл обл., Жамбыл 

ауд. 

5 041241001218 06095035277 «Казфосфат» ЖШС 

«Шолақтау» тау-кен өндіру 

кешені» филиалы 

Жамбыл обл., Талас ауд., 

Қаратау қ.  

6 041241001218 06095033015 «Казфосфат» ЖШС 

«Шолақтау» тау-кен өндіру 

кешені» филиалы  

Жамбыл обл., Талас ауд., 

Қаратау қ.  

7 041241001218 06095033250 «Казфосфат» ЖШС 

«Шолақтау» тау-кен өндіру 

кешені» филиалы  

Жамбыл обл., Талас ауд., 

Қаратау қ. 

8 001241003623 06094006003 «Казфосфат» ЖШС 

«Қаратау» тау-кен өндіру 

кешені» филиалы 

Жамбыл обл., Сарысу 

ауд.,  

Жанатас қ. 

9 001241003623 06094014036 «Казфосфат» ЖШС 

«Қаратау» тау-кен өндіру 

кешені» филиалы 

Жамбыл обл., Сарысу 

ауд.,  

Жанатас қ. 

10 001241003623 06094006037 «Казфосфат» ЖШС 

«Қаратау» тау-кен өндіру 

кешені» филиалы 

Жамбыл обл., Сарысу 

ауд., Жайылма с/о,  

Жайылма а.  

11 001241003623 06094047170 «Казфосфат» ЖШС 

«Қаратау» тау-кен өндіру 

кешені» филиалы 

Жамбыл обл., Сарысу 

ауд., Түркістан с/о,  

Әшір Бүркітбаев с. 

12 001241003623 06094006003 «Казфосфат» ЖШС 

«Қаратау» тау-кен өндіру 

кешені» филиалы 

Жамбыл обл., Сарысу 

ауд., Жайылма с/о,  

Жайылма а. 

13 001241006261 H-08-12 «Казфосфат» ЖШС 

«Минералды 

тыңайтқыштар» Тараз 

филиалы 

Жамбыл обл., Тараз қ.ә., 

Тараз қ., Ниеткалиев 

көш., 128  

14 001241006261 H-08-11 «Казфосфат» ЖШС Жамбыл обл., Тараз қ.ә., 
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық көмірі  Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

«Минералды 

тыңайтқыштар» Тараз 

филиалы 

Тараз қ., Ниеткалиев 

көш., 128  

15 001241006261 H-08-10 «Казфосфат» ЖШС 

«Минералды 

тыңайтқыштар» Тараз 

филиалы 

Жамбыл обл., Тараз қ.ә., 

Тараз қ., Ниеткалиев 

көш., 128  

16 001241006261 H-08-09 «Казфосфат» ЖШС 

«Минералды 

тыңайтқыштар» Тараз 

филиалы 

Жамбыл обл., Тараз қ.ә., 

Тараз қ., Ниеткалиев 

көш., 128  

17 001241006261 H-08-28 «Казфосфат» ЖШС 

«Минералды 

тыңайтқыштар» Тараз 

филиалы 

Жамбыл обл., Тараз қ.ә., 

Тараз қ., Ниеткалиев 

көш., 128  

18 001241006261 H-08-13 «Казфосфат» ЖШС 

«Минералды 

тыңайтқыштар» Тараз 

филиалы 

Жамбыл обл., Тараз қ.ә., 

Тараз қ., Ниеткалиев 

көш., 128  

19 950640000810 Көрсетілмеген «Ақ Алтыналмас» АҚ Жамбыл обл., Мойынқұм 

ауд. 

20 041241001218 06095035277 «Казфосфат» ЖШС 

«Шолақтау» тау-кен өндіру 

кешені» филиалы 

Жамбыл обл., Талас ауд., 

Қаратау қ.  

21 031240004413 Көрсетілмеген «Көгалдандыру және 

көріктендіру» ЖШС 

Жамбыл обл., Сарысу 

ауд., Түркістан с/о 

22 980140000243 Көрсетілмеген «Актас» ЖШС Жамбыл обл.,  

Қордай ауд.,  

Қордай с/о, Қордай с. 

23 001241003623 06094006037 «Казфосфат» ЖШС 

«Шолақтау» тау-кен өндіру 

кешені» филиалы  

Жамбыл обл., Сарысу 

ауд., Жайылма с/о 

24 001241006261 06097031139 «Казфосфат» ЖШС 

«Минералды 

тыңайтқыштар» Тараз 

филиалы  

Жамбыл обл., Тараз қ.ә., 

Тараз қ. 

25 991241006276 Көрсетілмеген «Казфосфат» ЖШС 

Жамбыл филиалы  

(НДФЗ) 

Жамбыл обл.,  

Жамбыл ауд. 

26 991241006276 Көрсетілмеген «Казфосфат» ЖШС 

Жамбыл филиалы  

(НДФЗ) 

Жамбыл обл.,  

Жамбыл ауд. 

27 110241021621 Көрсетілмеген Деректер жоқ Жамбыл обл.,  

Шу ауд. 

28 950640000810 Көрсетілмеген «Ақ Алтыналмас» АҚ Жамбыл обл., Мойынқұм 

ауд. 

29 001240000029 Көрсетілмеген «Тараз металлургиялық 

зауыты» ЖШС 

Жамбыл обл., Тараз қ.ә. 

 

5.6.9-шы кесте. Жамбыл облысы бойынша ТҚҚ полигондары  

 
№ р/с ЖСН/БСН Кадастрық көмірі  Табиғат пайдаланушы Учаскенің 

орналасқан орны 

1 001241006261 H-08-14 «Казфосфат» ЖШС 

«Минералды тыңайтқыштар» 

Жамбыл обл., Тараз 

қ.ә., Тараз қ.,                           
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№ р/с ЖСН/БСН Кадастрық көмірі  Табиғат пайдаланушы Учаскенің 

орналасқан орны 

Тараз филиалы Ниеткалиев көш., 128 

2 161140002281 06088006353 Жамбыл облысы Жамбыл 

ауданы әкімдігінің «Таза 

мекен» ШЖҚ КМК 

Жамбыл обл., 

Жамбыл ауд., 

Қаракемер с/о, 

Қаракемер с. 

3 991040000313 06088100001 «Казфосфат» ЖШС Жамбыл обл., 

Жамбыл ауд. 

4 980740002271 06088024080 «Жасыл ел-Тараз» ЖШС Жамбыл обл., 

Жамбыл ауд., 

Көлқайнар с/о 

5 051140003297 06087078122 «Алди және К» ЖШС Жамбылский обл., 

Байзақ ауд., 

Сарыкемер с. 

6 120440026339 06092030536 «Жасыл Мерке» ЖШС Жамбыл обл., Меркі 

ауд., Меркі с.  

7 940240000696 06092054380 «Меркі ауданының Жаңатоған 

селолық округі әкімінің 

аппараты» КММ  

Жамбыл обл., Меркі 

ауд., Қостоған с. 

8 940240000725 060920861359 «Меркі ауданының Тәтті 

селолық округі әкімінің 

аппараты» КММ  

Жамбыл обл., Меркі 

ауд., Татті с. 

9 020740002916 06092076546 «Меркі ауданының Ақермен 

селолық округі әкімінің 

аппараты» КММ   

Жамбыл обл., Меркі 

ауд., Ақермен с. 

10 020740003022 060920141521 «Меркі ауданының Ақтоған 

селолық округі әкімінің 

аппараты» КММ   

Жамбыл обл., Меркі 

ауд., Ақтоған с. 

11 010140002982 06092059463 «Меркі ауданының Андас 

селолық округі әкімінің 

аппараты» КММ    

Жамбыл обл., Меркі 

ауд., Андас батыр с. 

12 940240000448 06092039125 «Меркі ауданының Ойтал 

селолық округі әкімінің 

аппараты» КММ    

Жамбыл обл., Меркі 

ауд., Ойтал с. 

13 000540003242 06089044560 «Жамбыл облысы Жуалы 

ауданының Көктастау селолық 

округі әкімінің аппараты» 

КММ   

Жамбыл обл., Жуалы 

ауд., Бақалы с. 

14 050240008167 06089090850 «Жамбыл облысы Жуалы 

ауданының Мыңбұлақ селолық 

округі әкімінің аппараты» 

КММ    

Жамбыл обл., Жуалы 

ауд., Мыңбұлақ с. 

15 060240009873 06088121001 «Жамбыл облысы Жамбыл 

ауданының Тоғызтарау 

селолық округі әкімінің 

аппараты» КММ     

Жамбыл обл., Жуалы 

ауд., Тоғызтарау с. 

16 000540003517 06089025415 «Жамбыл облысы Жуалы 

ауданының Күренбел селолық 

округі әкімінің аппараты» 

КММ    

Жамбыл обл., Жуалы 

ауд., Күреңбел с. 

17 100840016392 06089071314 «Жасыл ел-жуалы» ЖШС Жамбыл обл., Жуалы 

ауд., Дихан с. 

18 100840016392 06089071256 «Жасыл ел-жуалы» ЖШС Жамбыл обл., Жуалы 

ауд., Дихан с. 

19 000540003369 06089053368 «Жамбыл облысы Жуалы 

ауданының Ақтөбе селолық 

округі әкімінің аппараты» ММ    

Жамбыл обл., Жуалы 

ауд., Байтерек с. 
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№ р/с ЖСН/БСН Кадастрық көмірі  Табиғат пайдаланушы Учаскенің 

орналасқан орны 

20 020940002488 06089085102 «Жамбыл облысы Жуалы 

ауданының Қызыларық 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ    

Жамбыл обл., Жуалы 

ауд., Қызыларық с. 

21 000440003741 06089038160 «Жамбыл облысы Жуалы 

ауданының Жетітөбе селолық 

округі әкімінің аппараты» 

КММ    

Жамбыл обл., Жуалы 

ауд., Шыңбұлақ с. 

22 000540003507 06089013241 «Жамбыл облысы Жуалы 

ауданының Шақпақ селолық 

округі әкімінің аппараты» 

КММ    

Жамбыл обл., Жуалы 

ауд., Қарабастау с. 

23 000540001560 06089081837 «Жамбыл облысы Жуалы 

ауданының Нұрлыкент 

селолық округі әкімінің 

аппараты» КММ    

Жамбыл обл., Жуалы 

ауд., Нұрлыкент с. 

24 000540003329 06089022151 «Жамбыл облысы Жуалы 

ауданының Боралдай селолық 

округі әкімінің аппараты» 

КММ    

Жамбыл обл., Жуалы 

ауд., Қолтоған с. 

25 991140003639 06094039220 «Сарысу ауданының Жаңатас 

қаласы әкімінің аппараты» 

КММ 

Жамбыл обл., Сарысу 

ауд., Түркістан с/о 

26 991140003639 06094041107 «Сарысу ауданының Жаңатас 

қаласы әкімінің аппараты» 

КММ 

Жамбыл обл., Сарысу 

ауд., Түркістан с/о 

27 991140003639 06094047210 «Сарысу ауданының Жаңатас 

қаласы әкімінің аппараты» 

КММ 

Жамбыл обл., Сарысу 

ауд., Түркістан с/о 

28 990340006261 06094010087 «Сарысу ауданы Жайылма 

ауылдық округі әкімінің 

аппараты» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесі 

Жамбыл обл., Сарысу 

ауд., Маятас с. 

29 990340006261 06094014085 «Сарысу ауданы Жайылма 

ауылдық округі әкімінің 

аппараты» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесі 

Жамбыл обл., Сарысу 

ауд., Маятас с. 

30 990340006261 06094009212 «Сарысу ауданы Жайылма 

ауылдық округі әкімінің 

аппараты» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесі 

Жамбыл обл., Сарысу 

ауд., Жайылма с. 

31 990340006261 06094002088 «Сарысу ауданы Жайылма 

ауылдық округі әкімінің 

аппараты» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесі 

Жамбыл обл., Сарысу 

ауд., Қызылдихан с. 

32 990340006668 06094023030 «Сарысу ауданы Байқадам 

ауылдық округі әкімінің 

аппараты» КММ 

Жамбыл обл., Сарысу 

ауд., Байқадам с. 

33 990340006599 06094040039 «Сарысу ауданы Жаңаарқа 

ауылдық округі әкімінің 

аппараты» КММ    

Жамбыл обл., Сарысу 

ауд.,                        

У.Сыздықбайұлы с. 

34 990340006599 06094039214 «Сарысу ауданы Жаңаарқа 

ауылдық округі әкімінің 

аппараты» КММ    

Жамбыл обл., Сарысу 

ауд., Ақтоғай с. 

35 990340007041 06094020097 «Сарысу ауданы Қамқалы 

ауылдық округі әкімінің 

Жамбыл обл., Сарысу 

ауд., Жайлаукөл с. 



2017 жылға Өндіріс және тұтыну қалдықтарының мемлекеттік кадастрын жүргізу 

нәтижелері бойынша ақпараттық шолу   

159 

 

№ р/с ЖСН/БСН Кадастрық көмірі  Табиғат пайдаланушы Учаскенің 

орналасқан орны 

аппараты» КММ      

36 990340007041 06094018064 «Сарысу ауданы Қамқалы 

ауылдық округі әкімінің 

аппараты» КММ      

Жамбыл обл., Сарысу 

ауд., Қамқалы с. 

37 990340006678 06094050016 «Сарысу ауданы Тоғызкент 

ауылдық округі әкімінің 

аппараты» КММ        

Жамбыл обл., Сарысу 

ауд., Майлыкөл с. 

38 050840002757  «Амангелді газ» ЖШС Жамбыл обл.,  

Талас ауд. 

39 020740002906  «Меркі ауданы Аспара 

селолық округі әкімінің 

аппараты» КММ 

Жамбыл обл., Меркі 

ауд., Аспара с. 

40 020740003002  «Меркі ауданы Сұрат селолық 

округі әкімінің аппараты» 

КММ  

Жамбыл обл., Меркі 

ауд., Сурат с. 

41 020940002597  «Жамбыл облысы Жуалы 

ауданының Қошқарата 

селолық округі әкімінің 

аппараты» КММ     

Жамбыл обл., Жуалы 

ауд., Қошқарата с. 

42 990340006678 06094049208 «Сарысу ауданы Тоғызкент 

ауылдық округі әкімінің 

аппараты» КММ         

Жамбыл обл., Сарысу 

ауд., Әбілдә с. 

43 050340007732 06094052058 «Сарысу ауданы Досбол 

ауылдық округі әкімінің 

аппараты» КММ           

Жамбыл обл.,  

Сарысу ауд.,  

Үлкен Көкдала с. 

44 050340007732 06094004004 «Сарысу ауданы Досбол 

ауылдық округі әкімінің 

аппараты» КММ           

Жамбыл обл., Сарысу 

ауд., Шағалалы с. 

45 050340007732 06094038002 «Сарысу ауданы Досбол 

ауылдық округі әкімінің 

аппараты» КММ           

Жамбыл обл., Сарысу 

ауд., Досбол с. 

46 020940002478 06094032034 «Сарысу ауданы Жаңаталап 

ауылдық округі әкімінің 

аппараты» КММ             

Жамбыл обл., Сарысу 

ауд., Жанаталап с. 

47 020940002478 06094033239 «Сарысу ауданы Жаңаталап 

ауылдық округі әкімінің 

аппараты» КММ             

Жамбыл обл., Сарысу 

ауд., Ұйым с. 

48 990340007666 06094043263 «Сарысу ауданы Түркістан 

ауылдық округі әкімінің 

аппараты» КММ               

Жамбыл обл., Сарысу 

ауд., Түркістан с. 

49 990340007666 06094046053 «Сарысу ауданы Түркістан 

ауылдық округі әкімінің 

аппараты» КММ               

Жамбыл обл., Сарысу 

ауд., Үшбас с. 

50 990340007666 06094045056 «Сарысу ауданы Түркістан 

ауылдық округі әкімінің 

аппараты» КММ               

Жамбыл обл., Сарысу 

ауд., Арыстанды с. 

51 000540003507  «Жамбыл облысы Жуалы 

ауданының Шақпақ селолық 

округі әкімінің аппараты» 

КММ       

Жамбыл обл., Жуалы 

ауд., Шақпақата с. 

52 990340007041  «Сарысу ауданы Қамқалы 

ауылдық округі әкімінің 

аппараты» КММ                 

Жамбыл обл., Сарысу 

ауд., Шығанақ с. 

53 020940002785 06094024003 «Сарысу ауданы Игілік 

ауылдық округі әкімінің 

аппараты»  КММ 

Жамбыл обл., Сарысу 

ауд., Игілік с. 
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54 020940002785 06094023032 «Сарысу ауданы Игілік 

ауылдық округі әкімінің 

аппараты»  КММ 

Жамбыл обл., Сарысу 

ауд., Игілік с. 

55 020940002785 06094023031 «Сарысу ауданы Игілік 

ауылдық округі әкімінің 

аппараты»  КММ 

Жамбыл обл., Сарысу 

ауд., Өндіріс с. 

56 941040000819  «Сарысу ауданы Берікқара 

селолық округі әкімінің 

аппараты»  КММ    

Жамбыл обл., Талас 

ауд., Майтөбе с. 

57 020740002014 06095026208 «Талас ауданы Көктал селолық 

округі әкімінің аппараты»  

КММ      

Жамбыл обл., Талас 

ауд., Көктал с. 

58 991040002805 06095029189 «Талас ауданы Ақкөл селолық 

округі әкімінің аппараты»  

КММ        

Жамбыл обл., Талас 

ауд., Ақкөл с. 

59 941040000807 06095031096 «Талас ауданы Қаратау 

селолық округі әкімінің 

аппараты»  КММ        

Жамбыл обл., Талас 

ауд., Есейхан с. 

60 941040000807 06095030380 «Талас ауданы Қаратау 

селолық округі әкімінің 

аппараты»  КММ        

Жамбыл обл., Талас 

ауд., Қарой с. 

61 941040000832 06095006082 «Талас ауданы Кеңес селолық 

округі әкімінің аппараты»  

КММ          

Жамбыл обл., Талас 

ауд., Көшек батыр с. 

62 941040000832 06095008145 «Талас ауданы Кеңес селолық 

округі әкімінің аппараты»  

КММ          

Жамбыл обл., Талас 

ауд., Бөлтірік с. 

63 050340007393 06095032181 «Талас ауданы Қасқабұлақ 

селолық округі әкімінің 

аппараты»  КММ            

Жамбыл обл., Талас 

ауд., Қасқабұлақ с. 

64 951040000554 06095019676 «Талас ауданы Бостандық 

селолық округі әкімінің 

аппараты»  КММ            

Жамбыл обл., Талас 

ауд., Талапты с. 

65 951040000554 06095020060 «Талас ауданы Бостандық 

селолық округі әкімінің 

аппараты»  КММ            

Жамбыл обл., Талас 

ауд., Бостандық с. 

66 020740003756 06095015111 «Талас ауданы С. Шәкіров 

селолық округі әкімінің 

аппараты»  КММ              

Жамбыл обл., Талас 

ауд., Шакиров с. 

67 020740003756 06095016130 «Талас ауданы С. Шәкіров 

селолық округі әкімінің 

аппараты»  КММ              

Жамбыл обл., Талас 

ауд., Тамабек с. 

68 990940001897 06095001749 «Талас ауданы Үшарал 

селолық округі әкімінің 

аппараты»  КММ                

Жамбыл обл., Талас 

ауд., Үшарал с. 

69 990940001897 06095002042 «Талас ауданы Үшарал 

селолық округі әкімінің 

аппараты»  КММ                

Жамбыл обл., Талас 

ауд., Ақатай с. 

70 990940001897 06095004035 «Талас ауданы Үшарал 

селолық округі әкімінің 

аппараты»  КММ                

Жамбыл обл., Талас 

ауд., Арал с. 

71 941140000833 06095026206 «Талас ауданы Қызыләуіт 

селолық округі әкімінің 

аппараты»  КММ                 

Жамбыл обл., Талас 

ауд., Қызыләуіт с. 

72 941140000833 06095026205 «Талас ауданы Қызыләуіт 

селолық округі әкімінің 

Жамбыл обл., Талас 

ауд., Ақтөбе с. 
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73 020740002986 06095017485 «Талас ауданы Аққұм селолық 

округі әкімінің аппараты»  

КММ                  

Жамбыл обл., Талас 

ауд., Аққұм с. 

74 951040000544 06095040003 «Талас ауданы Ойық селолық 

округі әкімінің аппараты»  

КММ                  

Жамбыл обл., Талас 

ауд., Тұрымқұл с. 

75 951040000544 06095013212 «Талас ауданы Ойық селолық 

округі әкімінің аппараты»  

КММ                  

Жамбыл обл., Талас 

ауд., Сейілбек с. 

76 951040000544 06095012041 «Талас ауданы Ойық селолық 

округі әкімінің аппараты»  

КММ                  

Жамбыл обл., Талас 

ауд., Ойық с. 

77 940540000934 06093004126 «Мойынқұм ауданы Шығанақ 

селолық округі әкімінің 

аппараты»  КММ                    

Жамбыл обл., 

Мойынқұм ауд., 

Байтал с. 

78 940540000934 06093005143 «Мойынқұм ауданы Шығанақ 

селолық округі әкімінің 

аппараты»  КММ                    

Жамбыл обл., 

Мойынқұм ауд., 

Бұрыл-Байтал ст. 

79 940540000934 06093002101 «Мойынқұм ауданы Шығанақ 

селолық округі әкімінің 

аппараты»  КММ                    

Жамбыл обл., 

Мойынқұм ауд., 

Шығанақ п. 

80 020940002577  «Мойынқұм ауданы Биназар 

селолық округі әкімінің 

аппараты»  КММ                      

Жамбыл обл., 

Мойынқұм ауд., 

Биназар с/о, Биназар с. 

81 941040000893 06093057016 «Мойынқұм ауданы Ұланбел 

селолық округі әкімінің 

аппараты»  КММ                    

Жамбыл обл., 

Мойынқұм ауд., 

Ұланбел с. 

82 941140000893 06093031212 «Мойынқұм ауданы Ұланбел 

селолық округі әкімінің 

аппараты»  КММ                    

Жамбыл обл., 

Мойынқұм ауд., 

Мойынқұм с. 

83 020940002557 06093022197 «Мойынқұм ауданы Ақбақай 

селосы әкімінің аппараты»  

КММ                      

Жамбыл обл., 

Мойынқұм ауд., 

Ақбақай п. 

84 020940002547 06093052751 «Мойынқұм ауданы Кеңес 

селолық округі әкімінің 

аппараты»  КММ                      

Жамбыл обл., 

Мойынқұм ауд., Кеңес 

с. 

85 020940002567 06093024161 «Мойынқұм ауданы 

Қылышбай селолық округі 

әкімінің аппараты»  КММ                      

Жамбыл обл., 

Мойынқұм ауд., 

Қылышбай с. 

86 960640000426 06093040111 «Мойынқұм ауданы 

Қызылотау селолық округі 

әкімінің аппараты»  КММ                      

Жамбыл обл., 

Мойынқұм ауд., 

Құшаман с. 

87 940940000403 06093063146 «Мойынқұм ауданы Мыңарал 

ауылдық округі әкімінің 

аппараты»  КММ                      

Жамбыл обл., 

Мойынқұм ауд., 

Мыңарал с. 

88 940840000698 06093047425 «Мойынқұм ауданы Бірлік 

ауылдық округі әкімінің 

аппараты»  КММ                        

Жамбыл обл., 

Мойынқұм ауд., 

Бірлік с. 

89 941140000863 06093010347 «Мойынқұм ауданы Хантау 

селолық округі әкімінің 

аппараты»  КММ                         

Жамбыл обл., 

Мойынқұм ауд., 

Кияхты п. 

90 941140000863 06093041052 «Мойынқұм ауданы Хантау 

селолық округі әкімінің 

аппараты»  КММ                         

Жамбыл обл., 

Мойынқұм ауд., 

Хантау п. 

91 940840000688 06093064021 «Мойынқұм ауданы Ақсу Жамбыл обл., 
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селолық округі әкімінің 

аппараты»  КММ                            

Мойынқұм ауд., 

Ақсүйек п. 

92 020940002587 06093036125 «Мойынқұм ауданы Жамбыл 

селолық округі әкімінің 

аппараты»  КММ                             

Жамбыл обл., 

Мойынқұм ауд., 

Жамбыл с. 

93 940940000671 06093064020 «Мойынқұм ауданы Мирный 

селосы әкімінің аппараты»  

КММ                             

Жамбыл обл., 

Мойынқұм ауд., 

Мирный п. 

94 940940000661 06093043064 «Мойынқұм ауданы Қызылтал 

ауылдық округі әкімінің 

аппараты»  КММ                           

Жамбыл обл., 

Мойынқұм ауд., 

Назарбеков А. с. 

95 940940000661 06093040110 «Мойынқұм ауданы Қызылтал 

ауылдық округі әкімінің 

аппараты»  КММ                           

Жамбыл обл., 

Мойынқұм ауд., 

Қызылту с. 

96 950340001174 06093018223 «Мойынқұм ауданы Қарабөгет 

ауылдық округі әкімінің 

аппараты»  КММ                            

Жамбыл обл., 

Моыйнкумский р-н, 

Сарыөзек с. 

97 950340001174 06093017022 «Мойынқұм ауданы Қарабөгет 

ауылдық округі әкімінің 

аппараты»  КММ                            

Жамбыл обл., 

Мойынқұм ауд., 

Құмүзек с. 

98 950340001174 06093021046 «Мойынқұм ауданы Қарабөгет 

ауылдық округі әкімінің 

аппараты»  КММ                            

Жамбыл обл., 

Моыйнкумский р-н, 

Қарабөгет с. 

99 050240008675 06091007242 «Т. Рысқұлов ауданы Қайынды 

селолық округі әкімінің 

аппараты»  КММ                             

Жамбыл обл.,  

Т. Рысқұлов ауд., 

Мамай с. 

100 050240008675 06091009349 «Т. Рысқұлов ауданы Қайынды 

селолық округі әкімінің 

аппараты»  КММ                              

Жамбыл обл.,  

Т. Рысқұлов ауд., 

Сөгеті с. 

101 020840002721 06091078669 «Т. Рысқұлов ауданы Ақбұлақ 

селолық округі әкімінің 

аппараты»  КММ                              

Жамбыл обл.,  

Т. Рысқұлов ауд., 

Р.Сабденова с. 

102 950140001018 06091074123 «Т. Рысқұлов ауданы Қорағаты 

селолық округі әкімінің 

аппараты»  КММ                              

Жамбыл обл.,  

Т. Рысқұлов ауд., 

Аққайнар с. 

103 950140001018 06091072110 «Т. Рысқұлов ауданы Қорағаты 

селолық округі әкімінің 

аппараты»  КММ                              

Жамбыл обл.,  

Т. Рысқұлов ауд., 

Аққайнар с. 

104 950140001018 06091071102 «Т. Рысқұлов ауданы Қорағаты 

селолық округі әкімінің 

аппараты»  КММ                              

Жамбыл обл.,  

Т. Рысқұлов ауд., 

Мамыртөбе с. 

105 950140001018 06091070429 «Т. Рысқұлов ауданы Қорағаты 

селолық округі әкімінің 

аппараты»  КММ                              

Жамбыл обл.,  

Т. Рысқұлов ауд., 

Тойқұдык с. 

106 050240006596  «Т. Рысқұлов ауданы 

әкімдігінің тұрғын үй 

коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі» 

КММ 

Жамбыл обл.,  

Т. Рысқұлов ауд., 

Қошрағаты с. 

107 020840002711 06091040535 «Т. Рысқұлов ауданы 

Көкдөнен селолық округі 

әкімінің аппараты»  КММ                               

Жамбыл обл.,  

Т. Рысқұлов ауд.,  

Ақжол АҚ 

108 020840002711 06091038616 «Т. Рысқұлов ауданы 

Көкдөнен селолық округі 

әкімінің аппараты»  КММ                               

Жамбыл обл.,  

Т. Рысқұлов ауд., 

Жақсылық с. 
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109 991040002766 060910141127 «Т. Рысқұлов ауданы 

Ақыртөбе селолық округі 

әкімінің аппараты»  КММ                                

Жамбыл обл.,  

Т. Рысқұлов ауд., 

Малдыбай с. 

110 991040002766 06091024233 «Т. Рысқұлов ауданы 

Ақыртөбе селолық округі 

әкімінің аппараты»  КММ                                

Жамбыл обл.,  

Т. Рысқұлов ауд., 

Малдыбай с. 

111 020840002741 06091020845 «Өрнек селолық округі 

әкімінің аппараты»  КММ                                 

Жамбыл обл.,  

Т. Рысқұлов ауд., 

Жарлысу с. 

112 020840002741 06091020846 «Өрнек селолық округі 

әкімінің аппараты»  КММ                                 

Жамбыл обл.,  

Т. Рысқұлов ауд.,  

Жарлысу с. 

113 020840002741 06091015658 «Өрнек селолық округі 

әкімінің аппараты»  КММ                                 

Жамбыл обл.,  

Т. Рысқұлов ауд., 

Абжапар с. 

114 950440001069 060910441675 «Т. Рысқұлов ауданы Құлан 

селолық округі әкімінің 

аппараты» КММ 

Жамбыл обл.,  

Т. Рысқұлов ауд., 

Құлан с. 

115 931240000914 06091028328 «Т. Рысқұлов ауданы Құмарық 

селолық округі әкімінің 

аппараты» КММ   

Жамбыл обл.,  

Т. Рысқұлов ауд., 

Қаракемер с. 

116 931240000914 06091029532 «Т. Рысқұлов ауданы Құмарық 

селолық округі әкімінің 

аппараты» КММ   

Жамбыл обл.,  

Т. Рысқұлов ауд., 

Қаракемер с. 

117 931240000914 06091027332 «Т. Рысқұлов ауданы Құмарық 

селолық округі әкімінің 

аппараты» КММ   

Жамбыл обл.,           

Т. Рысқұлов ауд., 

Қаракемер c. 

118 020840003135 06091004607 «Т. Рысқұлов ауданы 

Тереңөзек селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ    

Жамбыл обл.,  

Т. Рысқұлов ауд., 

Шолақ-Қайынды с. 

119 020840003135 06091004608 «Т. Рысқұлов ауданы 

Тереңөзек селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ    

Жамбыл обл.,  

Т. Рысқұлов ауд., 

Шолақ-Қайынды с. 

120 020840003135 06091004609 «Т. Рысқұлов ауданы 

Тереңөзек селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ    

Жамбыл обл.,  

Т. Рысқұлов ауд., 

Шолақ-Қайынды с. 

121 020940002537 06091034328 «Т. Рысқұлов ауданы 

Көгершін селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ    

Жамбыл обл.,  

Т. Рысқұлов ауд., 

Көгершін с. 

122 050240006596  «Т. Рысқұлов ауданы 

әкімдігінің тұрғын үй 

коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі» 

КММ 

Жамбыл обл.,  

Т. Рысқұлов ауд., 

Көкарық с. 

123 050240006596 06091009348 «Т. Рысқұлов ауданы 

әкімдігінің тұрғын үй 

коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі» 

КММ 

Жамбыл обл.,  

Т. Рысқұлов ауд., 

Қайынды с. 

124 050240006596  «Т. Рысқұлов ауданы 

әкімдігінің тұрғын үй 

коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі» 

Жамбыл обл.,  

Т. Рысқұлов ауд., 

Юбилейное с. 
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№ р/с ЖСН/БСН Кадастрық көмірі  Табиғат пайдаланушы Учаскенің 

орналасқан орны 

КММ 

125 050240006596  «Т. Рысқұлов ауданы 

әкімдігінің тұрғын үй 

коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі» 

КММ 

Жамбыл обл.,  

Т. Рысқұлов ауд., 

Қызылшаруа с. 

126 050240006596  «Т. Рысқұлов ауданы 

әкімдігінің тұрғын үй 

коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі» 

КММ 

Жамбыл обл.,  

Т. Рысқұлов ауд., 

Қорағаты с. 

127 050240006596  «Т. Рысқұлов ауданы 

әкімдігінің тұрғын үй 

коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі» 

КММ 

Жамбыл обл.,  

Т. Рысқұлов ауд., 

Көкдөнен с. 

128 050240006596  «Т. Рысқұлов ауданы 

әкімдігінің тұрғын үй 

коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі» 

КММ 

Жамбыл обл.,  

Т. Рысқұлов ауд., 

Көгершін с. 

129 050240006596  «Т. Рысқұлов ауданы 

әкімдігінің тұрғын үй 

коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі» 

КММ 

Жамбыл обл.,  

Т. Рысқұлов ауд., 

Өрнек с. 

130 050240006596  «Т. Рысқұлов ауданы 

әкімдігінің тұрғын үй 

коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі» 

КММ 

Жамбыл обл.,  

Т. Рысқұлов ауд., 

Ақыртобе с. 

131 050240006596 06091092900 «Т. Рысқұлов ауданы 

әкімдігінің тұрғын үй 

коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі» 

КММ 

Жамбыл обл.,  

Т. Рысқұлов ауд., 

Жаңатұрмыс с. 

132 050240006596  «Т. Рысқұлов ауданы 

әкімдігінің тұрғын үй 

коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі» 

КММ 

Жамбыл обл.,  

Т. Рысқұлов ауд., 

Құмарық с. 

133 050240006596  «Т. Рысқұлов ауданы 

әкімдігінің тұрғын үй 

коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі» 

КММ 

Жамбыл обл.,  

Т. Рысқұлов ауд., 

Каменка с. 

134 050240006596 06091061560 «Т. Рысқұлов ауданы Жамбыл обл.,  
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№ р/с ЖСН/БСН Кадастрық көмірі  Табиғат пайдаланушы Учаскенің 

орналасқан орны 

әкімдігінің тұрғын үй 

коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі» 

КММ 

Т. Рысқұлов ауд., 

Луговое п. 

135 050240006596  «Т. Рысқұлов ауданы 

әкімдігінің тұрғын үй 

коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі» 

КММ 

Жамбыл обл.,  

Т. Рысқұлов ауд., 

Теренөзек с. 

136 040440006565  «Қордай ауданы әкімдігіні 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы жөніндегі 

кәсіпорны» ШЖҚ МКК 

Жамбыл обл., Қордай 

ауд., Қордай с. 

137 000440003256 06090070680 «Жамбыл облысы Қордай 

ауданы Қарасу селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

Жамбыл обл.,  

Қордай ауд.,  

Өтеген а. 

138 000440003256 06090070681 «Жамбыл облысы Қордай 

ауданы Қарасу селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

Жамбыл обл.,  

Қордай ауд., Қарасу а. 

139 960540000432 06090016729 «Жамбыл облысы Қордай 

ауданы Отырар селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ   

Жамбыл обл.,  

Қордай ауд., Отар с. 

140 960540000462 060900531446 «Жамбыл облысы Қордай 

ауданы Кенен селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ  

Жамбыл обл.,  

Қордай ауд., Кенен с. 

141 951040000485 060900721704 «Жамбыл облысы Қордай 

ауданы Ауқатты селолық 

округі әкімінің аппараты» 

КММ  

Жамбыл обл.,  

Қордай ауд.,  

Рисполе с. 

142 000840002272 06090082245 «Жамбыл облысы Қордай 

ауданы Масаншы селолық 

округі әкімінің аппараты» 

КММ   

Жамбыл обл.,  

Қордай ауд., 

Масаншы с/о 

143 951040000485 060900721703 «Жамбыл облысы Қордай 

ауданы Ауқатты селолық 

округі әкімінің аппараты» 

КММ 

Жамбыл обл.,  

Қордай ауд., 

Қызылсай с. 

144 951040000485 06090075632 «Жамбыл облысы Қордай 

ауданы Ауқатты селолық 

округі әкімінің аппараты» 

КММ 

Жамбыл обл.,  

Қордай ауд., 

Қызылсай с. 

145 951040000475 06090024985 «Жамбыл облысы Қордай 

ауданы Сарыбұлақ селолық 

округі әкімінің аппараты» 

КММ   

Жамбыл обл.,  

Қордай ауд.,  

Қайнар с. 

146 951040000475 06090020142 «Жамбыл облысы Қордай 

ауданы Сарыбұлақ селолық 

округі әкімінің аппараты» 

КММ     

Жамбыл обл.,  

Қордай ауд., 

Сарыбұлақ с. 

147 020740002926 06090021425 «Жамбыл облысы Қордай 

ауданы Қақпатас селолық 

округі әкімінің аппараты» 

КММ     

Жамбыл обл.,  

Қордай ауд.,  

Қақпатас с. 

148 991240003503 060900891107 «Жамбыл облысы Қордай Жамбыл обл.,  
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№ р/с ЖСН/БСН Кадастрық көмірі  Табиғат пайдаланушы Учаскенің 

орналасқан орны 

ауданы Қаракемер селолық 

округі әкімінің аппараты» 

КММ     

Қордай ауд., 

Қаракемер с. 

149 991240003503 060900902006 «Жамбыл облысы Қордай 

ауданы Қаракемер селолық 

округі әкімінің аппараты» 

КММ     

Жамбыл обл.,  

Қордай ауд., 

Қаракемер с. 

150 951040000514 060900361233 «Жамбыл облысы Қордай 

ауданы Степной селолық 

округі әкімінің аппараты» 

КММ      

Жамбыл обл.,  

Қордай ауд., Степное 

с. 

151 020740003092 060900411166 «Жамбыл облысы Қордай 

ауданы Қасық селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ       

Жамбыл обл.,  

Қордай ауд.,  

Қасық с. 

152 060140010209 06096072768 «Жамбыл облысы Шу ауданы 

Жаңа Жол селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ       

Жамбыл обл.,  

Шу ауд., Жаңажол с. 

153 940140000971 06096025120 «Далақайнар селосы әкімінің 

аппараты» КММ 

Жамбыл обл.,  

Шу ауд.,  

Далақайнар с. 

154 940140000880 06096044430 «Жамбыл облысы Шу ауданы 

Бірлік селолық округі әкімінің 

аппараты» КММ       

Жамбыл обл.,  

Шу ауд., Бірлік с. 

155 940140000781 06096075601 «Ескі Шу селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ  

Жамбыл обл.,  

Шу ауд., Еңбекші с. 

156 940140000781 06096075600 «Ескі Шу селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

Жамбыл обл.,  

Шу ауд., Белбасар с. 

157 020840002930 060960151326 «Балуан Шолақ селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ    

Жамбыл обл.,  

Шу ауд.,  

Балуан Шолақ с. 

158 020840002929 06096021331 «Жамбыл облысы Шу ауданы 

Дулат селолық округі әкімінің 

аппараты» КММ   

Жамбыл обл.,  

Шу ауд., Бәйдібек с. 

159 020840002731 060960071002 «Ақтобе селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

Жамбыл обл.,  

Шу ауд., Ақтөбе с. 

160 020840002890 06096089260 «Ақсу селолық округі әкімінің 

аппараты» КММ    

Жамбыл обл.,  

Шу ауд., Оразалы 

батыр атын. с. 

161 020840002890 06096087533 «Ақсу селолық округі әкімінің 

аппараты» КММ     

Жамбыл обл.,  

Шу ауд., Ақсу с. 

162 940140000909 06096011621 «Қорағаты селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ      

Жамбыл обл.,  

Шу ауд.,  

Мойынқұм с. 

163 050140007465 06096036505 «Өндіріс ауылдық округі 

әкімінің аппараты» КММ     

Жамбыл обл.,  

Шу ауд., Абай с. 

164 020840002761 06096053127 «Алға селолық округі әкімінің 

аппараты» КММ      

Жамбыл обл.,  

Шу ауд., Жайсан с. 

165 020840002761 06096051690 «Алға селолық округі әкімінің 

аппараты» КММ       

Жамбыл обл.,  

Шу ауд., Алға с. 

166 940140001006 06096083226 «Тасөткел селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ        

Жамбыл обл.,  

Шу ауд., Тасөткел с. 

167 940140000860 060960061325 «Төлеби селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ        

Жамбыл обл.,  

Шу ауд., Төле би с. 

168 940140000820 06096035120 «Жамбыл облысы Шу ауданы 

Шоқпар селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ        

Жамбыл обл.,  

Шу ауд., Шоқпар с. 



2017 жылға Өндіріс және тұтыну қалдықтарының мемлекеттік кадастрын жүргізу 

нәтижелері бойынша ақпараттық шолу   

167 

 

№ р/с ЖСН/БСН Кадастрық көмірі  Табиғат пайдаланушы Учаскенің 

орналасқан орны 

169 940540000994 06096061994 «Жамбыл облысы Шу ауданы 

Қонаев селосы әкімінің 

аппараты» КММ       

Жамбыл обл., 

 Шу ауд. 

170 940140000870 06096043904 «Жамбыл облысы Шу ауданы 

Жаңақоғам селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ         

Жамбыл обл.,  

Шу ауд., Көктөбе с. 

171 020840003046 06096081446 «Көкқайнар селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

  

Жамбыл обл.,  

Шу ауд., Көкқайнар с. 

172 941040000819  «Талас ауданы Берікқара 

селолық округі әкімінің 

аппараты» КММ  

Жамбыл обл.,  

Талас ауд., Қожақапар 

с. 

173 951140000409  «Талас ауданы Тамда селолық 

округі әкімінің аппараты» 

КММ  

Жамбыл обл., Талас 

ауд., Тамды с. 

174 050240006596  «Т. Рысқұлов ауданы 

әкімдігінің тұрғын үй 

коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі» 

КММ  

Жамбыл обл.,  

Т. Рысқұлов ауд., 

Алғабас с. 

175 991240003503  «Жамбыл облысы Қордай 

ауданы Қаракемер селолық 

округі әкімінің аппараты» 

КММ 

Жамбыл обл.,  

Қордай ауд., Керу с. 

176 020740003141  «Жамбыл облысы Қордай 

ауданы Алға селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ   

Жамбыл обл.,  

Қордай ауд.,  

Мұзбел с. 

177 020740003141  «Жамбыл облысы Қордай 

ауданы Алға селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ   

Жамбыл обл.,  

Қордай ауд.,  

Қоғадыр с. 

178 990840002970 06100021008 «Жамбыл облысы Қордай 

ауданы Шу қаласы әкімінің 

аппараты» КММ       

Жамбыл обл.,  

Шу ауд., Шу г. 

179 020840002860 060968068 «Шу ауданы Бірліккүстем 

селолық округі әкімінің 

аппараты» КММ  

Жамбыл обл.,  

Шу ауд.,  

Бірлікүстем с/о, 

Бірлікүстем с. 

180 000840002272  «Жамбыл облысы Қордай 

ауданы Масаншы селолық 

округі әкімінің аппараты» 

КММ 

Жамбыл обл.,  

Қордай ауд., Алға с. 

181 951040000485  «Жамбыл облысы Қордай 

ауданы Ауқатты селолық 

округі әкімінің аппараты» 

КММ   

Жамбыл обл.,  

Қордай ауд.,  

Аухатты с. 

182 000540003339  «Жамбыл облысы Жуалы 

ауданы Қарасаз селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ   

Жамбыл обл.,  

Жуалы ауд.,  

Қарасаз с/о 

183 940240000755  «Меркі ауданы Кеңес селолық 

округі әкімінің аппараты» 

КММ   

Жамбыл обл.,  

Меркі ауд., Кеңес с/о 

184 110240014039 №Н-08-30-16 ТҚҚ 

полигоны. 

«Таза қала - қаратау» ЖШС   Жамбыл обл.,  

Талас ауд., Қаратау г., 
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5.7 Батыс Қазақстан облысы 

Есептілік кезеңде Батыс Қазақстан облысы бойынша ҚОҚ БАЖ-ға 

қалдықтарды түгендеудің 512 есебі қабылданды, бұл 2016 жылмен 

салыстырғанда 14 есепке көп. 126 есеп ҚР ЭМ «ҚОҚ АТО» ШЖҚ РМК 

модераторларымен, 386 есеп табиғат пайдаланушылар мен қалдықтарды 

жинау, шығару, кәдеге жарату, өңдеу, сақтау, орналастыру немесе жою 

бойынша операцияларды орындайтын субъектілердің өздігімен енгізілді.  

ҚОҚ БАЖ-ға ұсынылған 2017 жылға арналған қалдықтарды түгендеу 

бойынша есептерге сәйкес түзілген қауіпті және қауіпті емес қалдықтардың 

көлемі 5.7.1 және 5.7.3-ші кестелерде және 5.7.1-ші диаграммада көрініс 

табады. 

 

5.7.1-ші кесте. 2017 жылы түзілген  қауіпті қалдықтардың көлемі 

 
№ р/с Қалдықтардың түрлері Көлемі, т 

1 Қызыл тізімнің қалдықтары 0,676 

2 Янтарь тізімнің қалдықтары 70 154,999 

3 Жасыл тізімнің қалдықтары 22 763,873 

 

5.7.1-ші диаграмма. 2017 жылғы қауіпті қалдықтардың көлемі мен 

қозғалысы (т) 
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2017 жылы облыс бойынша түзілген қауіпті қалдықтардың көлемі 92 

919,548 тоннаны құрады. «Янтарь» тізім қалдықтарының аса ірі көлемі 

«Карачаганак Петролиум оперейтинг Б.В.» (29 810,82 т), «Жайықмұнай» 

ЖШС (26 717,515 т), «жасыл» тізім «Орал құс фабрикасы» ЖШС түзілген.  

5.7.2-ші кестеде есепті жылы қауіпті қалдықтардың аса ірі көлемі 

түзілген Батыс Қазақстан облысының кәсіпорындары ұсынылған. 

 

5.7.2-ші кесте. 2017 жылы қауіпті қалдықтардың аса ірі көлемі 

түзілген Батыс Қазақстан облысының кәсіпорындары 

 
№ 

р/с 

Кәсіпорын атауы Қалдықтар түрлері Көлемі, т 

1 «Жайықмұнай» ЖШС Янтарь деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар 

16 874,24 

Істен шыққан бұрғылау қоқыры 9 539,66 

Мұнай қоқыры 303,62 

2 Қарашығанақ Петролиум 

Оперейтинг Б.В. Қазақстан филиалы 

Янтарь деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар 

13 655,93 

Істен шыққан бұрғылау қоқыры 15 361,24 

Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар 

1 528,75 

Мұнаймен, мазутпен, химикаттармен 

ластанған топырақ 

305,96 

3 «Орал құсфабрикасы» ЖШС Құс саңғырығы 8 958,00 

4 «Казтрансойл» АҚ Мұнаймен, мазутпен, химикаттармен 

ластанған топырақ 

5 712,90 

5 «Щапаво» ШҚ Шошқа сұйығы 5 000,00 

6 «Жайық Таза қала» ЖШС Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар 

3 407,50 

7 «Агрофирма «Ақас» ЖШС Құс саңғырығы 2 241,00 

8 «Батыс су арнасы» ЖШС Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар 

1 582,80 

9 «Желаев нан өнімдері комбинаты» 

АҚ    

Бүтін немесе бөлшектелген істен 

шыққан аккумуляторлар 

570,00 

10 «Жайықтеплоэнерго» АО  Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар 

558,46 

11 «Казтрансойл» АҚ Мұнай қоқыры 498,40 

12 «Казармапром» ЖШС Күл және күлшлак қалдықтары 373,35 

Янтарь деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар 

110,00 

13 «Integra Construction KZ» ЖШС – 

«Батыс дирекциясы» филиалы 

Янтарь деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар 

478,83 

14 ЖК Пайдаланылған шиналар және басқа да 

резеңке қалдықтары 

355,22 

15 «Кублей» ЖШС Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар 

344,20 

 

2017 жылы Батыс Қазақстан облысы бойынша сынаптың жалпы көлемі, 

құрамында сынабы бар шамдар 4 813, 116 кг құрады. Қалдықтардың аталған 

түрі бойынша жалпы ақпарат 5.7.2-ші диаграммада ұсынылған. 
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5.7.2-ші диаграмма. Батыс Қазақстан облысы бойынша құрамында 

сынап бар шамдардағы сынаптың көлемі туралы деректер (кг) 

 

 
 

Облыс бойынша түзілген қауіпті емес қалдықтардың жалпы көлемі            

9 117,948 тоннаны құрады. Құрылыс материалдары түзілген қауіпті емес 

қалдықтардың жалпы көлемінің 38%-ын құрайды, 2016 жылмен 

салыстырғанда көлем 1 923,770 тоннаға ұлғайған және 3 529,042 тоннаны 

құрайды. Өткен жылмен салыстырғанда электронды және электр 

жабдықтарының қалдықтарының көлемі (248,31 тоннаға) айтарлықтай 

азайған. 

 

5.7.3-ші кесте. 2017 есептік жылы түзілген  қауіпті емес 

қалдықтардың көлемі  

 
№ р/с Қалдықтардың түрлері Көлемі, т 

1 Қаптау материалдары 901,51 

2 Макулатура 632,33 

3 Пластик қалдықтары 51,26 

4 Электрондық және электр жабдық қалдықтары 86,69 

5 Ірі көлемді қалдықтар 1,74 

6 Құрылыс қалдықтары  3 529,04 

7 Қолданыстан шыққан автокөлік (дана)  2,00 

8 Басқа қалдықтар 3 915,38 

 

Пайыздық мөлшерде түзілген қауіпті емес қалдықтардың үлестері, 

сондай-ақ ірі көлемде қауіпті емес қалдықтарды түзетін кәсіпорындар 5.7.3-

ші диаграммада және 5.7.4-ші кестеде ұсынылған. 
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5.7.3-ші диаграмма. Батыс Қазақстан облысы бойынша түзілген  

қауіпті емес қалдықтар көлемінің байланысы (%) 

 

 

 

5.7.4-ші кесте. 2017 жылы қауіпті емес қалдықтардың аса ірі көлемі 

түзілген  Батыс Қазақстан облысының кәсіпорындары 

 
№ 

р/с 

Кәсіпорын атауы Қалдықтардың 

түрлері 

Көлемі, т 

1 «Қазқұрылыссервис МГҚК " АҚ Орал филиалы  Басқа құрылыс 

қалдықтары 

2 524,02 

2 «Жайықұрылыс» ЖШС Басқа қаптауыш 

материалдар 

294,00 

3 Қарашығанақ Петролиум Оперейтинг Б.В. Қазақстан 

филиалы 

Бетон бұйымдарының 

сынықтары 

249,95 

Аралас макулатура 102,80 

4 Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің денсаулық сақтау 

басқармасының «Облыстық онкологиялық 

диспансері» ШЖҚ МКК   

Қағаз және картон 

қаптауыштар 

151,20 

Қағаз  70,56 

5 Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің 

қылмыстық-атқару жүйесі комитетінің түзету 

мекемелерінің «Еңбек» ШЖҚ РМК «Еңбек-Орал» 

филиалы 

Басқа құрылыс 

қалдықтары 

120,00 

6 Тасқала аудандық білім бөлімінің «Ақбөпе» аудандық 

бала-бақшасы» МКҚК 

Қағаз 112,00 

7  «Строительно-коммерческая фирма 

«Жайықсельстрой» ЖШС 

Басқа құрылыс 

қалдықтары 

100,00 

8 «Нұржанар» АҚ  Шыны ыдыстар (шыны 

сынықтары) 

89,13 

9 «Сайпар Дриллинг Компани Б.В. Карачаганак 

Проджект» филиалы 

Ағаш қаптауыштар 82,65 

10 «Регион Газ проект» ЖШС Ағаш қаптауыштар 82,65 

11 «Время» ЖШС Бетон бұйымдарының 

сынықтары 

67,74 

12 «Сырласу» ЖШС Бетон бұйымдарының 63,40 
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№ 

р/с 

Кәсіпорын атауы Қалдықтардың 

түрлері 

Көлемі, т 

сынықтары 

13 Тасқала ауданы әкімдігінің Тасқала аудандық білім 

бөлімінің «Балдырған» аудандық бала-бақшасы» 

МКҚК  

Қағаз 62,50 

Ұсақ көлемді 

тұрмыстық жабдық 

50,00 

14 «Хэлп-Экойл» ЖШС Басқа құрылыс 

қалдықтары 

49,32 

15 «Агран» ЖШС Шыны ыдыстар (шыны 

сынықтары) 

52,97 

 

2017 жылы Батыс Қазақстан облысы бойынша медициналық 

қалдықтардың көлемі А класы - 10 971,604 тонна, Б класы – 2 363,418 тонна, 

В класы – 25,644 тонна, Г класы – 0,007 тонна (5.7.4-ші диаграмма). 

 

5.7.4-ші диаграмма. Батыс Қазақстан облысы бойынша түзілген  

медициналық қалдықтар көлемінің байланысы (%) 

 

 
 

2016-2017 жылдарға Батыс Қазақстан облысы бойынша түзілген 

медициналық қалдықтардың көлемін салыстыру 5.7.5-ші кестеде келтірілген. 

 

5.7.5-ші кесте. 2016-2017 жылдары түзілген  медициналық 

қалдықтардың көлемі бойынша салыстырмалы кесте (т) 

 
№ р/с Жыл А класы Б класы В класы Г класы Д класы 

1 2016 1 671,60 1 653,82 28,32 құралдар (дана) – 2 888 

қатты (кг) – 7  

сұйық (л) - 0 

0  

2 2017 10 971,60 2 363,42 25,64 құралдар (дана) – 1 675 

қатты (кг.) – 7 

сұйық (л) – 0 

0  
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ҚОҚ БАЖ-ға медициналық қалдықтар бойынша 2 есеп ұсынылған. 

Түзілген қалдықтар мен олармен жүргізілген операциялар 5.7.6-шы кестеде 

келтірілген. 

 

5.7.6-шы кесте. Есептерден медициналық қалдықтар бойынша 

деректер 

 
№ 

р/с 

Ұйым атауы Қалдық 

класы  

Қалдық түрі  Түзілген ы Тапсырылғаны 

1  «Тіс емдеу» ЖШС Б Басқа (кг) 9,15 9,15 

2  № 4 МЕ ШЖҚ МКК   А (м3) 288,00 288,00 

Б Өткір, тікенекті 

қалдықтар (кг) 

2 682,90 2 682,90 

Басқа (кг) 1149,80 1149,80 

В Басқа (кг) 87,30 87,30 

Г Құрамында сынап бар 

заттар (дана) 

350,00 350,00 

 

ҚОҚ БАЖ-да ТҚҚ-ның 145 полигоны тіркелген, 2016 жылы аталған 

көрсеткіш 187-ні құрады (2016 жылғы Шолуға сәйкес).  

5.7.7, 5.7.8 және 5.7.9-шы кестелерде облыс бойынша өнеркәсіп 

қалдықтары мен ТҚҚ қатысты ақпарат ұсынылған. 

 

5.7.7-ші кесте. Батыс Қазақстан облысы бойынша ТҚҚ полигондары  

   
№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық көмірі  Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

1 050240003387 08116022562 «Батыс Қазақстан облысы 

Жәнібек ауданы Талов 

ауылдық округі әкімінің 

аппараты» ММ  

Батыс Қазақстан обл., 

Жәнібек ауданы, Қамысты 

с.о., Қамысты с. 

2 050240003446 08116025487 «Батыс Қазақстан облысы 

Жәнібек ауданы Талов 

ауылдық округі әкімінің 

аппараты» ММ  

Батыс Қазақстан обл., 

Жәнібек ауданы,  

Таловка с.о., Таловка с. 

3 050240003446 08116026332 «Батыс Қазақстан облысы 

Жәнібек ауданы Талов 

ауылдық округі әкімінің 

аппараты» ММ  

Батыс Қазақстан обл., 

Жәнібек ауданы,  

Таловка с.о., Майтөбек с. 

4 050240003436 08116019259 «Батыс Қазақстан облысы 

Жәнібек ауданы Тау ауылдық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ  

Батыс Қазақстан обл., 

Жәнібек ауданы,  

Тау с.о., Жігер с. 

5 050240003436 08116020015 «Батыс Қазақстан облысы 

Жәнібек ауданы Тау ауылдық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ  

Батыс Қазақстан обл., 

Жәнібек ауданы,  

Тау с.о., И.Жұмаев атын. с. 

6 050240003436 08116018480 «Батыс Қазақстан облысы 

Жәнібек ауданы Тау ауылдық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ  

Батыс Қазақстан обл., 

Жәнібек ауданы,  

Тау с.о., Тау с. 

7 050240003406 08116001356 «Батыс Қазақстан облысы Батыс Қазақстан обл., 
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық көмірі  Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

Жәнібек ауданы Ақөбе 

ауылдық округі әкімінің 

аппараты» ММ  

Жәнібек ауданы, Ақоб с.о., 

Ақоба с. 

8 050240003426 08116015131 «Батыс Қазақстан облысы 

Жәнібек ауданы Борсын 

ауылдық округі әкімінің 

аппараты» ММ  

Батыс Қазақстан обл., 

Жәнібек ауданы,  

Борсын с.о., Тегісшіл с. 

9 050240003446 08116027017 «Батыс Қазақстан облысы 

Жәнібек ауданы Талов 

ауылдық округі әкімінің 

аппараты» ММ    

Западно- Казахстанская 

обл., Жәнібек ауданы, 

Таловка с.о., Аманат с. 

10 050240003446 08116028012 «Батыс Қазақстан облысы 

Жәнібек ауданы Талов 

ауылдық округі әкімінің 

аппараты» ММ     

Западно- Казахстанская 

обл., Жәнібек ауданы, 

Таловка с.о., Комсомол с. 

11 050240003416 08116009324 «Батыс Қазақстан облысы 

Жәнібек ауданы Күйгенкүл 

ауылдық округі әкімінің 

аппараты» ММ     

Батыс Қазақстан обл., 

Жәнібек ауданы,  

Күйгенкөл с.о.,  

Жасқайрат с. 

12 050240003397 08116006052 «Батыс Қазақстан облысы 

Жәнібек ауданы Жақсыбай 

ауылдық округі әкімінің 

аппараты»  

Батыс Қазақстан обл., 

Жәнібек ауданы,  

Жақсыбай с.о., Ақадыр с. 

13 050240003397 08116006440 «Батыс Қазақстан облысы 

Жәнібек ауданы Жақсыбай 

ауылдық округі әкімінің 

аппараты» 

Батыс Қазақстан обл., 

Жәнібек ауданы,  

Жақсыбай с.о., Жақсыбай с. 

14 050240003416 08116010105 «Батыс Қазақстан облысы 

Жәнібек ауданы Күйгенкүл 

ауылдық округі әкімінің 

аппараты» ММ     

Батыс Қазақстан обл., 

Жәнібек ауданы,  

Күйгенкөл с.о., Өнеге с. 

15 060840006771 081160381321 «Батыс Қазақстан облысы 

Жәнібек ауданы Жәнібек 

ауылдық округі әкімінің 

аппараты» ММ       

Батыс Қазақстан обл., 

Жәнібек ауданы,  

Жәнібек с.о., Жәнібек с. 

16 940640000383 08116032072 «Батыс Қазақстан облысы 

Жәнібек ауданы Ұзынкөл 

ауылдық округі әкімінің 

аппараты» ММ       

Батыс Қазақстан обл., 

Жәнібек ауданы,  

Ұзынкөл с.о., Еңбекші с. 

17 050240003416 08116011040 «Батыс Қазақстан облысы 

Жәнібек ауданы Күйгенкүл 

ауылдық округі әкімінің 

аппараты» ММ       

Батыс Қазақстан обл., 

Жәнібек ауданы,  

Күйгенкөл с.о., Көлтабан с. 

18 940640000383 08116031502 «Батыс Қазақстан облысы 

Жәнібек ауданы Ұзынкөл 

ауылдық округі әкімінің 

аппараты» ММ       

Батыс Қазақстан обл., 

Жәнібек ауданы,  

Ұзынкөл с.о., Ұзынкөл с. 

19 050240003416 08116012049 «Батыс Қазақстан облысы 

Жәнібек ауданы Күйгенкүл 

ауылдық округі әкімінің 

аппараты» ММ       

Батыс Қазақстан обл., 

Жәнібек ауданы,  

Күйгенкөл с.о., Құрсай с. 

20 050240005224 08128033513 «Шыңғырлау ауданы Ақбұлақ 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ 

Батыс Қазақстан обл., 

Шыңғырлау ауданы, 

Ақбұлақ с.о., Тасмола с. 

21 050240005294 08128023526 «Шыңғырлау ауданы Лубенск 

селолық округі әкімінің 

Батыс Қазақстан обл., 

Шыңғырлау ауданы, 
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық көмірі  Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

аппараты» ММ    Лубенка с.о., Лубенка с. 

22 050240006084 08126001172 «Бисен селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

  

Батыс Қазақстан обл., 

Бөкейорда ауданы,  

Бисен с.о., Бисен с. 

23 050240006232 08126026523 «Орда селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

 

Батыс Қазақстан обл., 

Бөкейорда ауданы,  

Орда с.о., Орда с. 

24 020240005070 08126019187 «Бөкей орда ауданы әкімінің 

аппараты» ММ 

 

Батыс Қазақстан обл., 

Бөкейорда ауданы, Бөрлі с., 

Т. Масин көш., 1 

25 050240008764 08118049845 «Январцево селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

Батыс Қазақстан обл., 

Зеленовский ауданы, 

Январцево с.о., Январцево с. 

26 050240008764 08118053338 «Январцево селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

Батыс Қазақстан обл., 

Зеленовский ауданы, 

Январцево с.о., Кирсаново с. 

27 050240007865 08118074115 «Рубежского селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ    

Батыс Қазақстан обл., 

Зеленовский ауданы, 

Рубежинское с.о., 

Рубежинское с. 

28 050240004830 08118065179 «Дарьинское селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ    

Батыс Қазақстан обл., 

Зеленовский ауданы, 

Дарьинское с.о.,  

Дарьинское с. 

29 050240007200 08120021096 «Сулыкөл селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ    

Батыс Қазақстан обл., 

Қаратөбе ауданы,  

Сұлукөл с.о., Темірбек с. 

30 050240007181 08120015411 «Жусандой селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ    

Батыс Қазақстан обл., 

Қаратөбе ауданы, 

Жусандыой с.о.,  

Жусандыой с. 

31 050240007200 08120120098 «Сулыкөл селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ    

Батыс Қазақстан обл., 

Қаратөбе ауданы,  

Сұлукөл с.о., Төлен с. 

32 050240002903 08119074006 «Батыс Қазақстан облысы 

Казталов ауданы Талдықұдық 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ 

Батыс Қазақстан обл., 

ҚазТаловка ауданы, 

Талдықұдық с.о., 

Талдықұдық с. 

33 050240009455 08119080041 «Батыс Қазақстан облысы 

Казталов ауданы Талдыапан 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ  

Батыс Қазақстан обл., 

ҚазТаловка ауданы, 

Талдыапан с.о.,  

Талдыапан с. 

34 050240002854 08119005339 «Батыс Қазақстан облысы 

Казталов ауданы Брик 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ  

Батыс Қазақстан обл., 

ҚазТаловка ауданы,  

Берік с.о., Ажибай с. 

35 050240002923 08119045115 «Батыс Қазақстан облысы 

Казталов ауданы Жаңажол 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ   

Батыс Қазақстан обл., 

ҚазТаловка ауданы, 

Жаңажол с.о. 

36 050240006163 08119014366 «Батыс Қазақстан облысы 

Казталов ауданы Қайынды 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ    

Батыс Қазақстан обл., 

ҚазТаловка ауданы, 

Березинский с.о.,  

Қайынды а. 

37 050240004850 08125048056 «Ұзынкөл селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

Батыс Қазақстан обл., 

Теректі ауданы,  
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық көмірі  Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

Ұзынкөл с.о. 

38 050240006024 08125093012 «Шағатай селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ    

Батыс Қазақстан обл., 

Теректі ауданы,  

Шағатай с.о. 

39 050240006768 08119035094 «Батыс Қазақстан облысы 

Казталов ауданы Болашақ 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ     

Батыс Қазақстан обл., 

ҚазТаловка ауданы, 

Болашақ с.о., Болашақ с. 

40 050240002894 08119063081 «Батыс Қазақстан облысы 

Казталов ауданы Көктерек 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ        

Батыс Қазақстан обл., 

ҚазТаловка ауданы, 

Көктерек с.о.,  

Көктерек с. 

41 050140002982 08124020122 «Тасқалы селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ      

Батыс Қазақстан обл., 

Тасқалы ауданы,  

Тасқалы с.о., «Жігер» с. 

42 050240002339 08119030300 «Батыс Қазақстан облысы 

Казталов ауданы Тереңкөл 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ         

Батыс Қазақстан обл., 

ҚазТаловка ауданы, 

Тереңкөл с.о.,  

Hұрсай с. 

43 050240002933 08119029071 «Батыс Қазақстан облысы 

Казталов ауданы Құшанкөл 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ         

Батыс Қазақстан обл., 

ҚазТаловка ауданы, 

Қошанкөл  с.о. 

44 050240002369 08119013171 «Батыс Қазақстан облысы 

Казталов ауданы Бостандық 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ          

Батыс Қазақстан обл., 

ҚазТаловка ауданы, 

Бостандық с.о. 

45 050240004781 08124045104 «Қосшы селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ       

  

Батыс Қазақстан обл., 

Тасқалы ауданы, Қощы с.о., 

«Кеңжайлау» с. 

46 050240002349 08119067140 «Батыс Қазақстан облысы 

Казталов ауданы Ақпәтер 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ         

Батыс Қазақстан обл., 

ҚазТаловка ауданы,  

Ақпәтер с.о.  

47 050140002982 081240231977 «Тасқалы селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ      

Батыс Қазақстан обл., 

Тасқалы ауданы, Тасқалы 

с.о., Тасқалы с. 

48 050240002874 08119022419 «Батыс Қазақстан облысы 

Казталов ауданы Қараоба 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ         

Батыс Қазақстан обл., 

ҚазТаловка ауданы,  

Қараоба с.о., Қараоба с. 

49 050140002982 08124021218 «Тасқалы селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ       

Батыс Қазақстан обл., 

Тасқалы ауданы,  

Тасқалы с.о., «Бірлік» с. 

50 050240002913 08119021144 «Батыс Қазақстан облысы 

Казталов ауданы Казталов 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ         

Батыс Қазақстан обл., 

ҚазТаловка ауданы, 

ҚазТаловка с.о. 

51 050240002913 08119021145 «Батыс Қазақстан облысы 

Казталов ауданы Казталов 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ          

Батыс Қазақстан обл., 

ҚазТаловка ауданы, 

ҚазТаловка с.о. 

52 050140005697 08119045116 «Жаңажол селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ         

Батыс Қазақстан обл., 

ҚазТаловка ауданы, 

Жаңажол с.о. 

53 050240002864 08119057379 «Батыс Қазақстан облысы Батыс Қазақстан обл., 
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық көмірі  Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

Казталов ауданы Қараөзен 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ           

ҚазТаловка ауданы, 

Қараөзен с.о. 

54 050240003595 08119016076 «Батыс Қазақстан облысы 

Казталов ауданы Қарасу 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ            

Батыс Қазақстан обл., 

ҚазТаловка ауданы,  

Қарасу  с.о. 

55 050240007578 08124015885 «Чижа селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ          

 

Батыс Қазақстан обл., 

Тасқалы ауданы, Чижа   с.о. 

56 050140002345 08124005214 «Амангелді селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ          

   

Батыс Қазақстан обл., 

Тасқалы ауданы, Амангелді    

с.о., Амангелді с. 

57 050240007200 08120021007 «Сулыкөл селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ          

   

Батыс Қазақстан обл., 

Қаратөбе ауданы,  

Сұлукөл с.о., Үшана с. 

58 050140002970 08124006609 «Ақтау селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ          

   

Батыс Қазақстан обл., 

Тасқалы ауданы, АқТау с.о. 

59 050240007200 08120021095 «Сулыкөл селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ          

 

Батыс Қазақстан обл., 

Қаратөбе ауданы,  

Сұлукөл с.о., Сұлукөл с. 

60 050240007181 08120017080 «Жусандыой селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ          

   

Батыс Қазақстан обл., 

Қаратөбе ауданы,  

Жусандыой с.о., Ханкөл с. 

61 050240007141 08120027001 «Саралжы селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ          

   

Батыс Қазақстан обл., 

Қаратөбе ауданы,  

Саралжа с.о., Қарақамыс с. 

62 050240007270 08120014062 «Егіндікөл селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ          

   

Батыс Қазақстан обл., 

Қаратөбе ауданы,  

Егіндікөл с.о., Егіндікөл с. 

63 050240007230 08120010100 «Қаракөл селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ          

   

Батыс Қазақстан обл., 

Қаратөбе ауданы,  

Қаракүл с.о., Ақтай с. 

64 050240007151 08120005066 «Ақкөз селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ          

   

Батыс Қазақстан обл., 

Қаратөбе ауданы,  

Аққозы с.о., Қоржын с. 

65 050240007171 08120022284 «Қоскөл селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ          

   

Батыс Қазақстан обл., 

Қаратөбе ауданы,  

Қоскөл с.о., Қоскөл с. 

66 130740014388 08120035475 «Қаратөбе селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ          

   

Батыс Қазақстан обл., 

Қаратөбе ауданы,  

Қаратөбе с.о., Қаратөбе с. 

67 050240002438 08124037692 «Қазақстан селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ          

    

Батыс Қазақстан обл., 

Тасқалы ауданы,  

Қазақстан с.о., Атамекен а. 

68 050140005314 08124011503 «Достық селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ          

  

Батыс Қазақстан обл., 

Тасқалы ауданы,  

Достық с.о., Достық с. 

69 120440002410 08114042079 «Ақсай-тазалық» ЖШС Батыс Қазақстан обл.,  

Бүрлі ауданы, Ақбұлақ с.о., 

Ақбұлақ с. 

70 120440002410 08114050131 «Ақсай-тазалық» ЖШС Батыс Қазақстан обл.,  

Бүрлі ауданы,  

Қызылтал с.о.,  

71 050140002751 08124032503 «Мерей селолық округі Батыс Қазақстан обл., 
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық көмірі  Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

әкімінің аппараты» ММ          

  

Тасқалы ауданы, Мерей с.о., 

Мерей с., Родник бөлімшесі 

72 050240006193 08128018136 «Шыңғырлау ауданы 

Шыңғырлау селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ          

Батыс Қазақстан обл., 

Шыңғырлау ауданы, 

Қызылкүл с.о., «Ұрысай» с. 

73 050240006193 08128044184 «Шыңғырлау ауданы 

Шыңғырлау селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ          

Батыс Қазақстан обл., 

Шыңғырлау ауданы, 

Қызылкүл с.о., Жаңакүш с. 

74 050240006193 08128030340 «Шыңғырлау ауданы 

Шыңғырлау селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ          

Батыс Қазақстан обл., 

Шыңғырлау ауданы, 

Полтавка с.о., Полтавка с. 

75 050240005214 08128007334 «Шыңғырлау ауданы 

Алмазненский селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ          

   

Батыс Қазақстан обл., 

Шыңғырлау ауданы, 

Алмазное с.о.,  

Алмазное с. 

76 050240005185 08128011398 «Шыңғырлау ауданы 

Белогорский селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ          

Батыс Қазақстан обл., 

Шыңғырлау ауданы, 

Белогорка с.о.,  

Белогорка с. 

77 050240006926 08128030339 «Шыңғырлау ауданы 

Полтавка селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ          

   

Батыс Қазақстан обл., 

Шыңғырлау ауданы, 

Полтавка с.о.,  

Полтавка с. 

78 050240005462 08128038345 «Шыңғырлау ауданы Қарағаш 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ         

Батыс Қазақстан обл., 

Шыңғырлау ауданы, 

Қараағаш с.о., Қараағаш с. 

79 050240005462 08128038344 «Шыңғырлау ауданы Қарағаш 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ         

Батыс Қазақстан обл., 

Шыңғырлау ауданы, 

Қараағаш с.о., Қараағаш с. 

80 050240006877 08128005483 «Шыңғырлау ауданы Ащысай 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ         

Батыс Қазақстан обл., 

Шыңғырлау ауданы, 

Ащысай  с.о., Ащысай с. 

81 050240006193 081280161027 «Шыңғырлау ауданы 

Шыңғырлау селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ            

Батыс Қазақстан обл., 

Шыңғырлау ауданы, 

Шыңғырлау с.о., 

«Шыңғырлау» с. 

82 050240004513 08127035343 «Батыс Қазақстан облысы 

Ақжайық ауданы Ақсуат 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ            

Батыс Қазақстан обл., 

Ақжайық ауданы,  

Ақсуат с.о, Ақсуат с. 

83 050240004711 08127063284 «Батыс Қазақстан облысы 

Ақжайық ауданы Сартоғай 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ             

Батыс Қазақстан обл., 

Ақжайық ауданы, 

Сатыроғай с.о.,  

Сарман с. 

84 050240006584 08127076046 «Батыс Қазақстан облысы 

Ақжайық ауданы Құрайлысай 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ            

Батыс Қазақстан обл., 

Ақжайық ауданы, 

Құрайлысай с.о., Атибек с. 

85 050240006584 08127078320 «Батыс Қазақстан облысы 

Ақжайық ауданы Құрайлысай 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ            

Батыс Қазақстан обл., 

Ақжайық ауданы, 

Құрайлысай с.о.,  

Сайқұдық с. 

86 050240005918 08127055102 «Батыс Қазақстан облысы 

Ақжайық ауданы Базартөбе 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ            

Батыс Қазақстан обл., 

Ақжайық ауданы , 

Базартоба с.о.,  

Қадырқұл с. 



2017 жылға Өндіріс және тұтыну қалдықтарының мемлекеттік кадастрын жүргізу 

нәтижелері бойынша ақпараттық шолу   

179 

 

№ 

р/с 
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87 050240005918 08127054117 «Батыс Қазақстан облысы 

Ақжайық ауданы Базартөбе 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ            

Батыс Қазақстан обл., 

Ақжайық ауданы , 

Базартоба с.о.,  

Қызылжар с. 

88 050240005323 08127024135 «Батыс Қазақстан облысы 

Ақжайық ауданы Мерген 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ            

Батыс Қазақстан обл., 

Ақжайық ауданы,  

Мерген с.о., Мойылды с. 

89 050240005323 08127023123 «Батыс Қазақстан облысы 

Ақжайық ауданы Мерген 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ            

Батыс Қазақстан обл., 

Ақжайық ауданы,  

Мерген  с.о., Жолап с. 

90 050240004573 08127006144 «Батыс Қазақстан облысы 

Ақжайық ауданы Бударин 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ            

Батыс Қазақстан обл., 

Ақжайық ауданы,  

Бударино с.о.,  

Бударино с. 

91 050240004573 08127005157 «Батыс Қазақстан облысы 

Ақжайық ауданы Бударин 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ            

Батыс Қазақстан обл., 

Ақжайық ауд.,  

Коловертное п. 

92 050240006153 08126022178 «Муратсай селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

  

Батыс Қазақстан обл., 

Бөкейорда ауданы,    

Мұратсай а/о жері. 

93 050240006262 08126012113 «Сайхинский селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

 

Батыс Қазақстан обл., 

Бөкейорда ауданы,  

Сайхин а/о, Сайхин с. 

94 970140004521 08126009008 «Саралжан селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

   

Батыс Қазақстан обл., 

Бөкейорда ауданы, 

Саралжин а/о, Саралжин с. 

95 050240004335 08126006301 «Ұялы селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

 

Батыс Қазақстан обл., 

Бөкейорда ауданы,  

Искра с.о., Искраселосы 

96 050240005948 08125016145 «Федоров селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

Батыс Қазақстан обл., 

Теректі ауд., Федоровка c. 

97 050240005968 08125018062 «Новопавловск селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ 

Батыс Қазақстан обл., 

Теректі ауд.,  

Новопавловск с/о 

98 050240007518 08125029122 «Подстепновский селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ 

Батыс Қазақстан обл., 

Теректі ауд.,  

Подстепновск с/о 

99 050240005908 08125034088 «Долинский селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

Батыс Қазақстан обл., 

Теректі ауд., Долинский с/о, 

Төңкеріс с. 

100 050240005958 08125038093 «Придорожный селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ 

   

Батыс Қазақстан обл., 

Теректі ауд.,  

Придорожный с/о,  

Алғабас ст. № 3 уч. 

101 050240005958 08125038092 «Придорожный селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ 

 

Батыс Қазақстан обл., 

Теректі ауд.,  

Придорожный с/о,  

Сарсенов с., № 2 уч. 

102 050240005958 08125038091 «Придорожный селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ 

Батыс Қазақстан обл., 

Теректі ауд., 

Придорожновский с/о, 1 уч. 

103 050240005006 08125041065 «Приреченский селолық 

округі әкімінің аппараты» 

Батыс Қазақстан обл., 

Теректі ауд.,  Приречное с. 
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ММ 

104 050240004890 08125046180 «Чаганский селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

 

Батыс Қазақстан обл., 

Теректі ауд., Чаганский с/о, 

Новая-Жизнь с., 12 уч. 

105 050240008893 08125063106 «Батыс Қазақстан облысы 

Ақжайық ауданы 

Көнеккеткен селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

Батыс Қазақстан обл., 

Ақжайық ауданы  

106 050240008893 08125063105 «Батыс Қазақстан облысы 

Ақжайық ауданы 

Көнеккеткен селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

Батыс Қазақстан обл., 

Теректі ауд.,  

Көнекеткен  с/о,  

Көнекеткен с., № 1 уч. 

107 050240005343 08125067056 «Шалқар селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

Батыс Қазақстан обл., 

Теректі ауд., Шалқар с/о,  

Шалқар с., 19 үй 

108 050240005988 08125073130 «Ақсоғым селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

   

Батыс Қазақстан обл., 

Теректі ауд., Ақсоғым с/о, 

Ақсоғым с. 1 уч. 

109 050240006222 08125079142 «Ақжайық селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

  

Батыс Қазақстан обл., 

Теректі ауд., Ақжайық с/о, 

Ақжайық с. 1/1 уч. 

110 050140002696 08124030844 «Мереке селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

   

Батыс Қазақстан обл., 

Тасқалы ауданы,  

Мереке с.о., Мереке а. 

111 050240008764 08118052195 «Январцево селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

  

Батыс Қазақстан обл., 

Зеленовский ауданы, 

Январцево с.о., Чинарево с. 

112 050240002597 08118030216 «Переметнинский селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ 

  

Батыс Қазақстан обл., 

Зеленовский ауданы, 

Переметное с.о., 

Переметное с. 

113 050140009927 081150402123 «Жанғалы ауылдық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

  

Батыс Қазақстан обл., 

Жанғалы ауданы , Жаңақала 

с.о., Жаңақала с., Ақпай е.м. 

114 050140009154 081150071028 «Жаңақазан ауылдық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

   

Батыс Қазақстан обл., 

Жанғалы ауданы,  

Жаңақазан с.о., Жаңақазан с. 

115 050140009154 081150071027 «Жаңақазан ауылдық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

 

Батыс Қазақстан обл., 

Жанғалы ауданы,  

Жаңақазан с.о., Жаңақазан с. 

116 050140005697 08115001178 «Жаңажол ауылдық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

 

Батыс Қазақстан обл., 

Жанғалы ауданы,  

Жаңажол с.о., Жаңажол с. 

117 050140005706 08115036440 «Пятимарский ауылдық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ 

  

Батыс Қазақстан обл., 

Жанғалы ауданы,  

Бірлік с.о., Бірлік с. 

118 050140007594 08115012727 «Көпжасар ауылдық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

  

Батыс Қазақстан обл., 

Жанғалы ауданы,  

Көпжасар с.о., Көпжасар с. 

119 050140005706 08115030632 «Пятимарский ауылдық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ 

Батыс Қазақстан обл., 

Жанғалы ауданы,  

Пятимар с.о., Пятимар с. 

120 050140009164 08115026328 «Мендешев ауылдық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

  

Батыс Қазақстан обл., 

Жанғалы ауданы,  

Мендешев с.о., Қырқопа а. 
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121 050140005657 08115021419 «Мастексай ауылдық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

  

Батыс Қазақстан обл., 

Жанғалы ауданы, 

Маштексай с.о., Мұқыр с. 

122 050140005657 08115021420 «Мастексай ауылдық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

 

Батыс Қазақстан обл., 

Жанғалы ауданы, 

Маштексай с.о.,  

Маштексай с. 

123 050140009888 08115016584 «Қызылоба ауылдық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

  

Батыс Қазақстан обл., 

Жанғалы ауданы,  

Қызылоба с.о., Қызылоба с. 

124 040140003480 08114042078 «Дала-экос» ЖШС Батыс Қазақстан обл.,  

Бүрлі ауданы, Ақбұлақ с.о., 

Ақбұлақ с. 

125 050240002150 08114003357 «Қарағанды селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

  

Батыс Қазақстан обл.,  

Бүрлі ауданы,  

Қарағанды с.о., Кирово с. 

126 050240002309 08114001199 «Қарақұдық селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

   

Батыс Қазақстан обл.,  

Бүрлі ауданы,  

Қарақұдық с.о.,  

Тихоновка с. 

127 050240006559 08114009476 «Жарсуат селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

   

Батыс Қазақстан обл.,  

Бүрлі ауданы, Жарсуат с.о., 

Жарсуат с. 

128 020240003351 081140131245 «Бүрлі селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

  

Батыс Қазақстан обл.,  

Бүрлі ауданы, Бүрлі с.о., 

Бүрлі с. 

129 050240006450 08114019119 «Бумакөл селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

  

Батыс Қазақстан обл.,  

Бүрлі ауданы,  

Бумакольск с.о., Облавка с. 

130 050240006430 08114022575 «Приурал селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

   

Батыс Қазақстан обл.,  

Бүрлі ауданы,  

Приуральный с.о., 

Приуральное с. 

131 050240006523 08114024243 «Александровский селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ   

Батыс Қазақстан обл.,  

Бүрлі ауданы, 

Александровский с.о. 

132 050240006490 08114027050 «Ақсу селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ 

   

Батыс Қазақстан обл.,  

Бүрлі ауданы, Ақсу с.о., 

Жаңақоныс с. 

133 050240008080 08114031200 «Успенский селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

  

Батыс Қазақстан обл.,  

Бүрлі ауданы,  

Успенский с.о.,  

Жаңаталап с. 

134 050240006572 08114037066 «Пугачев селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

  

Батыс Қазақстан обл.,  

Бүрлі ауданы,  

Пугачевский с.о.,  

Бесағаш с. 

135 050240006535 08114039327 «Ақбұлақ селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

   

Батыс Қазақстан обл.,  

Бүрлі ауданы, Ақбұлақ с.о., 

Ақбұлақ с. 

136 050240006535 08114042083 «Ақбұлақ селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

 

Батыс Қазақстан обл.,  

Бүрлі ауданы, Ақбұлақ с.о., 

Сатайкөл с. 

137 050240002150 08114043880 «Қарағанды селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

   

Батыс Қазақстан обл.,  

Бүрлі ауданы,  

Березовский с.о.,  
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық көмірі  Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

Березовка с. 

138 050240006470 08127027127 «Батыс Қазақстан облысы 

Ақжайық ауданы Ақжол 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ   

Батыс Қазақстан обл., 

Ақжайық ауданы,  

Акжол с.о., Қабыл с. 

139 050240004731 08127014079 «Батыс Қазақстан облысы 

Ақжайық ауданы Алғабас 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ     

Батыс Қазақстан обл., 

Ақжайық ауданы,  

Алғабас с.о., Тоған с. 

140 050240004731 08127013148 «Батыс Қазақстан облысы 

Ақжайық ауданы Алғабас 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ     

Батыс Қазақстан обл., 

Ақжайық ауданы,  

Алғабас с.о., Жаңажол с. 

141 050240004731 08127012088 «Батыс Қазақстан облысы 

Ақжайық ауданы Алғабас 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ     

Батыс Қазақстан обл., 

Ақжайық ауданы,  

Алғабас с.о.,  

Тегісжол с. 

142 050240004731 08127011116 «Батыс Қазақстан облысы 

Ақжайық ауданы Алғабас 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ     

Батыс Қазақстан обл., 

Ақжайық ауданы,  

Алғабас с.о.,  

Қарағай с. 

143 050240004731 08127010048 «Батыс Қазақстан облысы 

Ақжайық ауданы Алғабас 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ     

Батыс Қазақстан обл., 

Ақжайық ауданы,  

Алғабас с.о.,  

Бесоба с. 

144 050240007357 08125020055 «Богдановский селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ 

Батыс Қазақстан обл., 

Теректі ауданы,  

Богдановка с.о.,  

Богдановка с. 

145 050240006460 08114051218 «Қанай селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ  

Батыс Қазақстан обл.,  

Бүрлі ауданы, Қанай с.о., 

Қанай с.  

 

5.7.8-ші кесте. Батыс Қазақстан облысы бойынша қауіпті 

қалдықтарды (1-класс) орналастыру полигондары  

 
№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

1 970641000146 08118034013 «Казтрансойл» АҚ Батыс 

филиалы 

Батыс Қазақстан обл., 

Зеленовский ауд.,  

Күшім с/о,  

Үлкен Шаған с. 

2 981141001567 08114072972 Қарашығанақ Петролиум 

Оперейтинг Б.В. Қазақстан 

филиалы 

Батыс Қазақстан обл., 

Бүрлі ауд. 

3 981141001567 08114072284 Қарашығанақ Петролиум 

Оперейтинг Б.В. Қазақстан 

филиалы 

Батыс Қазақстан обл., 

Бүрлі ауд., КНГКМ 

солтүстік батыр бөлігі 

(Қалдықтарды кәдеге 

жарату кешенінің аумағы) 
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5.7.9-шы кесте. Батыс Қазақстан облысы бойынша қауіпті емес 

қалдықтарды (ІІ-класс) орналастыру полигондары  

  
№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

1 061040003979 08130046822 «Жайық таза қала» ЖШС Батыс Қазақстан обл.,  

Орал қ.ә. 

 

5.8 Қарағанды облысы 

Есептілік кезеңде Қарағанды облысы бойынша ҚОҚ БАЖ-ға 

қалдықтарды түгендеудің 618 есебі қабылданды, бұл 2016 жылмен 

салыстырғанда 147 есепке көп. 108 есеп ҚР ЭМ «ҚОҚ АТО» ШЖҚ РМК 

модераторларымен, 510 есеп табиғат пайдаланушылар мен қалдықтарды 

жинау, шығару, кәдеге жарату, өңдеу, сақтау, орналастыру немесе жою 

бойынша операцияларды орындайтын субъектілердің өздігімен енгізілді.  

ҚОҚ БАЖ-ға ұсынылған 2017 жылға арналған қалдықтарды түгендеу 

бойынша есептерге сәйкес түзілген қауіпті және қауіпті емес қалдықтардың 

көлемі 5.8.1 және 5.8.3-ші кестелерде және 5.8.1-ші диаграммада көрініс 

табады. 

 

5.8.1-ші кесте. 2017 жылы түзілген  қауіпті қалдықтардың көлемі 
 

№ р/с Қалдықтардың түрлері Көлемі, т 

1 Қызыл тізімнің қалдықтары 1 360,930 

2 Янтарь тізімнің қалдықтары 809 161,396 

3 Жасыл тізімнің қалдықтары 11 349 334,021 
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5.8.1-ші диаграмма. 2017 жылғы қауіпті қалдықтардың көлемі мен 

қозғалысы 

 

 
 

 

2017 жылы облыс бойынша түзілген қауіпті қалдықтардың көлемі 

12 159 856,347 тоннаны құрады. «Янтарь» және «жасыл» тізім 

қалдықтарының аса ірі көлемі «Арселормиттал Темиртау» ЖШС (сәйкесінше 

467 417,727 тонн және 6 500 864,887 тонна) түзілген. 

5.8.2-ші кестеде есепті жылы қауіпті қалдықтардың аса ірі көлемі 

түзілген Қарағанды облысының кәсіпорындары ұсынылған. 

 

5.8.2-ші кесте. 2017 жылы қауіпті қалдықтардың аса ірі көлемі 

түзілген  Қарағанды облысының кәсіпорындары 

 
№ 

р/с 

Кәсіпорын атауы Қалдықтар түрлері Көлемі, т 

1 

 

«Арселормиттал Темиртау» АҚ Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар 

5 208 076,93 

Күл және күлшлак қалдықтары 1 283 225,50 

Янтарь деңгейлі басқа қауіпті 424 303,50 
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№ 

р/с 

Кәсіпорын атауы Қалдықтар түрлері Көлемі, т 

қалдықтар 

Куб қалдықтары 22 354,94 

Өнеркәсіптік кәсіпорындардың 

шөгінділері 

18 639,00 

2 «Kazakhmys Energy»  ЖШС Күл және күлшлак қалдықтары 2 699 016,07 

3 «Қарағанды Энергия орталығы» 
ЖШС 

Күл және күлшлак қалдықтары 1 583 668,12 

4 «Kazakhmys Smelting» ЖШС Янтарь деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар 

247 848,66 

5 «Bassel Group LLS» ЖШС Күл және күлшлак қалдықтары 231 680,57 

6 «Kazakhmys Distribution»  ЖШС Күл және күлшлак қалдықтары 154 571,41 

7 «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС Күл және күлшлак қалдықтары 53 449,37 

Янтарь деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар 

35 066,72 

8 «Шахтинсктеплоэнерго» ЖШС Күл және күлшлак қалдықтары 38 460,13 

9 «ПКФ Медео» ЖШС Шошқа сұйығы 25 512,72 

10 «Акнар ПФ» ЖШС Құс саңғырығы 17 200,00 

11 «Агрофирма Курма» ЖШС Құс саңғырығы 17 000,00 

12 «АПК «Волынский» ЖШС Шошқа сұйығы 10 777,40 

13 «Қарағанды-құс» ЖШС Янтарь деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар 

9 800,09 

14 «Птицефабрика им.К. Маркса» ЖШС Құс саңғырығы 9 380,00 

15 Қазақстан Республикасы ауыл 

шаруашылығы министрлігінің Су 

ресурстары комитетінің «Қазсушар» 

шаруашылық жүргізу құқығындағы 

республикалық мемлекеттік 

кәсіпорнының «Қаныш Сатпаев 

атындағы канал» филиалы 

Күл және күлшлак қалдықтары 6 209,00 

 

2017 жылы Қарағанды облысы бойынша сынаптың жалпы көлемі, 

құрамында сынабы бар шамдар 256,050 кг құрады. Қалдықтардың аталған 

түрі бойынша жалпы ақпарат 5.8.2-ші диаграммада ұсынылған. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://oos.energo.gov.kz/SearchApplication/ApplicatDetails/110140012821
https://oos.energo.gov.kz/SearchApplication/ApplicatDetails/081140015375
https://oos.energo.gov.kz/SearchApplication/ApplicatDetails/040340000047
https://oos.energo.gov.kz/SearchApplication/ApplicatDetails/151040011641
https://oos.energo.gov.kz/SearchApplication/ApplicatDetails/050140000656
https://oos.energo.gov.kz/SearchApplication/ApplicatDetails/130640005593
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5.8.2-ші диаграмма. Қарағанды облысы бойынша құрамында сынап бар 

шамдардағы сынаптың көлемі туралы деректер (кг) 

 

 
 

Облыс бойынша түзілген қауіпті емес қалдықтардың жалпы көлемі            

149 114,868 тоннаны құрады. «Басқа қалдықтар» ретінде белгіленген 

қалдықтар түзілген қауіпті емес қалдықтардың жалпы көлемінің 62%-ын 

құрайды, 2016 жылмен салыстырғанда көлем 76 368,48 тоннаға ұлғайған 

және 93 390,04 тоннаны құрайды. 

 

5.8.3-ші кесте. 2017 есептік жылы түзілген  қауіпті емес 

қалдықтардың көлемі  

 
№ р/с Қалдықтардың түрлері Көлемі, т 

1 Қаптау материалдары 2 882,80 

2 Макулатура 1 385,78 

3 Пластик қалдықтары 196,70 

4 Электрондық және электр жабдық қалдықтары 14,70 

5 Ірі көлемді қалдықтар 53,37 

6 Құрылыс қалдықтары  51 191,49 

7 Қолданыстан шыққан автокөлік (дана)  365,00 

8 Басқа қалдықтар 93 390,04 

 

Пайыздық мөлшерде түзілген қауіпті емес қалдықтардың үлестері, 

сондай-ақ ірі көлемде қауіпті емес қалдықтарды түзетін кәсіпорындар 5.8.3-

ші диаграммада және 5.8.4-ші кестеде ұсынылған. 
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5.8.3-ші диаграмма. Қарағанды облысы бойынша түзілген  қауіпті 

емес қалдықтар көлемінің байланысы (%) 

 

 
 

 

5.8.4-ші кесте. 2017 жылы қауіпті емес қалдықтардың аса ірі көлемі 

түзілген  Қарағанды облысының кәсіпорындары 

 
№ 

р/с 

Кәсіпорын атауы Қалдықтардың түрлері Көлемі, т 

1 «Арселормиттал Темиртау» АҚ Құрылыстың, ғимарат және 

имаратты қиратудың аралас 

қалдықтары 

34 460,98 

Кірпіш сынықтары 2 945,42 

Ағаш қаптауыштар 1 002,65 

Басқа қаптауыш материалдар 669,53 

Құрылыстың ағаш қалдықтары 38,28 

Пластик және пластмасса 

қаптауыштар 

35,44 

Қағаз 30,00 

2 «Kazakhmys Energy» (Казахмыс энерджи) 

ЖШС 

Кірпіш сынықтары 750,00 

Құрылыстың, ғимарат және 

имаратты қиратудың аралас 

қалдықтары 

35,00 

3 Қарағанды қаласы әкімдігінің «Қарағанды 

қаласының білім бөлімі» мемлекеттік 

мекемесінің «Ғабиден Мұстафин атындағы 

№83 жалпыға білім беру орта мектебі» КММ 

Қағаз 493,00 

4 «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС  Құрылыстың, ғимарат және 

имаратты қиратудың аралас 

қалдықтары 

385,46 

5 Қарағанды қаласы әкімдігінің «Қарағанды 

қаласы білім бөлімі» мемлекеттік 

мекемесінің «№68 мектеп-интернат-бала-

бақшасы» жалпыға білім беру кешені» КММ 

Қағаз 334,00 

Картон 46,00 

6 «Maker (Мэйкер)» ЖШС Құрылыстың, ғимарат және 300,00 
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№ 

р/с 

Кәсіпорын атауы Қалдықтардың түрлері Көлемі, т 

имаратты қиратудың аралас 

қалдықтары 

Құрылыстың ағаш қалдықтары 22,60 

7 «Эфес Казахстан» шетел кәсіпорны АҚ  Ағаш қаптауыштар 206,56 

Металл қаптауыштар 115,86 

Пластик және пластмасса 

қаптауыштар 

50,59 

Шыны ыдыстар 19,16 

8 «Евразияинвест LTD» ЖШС Жоғары қысымды полиэтилен 

(ЖҚП) 

130,56 

9 «Құрылысмет» ЖШС Кірпіш сынықтары 74,55 

10 «Kazakhmys Maker» (Казахмыс мэйкер) 

ЖШС 

Құрылыстың ағаш қалдықтары 73,65 

Аралас макулатура 21,18 

11 Қарағанды облыстық денсаулық сақтау 

басқармасы «Облыстық тері-

венерологиялық диспансері» КМК 

Жиһаз 50,00 

12 «Газпром нефть-Казахстан» ЖШС Қағаз 45,51 

13 «Нәтиже» сүт фабрикасы» ЖШС Аралас макулатура 42,11 

14 Қарағанды қаласы әкімдігінің «Қарағанды 

қаласы білім бөлімі» мемлекеттік 

мекемесінің «№82 жалпыға білім беру орта 

мектебі» КММ  

Аралас макулатура 41,00 

15 «Акнар ПФ» ЖШС   Құрылыстың, ғимарат және 

имаратты қиратудың аралас 

қалдықтары 

32,00 

Қағаз 30,00 

 

2017 жылы Қарағанды облысы бойынша медициналық қалдықтардың 

көлемі А класы - 1 448, 147 тонна, Б класы – 1 466,013 тонна, В класы – 

16,241 тонна, Г класы – 2,88 тонна (5.8.4-ші диаграмма). 

 

5.8.4-ші диаграмма. Қарағанды облысы бойынша түзілген  

медициналық қалдықтар көлемінің байланысы (%) 
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2016-2017 жылдарға Қарағанды облысы бойынша түзілген 

медициналық қалдықтардың көлемін салыстыру 5.8.5-ші кестеде келтірілген. 

 

5.8.5-ші кесте. 2016-2017 жылдары түзілген  медициналық 

қалдықтардың көлемі бойынша салыстырмалы кесте (т)  

 
№ р/с Жыл А класы Б класы В класы Г класы Д класы 

1 2016 1 374,36 1 031,63  16,19 құралдар (дана) – 0 

қатты (т) –2,864 

сұйық (л) – 0 

0  

2 2017 1 448,15 1 466,01 16,24 құралдар (дана) – 0 

қатты (т.) – 2,878 

сұйық (л) – 0 

0  

 

ҚОҚ БАЖ-ға медициналық қалдықтар бойынша 22 есеп ұсынылған. 

Түзілген қалдықтар мен олармен жүргізілген операциялар 5.8.6-шы кестеде 

келтірілген. 

 

5.8.6-шы кесте. Есептерден медициналық қалдықтар бойынша 

деректер 

  
№ 

р/с 

Ұйым атауы Қалдық 

класы  

Қалдық түрі  Түзілген ы Тапсырылға

ны 

1  Қарағанды облысының денсаулық 

сақтау басқармасы «Балхаш қ. орталық 

ауруханасы» КМК 

  

А (м3) 90,43 90,43 

Б Биологиялық/ 

анатомиялық  

қалдықтар (кг) 

1363,38 1363,38 

Басқа (кг) 16926,96 16926,96 

В Басқа (кг) 190,00 190,00 

Г Құрамында сынап 

бар заттар (дана) 

1102,00 1102,00 

Д (кг) 148,00 148,00 

2  Қарағанды облысының денсаулық 

сақтау басқармасы «Қарағанды 

қаласының балалар ауруханасы» КМК 

  

А (м3) 120,00 120,00 

Б Басқа (кг) 0,75 0,75 

Г Құрамында сынап 

бар заттар (дана) 

275,00 275,00 

3  Қарағанды облысының денсаулық 

сақтау басқармасы «Қарағанды қ. №1 

қалалық ауруханасы» КМК 

Г Құрамында сынап 

бар заттар (дана) 

878,00 878,00 

Басқа (кг) 260,00 260,00 

4  Қарағанды қаласы әкімдігі «Қарағанды 

қаласының білім бөлімі» мемлекеттік 

мекемесінің «Тілек» сәбилер бақшасы» 

КМҚК 

Б Өткір, тікенекті 

қалдықтар (кг) 

1,00 1,00 

5  Қарағанды облысының денсаулық 

сақтау басқармасы «Облыстық тері-

венерологиялық диспансері» КМК 

 

  

Б Биологиялық/ 

анатомиялық  

қалдықтар (кг) 

4,00 4,00 

Өткір, тікенекті 

қалдықтар (кг) 

1011,00 1011,00 

Басқа (кг) 1291,00 1291,00 

Г Құрамында сынап 

бар заттар (дана) 

196,00 196,00 

6  Қарағанды қаласы әкімдігі «Қарағанды Б Өткір, тікенекті 0,64 0,64 
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№ 

р/с 

Ұйым атауы Қалдық 

класы  

Қалдық түрі  Түзілген ы Тапсырылға

ны 

қаласының білім бөлімі» мемлекеттік 

мекемесінің «Балапан» №145 сәбилер 

бақшасы» КМҚК 

қалдықтар (кг) 

Г Құрамында сынап 

бар заттар (дана) 

20,00 20,00 

7  Қарағанды қаласы әкімдігі «Қарағанды 

қаласының білім бөлімі» мемлекеттік 

мекемесінің «Алтын сақа» сәбилер 

бақшасы» КМҚК 

Б Өткір, тікенекті 

қалдықтар (кг) 

6,00 6,00 

8  Қарағанды облысының денсаулық 

сақтау басқармасы «Қарағанды 

қаласының №5 емханасы» КМК 

  

А (м3) 2,16 2,16 

Б Басқа (кг) 3907,80 3907,80 

В Басқа (кг) 40,00 40,00 

Г Құрамында сынап 

бар заттар (дана) 

20,00 20,00 

Басқа (кг) 126,00 126,00 

9  «Аlanda Clinic» ЖШС А (м3) 0,12 0,12 

Б Өткір, тікенекті 

қалдықтар (кг) 

0,10 0,10 

Басқа (кг) 0,33 0,33 

Г Құрамында сынап 

бар заттар (дана) 

0,002 0,002 

10  Қарағанды қаласы әкімдігі Қарағанды 

қаласы білім бөлімінің «Балдырған» 

балабақшасы» коммуналдық 

мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны 

Б Острые, колющие 

отходы (кг) 

5,00 5,00 

Г Құрамында сынап 

бар заттар (дана) 

10,00 10,00 

11  Қарағанды қаласы әкімдігі Қарағанды 

қаласы білім бөлімінің «Балдырған» 

сәбилер бақшасы» КМҚК 

Б Өткір, тікенекті 

қалдықтар (кг) 

1,50 1,50 

12  Қарағанды қаласы әкімдігі Қарағанды 

қаласы білім бөлімінің «Гүлдер» №41 

сәбилер бақшасы» КМҚК  

Б Өткір, тікенекті 

қалдықтар (кг) 

1,00 1,00 

13  «Автобусный парк №3» ЖШС А (м3) 0,47 0,47 

14  Қарағанды қаласы әкімдігі Қарағанды 

қаласы білім бөлімінің «Айсұлу» №102 

сәбилер бақшасы» КМҚК  

Б Өткір, тікенекті 

қалдықтар (кг) 

 4,35 

15  Қарағанды облысының денсаулық 

сақтау басқармасының «Облыстық 

балалар клиникалық ауруханасы» КМК 

 

А (м3) 1152,00 1152,00 

Б Өткір, тікенекті 

қалдықтар (кг) 

6,06 6,06 

Г Құрамында сынап 

бар заттар (дана) 

1792,00 1792,00 

16  Қарағанды қаласы әкімдігі Қарағанды 

қаласы білім бөлімінің «Бақыт» №114 

сәбилер бақшасы» КМҚК 

В Биологиялық/ 

анатомиялық  

қалдықтар (кг) 

 0,5 

17  Қарағанды қаласы әкімдігі «Қарағанды 

қаласы білім бөлімі» мемлекеттік 

мекемесінің «Балақай» сәбилер 

бақшасы» КМҚК  

В Өткір, тікенекті 

қалдықтар (кг) 

4,00 4,00 

18  Қарағанды қаласы әкімдігі Қарағанды 

қаласы білім бөлімінің «Балауса» №146 

сәбилер бақшасы» КМҚК  

Б Өткір, тікенекті 

қалдықтар (кг) 

 100 

19  Қарағанды қаласы әкімдігі «Қарағанды 

қаласы білім бөлімі» мемлекеттік 

мекемесінің «Алпамыс» сәбилер 

бақшасы» КМҚК  

Б Өткір, тікенекті 

қалдықтар (кг) 

1,00 1,00 

Г Құрамында сынап 

бар заттар (дана) 

5,00 5,00 

20  «Alanda Club» ЖШС А (м3) 108,72 108,72 

Б Өткір, тікенекті 

қалдықтар (кг) 

428,00 428,00 
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№ 

р/с 

Ұйым атауы Қалдық 

класы  

Қалдық түрі  Түзілген ы Тапсырылға

ны 

Басқа (кг) 250,00 250,00 

Г Құрамында сынап 

бар заттар (дана) 

27,00 22,00 

21  Қарағанды облысының білім 

басқармасының «Қарағанды облыстық 

тірек-қимыл жүйесі бұзылған 

балаларға арналған мектеп-интернаты» 

КММ 

Б Басқа (кг) 4,00 4,00 

Г Құрамында сынап 

бар заттар (дана) 

114,00 114,00 

22  Қарағанды қаласы әкімдігі Қарағанды 

қаласы білім бөлімінің «Гауһар» №134 

сәбилер бақшасы» КМҚК  

Г Құрамында сынап 

бар заттар (дана) 

0,02 0,02 

23  «Олжас» ЖШС Б Өткір, тікенекті 

қалдықтар (кг) 

10,10 10,10 

Басқа (кг) 49,60 49,60 

 

ҚР АШМ-нің деректері бойынша Қарағанды облысының Абай, Бұқар-

Жырау және Жаңарқа аудандарының аумақтарында орналасқан 3 жабық 

қорым бар (5.8.7-ші кесте). 

 

5.8.7-ші кесте. Қарағанды облысы бойынша қорымдар жөніндегі 

ақпарат 

 
№ 

р/с 

 

Пестицидтің орналасқан орны 

(с/о, ауд., қ.) 

Иесі 

 

Қорымдың жағдайы 

(жабық) 

1 Абай ауд., 

Есенгелді с/о 

Есенгелді селолық округінің 

әкімдігі  

1988 жылдан бастап 

2 Бұхар-Жырау ауд., Үштөбе с/о Үштөбе селолық округінің 

әкімдігі     

1974 жылдан бастап 

3 Жаңаарқа ауд., Целинный с/о Целинный селолық округінің 

әкімдігі    

1991 жылдан бастап 

 

Облыс бойынша пестицидтерден босаған ыдыстар, көмілген 

пестицидтер туралы ақпарат 5.8.8 және 5.8.9-шы кестеде ұсынылды.  

 

5.8.8-ші кесте. Қарағанды облысы бойынша пестицидтердің ыдыс 

аяқтары бойынша ақпарат  

 
№ 

р/с 

Ыдыс аяқтың 

орналасқан орны 

(с/о, ауд., қ.) 

Ыдыс 

аяқтың 

түрі 

Ыдыс аяқтың 

түрлері 

бойынша саны, 

дана/кг 

Пестицид өндірушісі (ел, 

фирма) 

Ыдыс 

аяқтың 

иесі 

1  Ақтоғай ауд.,  

Ақтоғай с. 

пластик  

 

 

 

 

 

 

 

5 дана/2кг (Шандонг Куиаошин Кемикал 

Ко., Лтд Қытай) 

Ақтоғай 

ААИ 

2  Бұхар-Жырау ауд, 

Ботақара п. 

 

36 дана/34,2 кг 

 

(Шандонг Куиаошин 

Кемикал Ко., Лтд Қытай) 

(Наньцзинь Эссенс Файн 

Кемикал Со., Лтд Қытай) 

Бұхар 

жырау ААИ 

3  Жаңаарқа ауд.,  

Атасу п. 

385 дана/339,35 

кг 

(Шандонг Куиаошин 

Кемикал Ко., Лтд Қытай) 

Жаңаарқа 

ААИ  
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 (Наньцзинь Эссенс Файн 

Кемикал Со., Лтд Қытай) 

(Цянгсу Янгнонг Кемикал, 

Вилловод Лтд. Қытай) 

(Джздзинянг Синоног 

Кемикал Казахстан 

«Щелково Агрохим КZ»  

ЖШС)  

4  Нура ауд., Киевка п. 

  

 

171 дана/161,9 кг 

 

(Шандонг Куиаошин 

Кемикал Ко., Лтд Қытай) 

(Наньцзинь Эссенс Файн 

Кемикал Со., Лтд Қытай) 

(Цянгсу Янгнонг Кемикал, 

Вилловод Лтд. Қытай) 

(Джздзинянг Синоног 

Кемикал Казахстан 

«Щелково Агрохим КZ»  

ЖШС ) 

Нұра ААИ 

5  Осакаровка ауд., 

Осакаровка п. 

47 дана/44,65 кг 

 

(Шандонг Куиаошин 

Кемикал Ко., Лтд Қытай) 

(Наньцзинь Эссенс Файн 

Кемикал Со., Лтд Қытай) 

Осакаровка 

ААИ 

6  Шет ауд.,  

Аксу - Аюлы с. 

  

 

104 дана/96,05 кг 

 

(Шандонг Куиаошин 

Кемикал Ко., Лтд Қытай) 

(Наньцзинь Эссенс Файн 

Кемикал Со., Лтд Қытай) 

(Цянгсу Янгнонг Кемикал, 

Вилловод Лтд. Қытай) 

(Джздзинянг Синоног 

Кемикал Казахстан 

«Щелково Агрохим КZ»  

ЖШС ) 

Шет ААИ 

7  ҰлыТау ауд.,  

с. Ұлытау 

 

364 дана/331,5 кг 

 

(Шандонг Куиаошин 

Кемикал Ко., Лтд Қытай) 

(Наньцзинь Эссенс Файн 

Кемикал Со., Лтд Қытай) 

(Цянгсу Янгнонг Кемикал, 

Вилловод Лтд. Қытай) 

(Джздзинянг Синоног 

Кемикал Казахстан 

«Щелково Агрохим КZ»  

ЖШС ) 

Ұлытау 

ААИ 

8  Қаражал  қ. 

 

19 дана/14,2 кг (Шандонг Куиаошин 

Кемикал Ко., Лтд Қытай) 

(Наньцзинь Эссенс Файн 

Кемикал Со., Лтд Қытай) 

(Цянгсу Янгнонг Кемикал, 

Вилловод Лтд. Қытай) 

(Джздзинянг Синоног 

Кемикал Казахстан 

«Щелково Агрохим КZ»  

ЖШС ) 

Қаражал 

ААИ 

9  Қарағанды қ.  қағаз; 

пластик 

196 дана/98 кг 

2 дана/1,15 кг 

(Шангдонг Чияу-чанг 

Кемикал Ко., Қытай) 

Қарағанды 

ҚАИ 
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5.8.9-шы кесте. Қарағанды облысы бойынша көмілген пестицидтер 

туралы ақпарат  

 
№ 

р/с 

Қорымның орналасқан 

орны 

Пестицидтің атауы, 

препаративті нысаны, 

өндіруші 

Қорым иесі Пестицид 

саны (кг/л) 

1 Абай ауд.,  

Есенгелді с/о 

Гранозан, Меркуран, Фундазол, 

Вофатокс, Амин тұзы, 

Хлорофос, ДДТ 

Абай ауданы 

Есенгелді селолық 

округінің әкімдігі 

96 000 

2 Бұхар-Жырау ауд, 

Үштобе с/о 

 

Арсенит натрия, арсенит 

кальция, фенилмеркурацетат, 

мырыш фосфиді, Гранозан, 

Меркуран, Фундазол, Вофатокс, 

Амин тұзы, Хлорофос, ДДТ 

Бұжар-Жырау 

ауданы Үштөбе 

селолық округінің 

әкімдігі 

 

153 000 

 

3 Жаңаарқа ауд.,  

Целинный с/о, 

«Бақдәулет» ш/қ-ның 

аумағында   

Гранозан, Меркуран, Фундазол, 

Вофатокс, Амин тұзы, 

Хлорофос, ДДТ 

Жаңаарқа ауданы 

Целинный селолық 

округінің әкімдігі 

20 000 

 

ҚОҚ БАЖ-да ТҚҚ-ның 132 полигоны тіркелген, 2016 жылы аталған 

көрсеткіш 17-ні құрады (2016 жылғы Шолуға сәйкес).  

5.8.10, 5.8.11 және 5.8.12-ші кестелерде облыс бойынша өнеркәсіп 

қалдықтары мен ТҚҚ қатысты ақпарат ұсынылған. 

 

5.8.10-шы кесте. Қарағанды облысы бойынша ТҚҚ полигондары  

 
№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан орны 

1 610614350091  «Зикиров Абай 

Курмашевич» ЖК 

Қарағанды облысы,  

Қарағанды қ.ә. 

2 161140022018  «Зак кар» ЖШС Қарағанды облысы,  

Бұхар-Жырау ауданы 

3 140540025784 091400281561 «Ізашар» ЖШС Қарағанды облысы,  

Бұхар-Жырау ауданы, 

Зеленобалковский с.о., Доскей 

ауылы 

4 061040002821 09144046097 Шахтинск қаласы 

әкімдігінің «Горкомхоз» 

ЖШС 

Қарағанды облысы,  

Шахтинск қ.,  

Шахтинск-Шахан 

автожолында Шахтинсктен 

Солтүстік-Шығысынан 1,5 

шақ. 

5 020740000236 09136082197 «Шұбаркөл көмір» АҚ Қарағанды облысы,  

Қарағанды қ.ә. 

6 060440003792 09112012658 «Сәтсәулет» ЖШС Қарағанды облысы,  

Сатпаев қ.ә.,  Комаров көш. 13 

А 

7 051240002718 09142109058 Қарағанды қаласының 

«Горкомтранс» ЖШС 

Қарағанды облысы, Қарағанды 

қ.ә.,  

Октябрьская а.ә.,  

Октябрьск ауд. 

8 020740000068 09140101035 «Гордорсервис - Т» ЖШС Қарағанды облысы,  

Теміртау қ.ә. 

9 090140017420 09145122001 «Temirtau System Group» Қарағанды облысы,  
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан орны 

ЖШС Темиртау қ., қалалық қоқыс 

үйіндісінің маңында  

10 941240000629 091450271459 «Стэка» ӨК Қарағанды облысы,  

Теміртау қ., Екатеринбург-

Алматы трассасы 

11 070140000421 09144046327 «Сарыарқа» әлеуметтк-

кәсіпкерлік корпорациясы» 

Ұлттық компаниясы» АҚ 

Қарағанды обл., Сарань г., 046 

жергілікті мекен 327 уч. 

12 960740000330 09144046311 «Абаттандыру» ЖШС Сарань қ., «Дубовская» 

шахтысы карьерінің маңында 

13 950440001029 09143003673 «Қарағанды облысы 

Қарқаралы ауданы 

Қарқаралы қаласы әкімінің 

аппараты» ММ 

Қарағанды облысы, Қарқаралы 

ауд., Қарқаралы қаласының 

солтүстік шығыс бөлігінде 

14 051240003479 09143003586 «Тазалық Қарқаралы» 

ЖШС 

Қарағанды облысы, Қарқаралы 

ауд., Қарқаралы қаласы, 

Солтүстік-Шығыс 

15 090740011879 09142165455 «Walkbridge Kazakhstan» 

ЖШС 

Қарағанды обл., Қарағанды қ., 

Қазыбек би атындағы аудан,  

165 есептік квартал, 3 учаске 

16 101040010783 09142110016 «Сарыарқа» әлеуметтк-

кәсіпкерлік корпорациясы» 

Ұлттық компаниясы» АҚ 

Қарағанды обл., Қарағанды қ., 

Октябрьск ауд., ДСК ауданы 

17 051240002718 09142109111 Қарағанды қаласының 

«Горкомтранс» ЖШС 

Қарағанды обл., Қарағанды қ., 

Октябрьск ауд., Күзембаев 

атындағы Шахта (№№ 8, 9 

үйіндісі) 

18 051240002718 09142109053 Қарағанды қаласының 

«Горкомтранс» ЖШС 

Қарағанды обл., Қарағанды қ., 

Октябрь ауд., Батыстық 

шахтасының пайдаланылған 

аумағында  

19 120240012748 09142101214 «Промэкотехнология» 

ЖШС 

Қарағанды обл., Қарағанды қ., 

Октябрь ауд., Ушаков көш., 1 

Б учаскесі 

20 120240012748 09142069053 «Промэкотехнология» 

ЖШС 

Қарағанды обл., Қарағанды қ., 

Октябрь ауд., Амангелді көш., 

26/1 учаскесі 

21 070940022500 09142069037 «Караганда-Ресайклинг» 

ЖШС 

Қарағанды обл., Қарағанды қ., 

Октябрь ауд., Пархоменко 

атындағы зауыт маңында, 44 

құрылыстың қасында 

22 000240002439 09142042041 «Тавис» ЖШС Қарағанды обл., Қарағанды қ., 

Октябрь ауд., Солтүстік 

өндірістк аймақ  

23 120440011033 09141024355 Абай ауданы әкімдігінің 

Абай ауданының 

ветеринария бөлімінің 

«Абай аудандық 

ветеринария станциясы» 

ШЖҚ МКК  

Қарағанды облысы, Абай 

ауданы, Қарабас поселкесі 

24 110940019838 09140116171 «Азимут геология» ЖШС Қарағанды облысы, Бұхар-

Жырау ауданы,  

Ғ.Мұстафин поселкесі 

25 140340005851 09140114197 «GIS COM» ЖШС Қарағанды облысы,  

Теміртау қ., Ақтау поселкесі, 

қиыршық тас карьерінің 
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан орны 

аймағында 

26 010940005331 09140110418 «АЛЬ-МАТИН» ЖШС Қарағанды облысы, Бұхар-

Жырау ауданы, поселок Актау 

27 950340001114 09140104723 «Қарағанды облысы Бұхар-

Жырау ауданының Дубовка 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ 

Қарағанды облысы, Бұхар-

Жырау ауданы, Дубовка 

селолық округі, Дубовка 

селосы 

28 051240002718 09140103129 Қарағанды қаласының 

«Горкомтранс» ЖШС 

Қарағанды облысы, Бұхар-

Жырау ауданы, Новоузенск 

селолық округі  

29 611212350059 09140083324 «Амангелдин Темур 

Куйкишович» ЖК 

Қарағанды облысы, Бұхар-

Жырау ауданы, Молодецкое 

селолық округі, Молодецкое 

селосы 

30 950340001124 09140081698 «Қарағанды облысы Бұхар-

Жырау ауданының Ростов 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ  

Қарағанды облысы, Бұхар-

Жырау ауданы, Қызылжар 

селосы, Огородная көш.,  

43 үй 

31 950340001124 091400801069 «Қарағанды облысы Бұхар-

Жырау ауданының Ростов 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ 

Қарағанды облысы, Бұхар-

Жырау ауданы, Ростовка 

селолық округі, Ростовка 

селосы 

32 950440001188 091400311468 «Қарағанды облысы Бұхар-

Жырау ауданының Үштөбе 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ  

Қарағанды облысы, Бұхар-

Жырау ауданы, Үштөбе 

селолық округі, Үштөбе 

селосы 

33 430115450186 091400281526 «Зикирова Саркыт 

Касымовна» ЖК 

Қарағанды облысы, Бұхар-

Жырау ауданы, Доскей 

селолық округі, Доскей селосы 

34 610614350091 09140026986 ИП «Зикиров Абай 

Курмашевич» 

Қарағанды облысы, Бұхар-

Жырау ауданы, Көкпекті 

селолық округі, Көкпекті 

селосы 

35 081140015276 091400261000 «Тазалық-1» ЖШС Қарағанды облысы, Бұхар-

Жырау ауданы, Көкпекті 

селолық округі, Көкпекті 

селосы 

36 660308401322 09140017939 «Дакирова Аклима 

Кайруллина» ЖК 

Қарағанды облысы, Бұхар-

Жырау ауданы, Петровка 

селолық округі, Петровка 

селосы 

37 950440001227 09140011513 «Қарағанды облысы Бұхар-

Жырау ауданының Белағаш 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ  

Қарағанды облысы, Бұхар-

Жырау ауданы, Белағаш 

селосық округі, Белағаш 

селосы 

38 991240005381 09137055653 «Шокайский элеватор» 

ЖШС 

Қарағанды облысы , 

Осакаровка ауданы, Сарыөзек 

селосық округі, Шоқай 

станциясы   

39 950240000291 09137015627 «Қарағанды облысы 

Осакаровка ауданының 

Осакаровка поселкесі 

әкімінің аппараты» ММ  

Қарағанды облысы, 

Осакаровка ауданы, 

Осакаровка поселкесі 

40 950240000291 09137015582 «Қарағанды облысы 

Осакаровка ауданының 

Осакаровка поселкесі 

Қарағанды облысы, 

Осакаровка ауданы, 

Осакаровка поселкесі 
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан орны 

әкімінің аппараты» ММ 

41 950240001071 09137013684 «Қарағанды облысы 

Осакаровка ауданының 

Озерный селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ  

Қарағанды облысы, 

Осакаровка ауданы, Озерный 

селолық округі, Озерное 

селосы 

42 950140000892 09136033461 «Нұра ауданы Байтуған 

селосы әкімінің аппараты» 

ММ 

Қарағанды облысы, 

Нуринский район, 

Новокарповск селолық округі, 

Байтуған селосы 

43 950440000942 09134071060 «Көксу селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

  

Қарағанды облысы, Абай 

ауданы, Көксу селолық округі, 

Алтын кілттер селосы 

44 950440001257 09134071059 «Южный поселкесі 

әкімінің аппараты» ММ  

Қарағанды облысы, Абай 

ауданы, Құлаайғыр селолық 

округі 

45 950440000893 09134071056 «Курмин селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

Қарағанды облысы,  Абай 

ауданы,  Курмин с/о, Жұмабек 

селосы   

46 950440000962 09134071055 «Есенгелді селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

   

Қарағанды облысы,  Абай 

ауданы, Есенгелді селолық 

округі 

47 950440001059 09134071054 «Құлайғыр селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

   

Қарағанды облысы, Абай 

ауданы, Құлаайғыр селосы 

48 950440001277 09134033328 «Ақбастау селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

  

Қарағанды облысы, Абай 

ауданы, АқбасТау селолық 

округі, Ақбастау селосы 

49 950440001049 09134029009 «Топар поселкесі әкімінің 

аппараты» ММ  

  

Қарағанды облысы, Абай 

ауданы, Топар поселкесі 

50 050140004768 09134017087 «Қарағанды облысы Абай 

қаласы әкімінің аппараты» 

ММ 

Қарағанды облысы, Абай 

ауданы, Мичурин селолық 

округі  

51 950340000826 09134016432 «мичурин селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

  

Қарағанды облысы, Абай 

ауданы, Мичурин селолық 

округі, Агрогородок селосы 

52 950340000929 09134005640 «Сарепта селосы әкімінің 

аппараты» ММ 

  

Қарағанды облысы,  Абай 

ауданы, Сарепті селолық 

округі, Сарепті селосы 

53 950640001442 09134003581 «Қарағанды облысы Бұхар-

Жырау ауданы Самарқанд 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ  

Қарағанды облысы, Абай 

ауданы, Самарка селосы 

54 950340000979 09133070085 «Қарағанды облысы 

Қарқаралы ауданы Қырғыз 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ  

Қарағанды облысы, Қарқаралы 

ауд., Қырғыз селолық округі, 

Бүркітті селосы 

55 970740001370 09133070084 «Қарағанды облысы 

Қарқаралы ауданы Абай 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ  

Қарағанды облысы, Қарқаралы 

ауд., Абай селолық округі, 

Айнабұлақ селосы 

56 970940001873 09133070083 «Қарағанды облысы 

Қарқаралы ауданы 

Балқантау селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ  

Қарағанды облысы, Қарқаралы 

ауд., БалканТау селолық 

округі, Қарабұлақ селосы 

57 950740000795 09133070082 «Қарағанды облысы Қарағанды облысы, Қарқаралы 
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан орны 

Қарқаралы ауданы Нығмет 

Нұрмаков атындағы 

ауылдық округі әкімінің 

аппараты» ММ  

ауд., Н.Нұрмаков селолық 

округі, Осыбай село 

58 971140001490 09133070081 «Қарағанды облысы 

Қарқаралы ауданы 

Тәттімбет ауылдық округі 

әкімінің аппараты» ММ  

Қарағанды облысы, Қарқаралы 

ауд., Тәттімбет ауылдық 

округі, Ақтасты селосы 

59 970940001863 09133070080 «Қарағанды облысы 

Қарқаралы ауданы 

Шарықты селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ  

Қарағанды облысы, Қарқаралы 

ауд., Шарықты селолық округі, 

Теректі селосы 

60 940240000626 09133070079 «Қарағанды облысы 

Қарқаралы ауданы Қаракөл 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ   

Қарағанды облысы, Қарқаралы 

ауд., Қаракөл селолық округі, 

Қаракөл селосы 

61 970840001483 09133070078 «Қарағанды облысы 

Қарқаралы ауданы Мади 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ  

Қарағанды облысы, Қарқаралы 

ауд., Мади селолық округі 

62 970840001423 09133070077 «Қарағанды облысы 

Қарқаралы ауданы 

Егіндібұлақ селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

Қарағанды облысы, Қарқаралы 

ауд., Қаракөл селолық округі, 

Қаракөл селосы 

63 950440000922 09133070076 «Қарағанды облысы 

Қарқаралы ауданы Томар 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ  

Қарағанды облысы, Қарқаралы 

ауд., Томар селолық округі  

64 950440000992 09133070075 «Қарағанды облысы 

Қарқаралы ауданы Темірші 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ  

Қарағанды облысы, Қарқаралы 

ауд., Темірші селолық округі, 

Татан селосы 

65 970840001463 09133070074 «Қарағанды облысы 

Қарқаралы ауданы Бақты 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ  

Қарағанды облысы, Қарқаралы 

ауд., Бақты селолық округі, 

Бақты селосы 

66 940440000584 09133070073 «Қарағанды облысы 

Қарқаралы ауданы 

Қаршығалы селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ  

Қарағанды облысы, Қарқаралы 

ауд., Қаршығалы селолық 

округі, Көктас селосы 

67 950440000982 09133070072 «Қарағанды облысы 

Қарқаралы ауданы 

Жаңатоған селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ  

Қарағанды облысы, Қарқаралы 

ауд., Жаңатоған селолық 

округі, Жаңатоған селосы 

68 970840001443 09133070071 «Қарағанды облысы 

Қарқаралы ауданы 

Қайнарбұлақ селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ  

Қарағанды облысы, Қарқаралы 

ауд., Қайнарбұлақ селолық 

округі, Аппаз селосы 

69 971040001665 09133070070 «Қарағанды облысы 

Қарқаралы ауданы Бесоба 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ  

Қарағанды облысы, Қарқаралы 

ауд., Бесоба селолық округі, 

Бесоба селосы 

70 950340000802 09133070069 «Қарағанды облысы 

Қарқаралы ауданы Ынталы 

селолық округі әкімінің 

Қарағанды облысы, Қарқаралы 

ауд., Ынталы селолық округі, 

Ынталы селосы 
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71 971040001704 09133070068 «Қарағанды облысы 

Қарқаралы ауданы Қоянды 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ  

Қарағанды облысы, Қарқаралы 

ауд., Коянды селолық округі  

72 950340001065 09133070067 «Қарағанды облысы 

Қарқаралы ауданы Мартбек 

Мамыраев атындағы 

ауылдық округі әкімінің 

аппараты» ММ  

Қарағанды облысы, Қарқаралы 

ауд., Мартбек Мамыраев 

ауылдық округі, Ақжол селосы 

73 950840000104 09133070066 «Қарағанды облысы 

Қарқаралы ауданы Угар 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ  

Қарағанды облысы, Қарқаралы 

ауд., Ұғар селолық округі  

74 950340001263 09133070065 «Қарағанды облысы 

Қарқаралы ауданы  

Қ. Аманжолов селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ 

Қарағанды облысы, Қарқаралы 

ауд., Қ.Аманжолов селолық 

округі, Талды селосы 

75 950340000959 09133070064 «Қарағанды облысы 

Қарқаралы ауданы 

Тегісшілдік селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ  

Қарағанды облысы, Қарқаралы 

ауд., Тегісшілдік селолық 

округі, Тегісшілдік селосы 

76 950340000969 09133070063 «Қарағанды облысы 

Қарқаралы ауданы Нүркен 

Абдиров атындағы селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ 

Қарағанды облысы, Қарқаралы 

ауд., Н.Абдиров селолық 

округі 

77 960440000746 09133070062 «Қарағанды облысы 

Қарқаралы ауданы 

Қарағайлы поселкесі 

әкімінің аппараты» ММ  

Қарағанды облысы, Қарқаралы 

ауд.,  

Қарағайлы поселкесі 

78 060140010596 09111007113 «Приозеск қаласының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары 

бөлімі» ММ  

Қарағанды облысы, Приозерск 

қаласы, 007 квартал 

79 060140010596 09111007112 «Приозеск қаласының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары 

бөлімі» ММ  

Қарағанды облысы, Приозерск 

қаласы,  Алматы-Астана шос., 

492км. уч. 

80 020140004049 09111007073 Приозерск қаласының 

әкімдігі жанындағы 

«Коммуналдық тұрғын 

үйлерді қайта 

қалыптастыру басқармасы» 

КМК  

Қарағанды облысы, Приозерск 

қаласынан батыста 4,5 шақ. 

81 980640000668 09110014039 «Қаражал» қаласы 

әкімдігінің қалалық 

коммуналдық 

шаруашылығы» КМК 

Қарағанды облысы, земли 

города Каражал 

82 050440006021 09108016148 «Қалалық коммуналдық 

шаруашылығы-2012» 

Қарағанды облысы, Балхаш қ., 

Алматы-Екатеринбург 
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан орны 

ЖШС автожолынан 644 км 

аудандағы учаске, сол 

жағынан  

83 961240002222 09108007049 «Балхаш қаласы Қоңырат 

поселкесі әкімінің 

аппараты» ММ  

Қарағанды обл. г. Балхаш, п. 

Конырат, район бывшей 

оранжереи жергілікті мекен, 

уч.  

84 120640002993 09106038606 «ЭКО Нұр Сервис» ЖШС Қарағанды облысы, ҰлыТау 

ауданы, Қызылорда облысы 

Сырдария ауданының ұзақ 

мерзіміндегі пайдалануында 

85 120640002993 09106038587 «ЭКО Нұр Сервис» ЖШС Қарағанды облысы, ҰлыТау 

ауданы, Қызылорда облысы 

Сырдария ауданының ұзақ 

мерзіміндегі пайдалануында 

86 040140007710 09106038515 «Эко-Service» ЖШС Қарағанды обл., ҰлыТау 

ауданы, Қызылорда облысы 

Сырдария ауданының ұзақ 

мерзіміндегі пайдалануында 

с/о, 038 жергілікті мекен уч. 

«Қызылорда-Құмкөл» 

трассасының 175 шақ 

87 970140003612 09106035260 «Ұлытау ауданы Мибұлақ 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ  

Қарағанды облысы, ҰлыТау 

ауданы, Мибұлақ селолық 

округі 

88 931240000845 09106032284 «Ұлытау ауданы Сарысу 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ  

Қарағанды облысы, ҰлыТау 

ауданы, Сарысу селолық 

округі, Жыланды елді 

мекенінің жерлерінде 

орналасқан   

89 970140003315 09106030159 «Ұлытау ауданы Борсеңгір 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ  

  

Қарағанды облысы, ҰлыТау 

ауданы, Борсеңгір селолық 

округі, Борсеңгір елді 

мекенінің жерлерінде 

орналасқан    

90 970140003721 09106028129 «Ұлытау ауданы Қоскөл 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ  

Қарағанды облысы, ҰлыТау 

ауданы, Қоскөл селосы,  

Иманов көш. 

91 970140003602 09106026120 «Ұлытау ауданы Жанкелді 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ  

Қарағанды облысы, ҰлыТау 

ауданы, Жанкелді селолық 

округі, Байқоңыр селосы 

92 970140003553 09106024069 «Ұлытау ауданы Ақтас 

поселкесі әкімінің 

аппараты» ММ  

Қарағанды облысы, ҰлыТау 

ауданы, Ақтас поселкелік 

округі, Пионер елді мекенінің 

жерлерінде орналасқан  

93 970140003553 09106023088 «Ұлытау ауданы Ақтас 

поселкесі әкімінің 

аппараты» ММ 

Қарағанды облысы, ҰлыТау 

ауданы, Ақтас поселкелік 

округі, Пионер елді мекенінің 

жерлерінде орналасқан 

94 010640002227 09106020311 «Ұлытау ауданы Қарсақпай 

поселкесі әкімінің 

аппараты» ММ  

Қарағанды облысы, ҰлыТау 

ауданы, Қарсақпай поселкесі 

95 010340002583 09106019195 «Ұлытау ауданы Жезді 

поселкесі әкімінің 

аппараты» ММ  

Қарағанды облысы, ҰлыТау 

ауданы, Жезді поселкесі,  

Есентоғай көш., 1 үй, 1 пәт. 

96 970140003563 09106015211 «Ұлытау ауданы Қарағанды облысы, ҰлыТау 
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан орны 

Қаракеңгір селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

ауданы, Қаракеңгір селолық 

округі 

97 970140003464 09106012140 «Қарағанды облысы 

Ұлытау ауданы Алғабас 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ  

Қарағанды облысы, ҰлыТау 

ауданы, Алғабас селолық 

округі, Бетбұлақ селосы 

98 970140003296 09106011192 «Ұлытау ауданы Егінді 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ  

Қарағанды облысы, ҰлыТау 

ауданы, Егінді селолық округі 

99 970140003296 09106010154 «Ұлытау ауданы Егінді 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ 

Қарағанды облысы, ҰлыТау 

ауданы, Егінді селолық округі, 

Егінді селосы 

100 970140003474 09106009136 «Ұлытау ауданы Терсақан 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ  

Қарағанды облысы, ҰлыТау 

ауданы, Терсаққан селолық 

округі 

101 980140002913 09106006148 «Ұлытау ауданы Шеңбер 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ  

Қарағанды обл., ҰлыТау 

ауданы, Қорғасын с/о 

102 970140003563 09106004170 «Ұлытау ауданы 

Қаракеңгір селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ  

Қарағанды обл., ҰлыТау 

ауданы, Амангелді с/о 

103 970140003305 09106002329 «Ұлытау ауданы Ұлытау 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ 

Қарағанды облысы, ҰлыТау 

ауданы, Ұлытау селосы 

104 940640001202 09104031432 «Ұлытау ауданы Ералиев 

ауылдық округі әкімінің 

аппараты» ММ  

 

Қарағанды облысы, Жаңаарқа 

ауданы, Ералиевский аульный 

округ, аул Ералиев, учетный 

квартал №031, участок №432 

105 940640001044 09104029244 «Жаңаарқа ауданы 

Сейфуллин ауылдық округі 

әкімінің аппараты» ММ  

Қарағанды облысы, Жаңаарқа 

ауданы, С. Сейфуллин 

ауылдық округі, Ынтымақ 

ауылы 

106 940640000938 09104021198 «Жаңаарқа ауданы 

Целинный ауылдық округі 

әкімінің аппараты» ММ  

Қарағанды облысы, Жаңаарқа 

ауданы, Целинный ауылдық 

округі, Орынбай ауылы 

107 940540000944 09104019224 «Жаңаарқа ауданы 

Мұқажан Жұмажанов 

атындағы ауылдық округі 

әкімінің аппараты» ММ  

 

Қарағанды облысы, Жаңаарқа 

ауданы, М. Жұмажанов 

селолық округі,  

М. Жұмажанов селосының 

солтүстік шығыс бөлігі 

108 970140004016 09104015572 «Жаңаарқа ауданы 

Түгіскен ауылдық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

Қарағанды облысы, Жаңаарқа 

ауданы, Түгіскен ауылдық 

округі 

109 940640001242 09104013419 «Жаңаарқа ауданы 

Бидайық ауылдық округі 

әкімінің аппараты» ММ  

  

Қарағанды облысы, Жаңаарқа 

ауданы, Бидайық ауылдық 

округі, Бидайық ауылы 

110 940640001242 09104013418 «Жаңаарқа ауданы 

Бидайық ауылдық округі 

әкімінің аппараты» ММ  

 

Қарағанды облысы, Жаңаарқа 

ауданы, Бидайық ауылдық 

округі, Ақтайлақ селосы 

111 970140003692 09104005005 «Атасу поселкесі әкімінің 

аппараты» ММ  

Қарағанды облысы, Жаңаарқа 

ауданы, Атасу поселкесі 

112 961240002054 09102035075 «Тасарал селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ  

  

Қарағанды облысы, Ақтоғай 

ауданы, Тасарал селолық 

округі, Тасарал селосы 
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан орны 

113 961240002639 09102034294 «Торанғалық селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ 

 

Қарағанды облысы, Ақтоғай 

ауданы, Торанғалық селолық 

округі 

114 961240002649 09102032146 «Айыртас селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

 

Қарағанды облысы, Ақтоғай 

ауданы, Айыртас селолық 

округі, Айыртас селосы 

115 961240001630 09102030186 «Құсақ селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

 

Қарағанды облысы, Ақтоғай 

ауданы, Құсақ с.о., Қошқар с. 

116 961240002034 09102028110 «Абай селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

  

Қарағанды облысы, Ақтоғай 

ауданы, Абай селолық округі, 

Абай селосы 

117 970140003434 09102026216 «Қарабұлақ селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

Нарманбет с. 

118 961240002024 09102024227 «Ортадересі селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

Ортадересін с. 

119 970140004204 09102022583 «Сарышаған поселкесі 

әкімінің аппараты» ММ 

Қарағанды облысы,  Ақтоғай 

ауданы, Сарышаған селосы 

120 961240002044 09102017168 «Қарағанды облысы 

Ақтоғай ауданы Шашубай 

поселкесі әкімінің 

аппараты» ММ  

Қарағанды облысы, Ақтоғай 

ауданы, Шашубай поселкесі 

121 970240003616 09102015251 «Сарытерек селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ  

  

Қарағанды облысы, Ақтоғай 

ауданы, Сарытерек с/о, 

Сарытерек с. 

122 970240003616 09102015250 «Сарытерек селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ  

Жетімшоқы с., 015 жергілікті 

мекен 

123 970240002886 09102013239 «Шабанбайби селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ  

Шабанбай би с. 

124 970240004248 09102011171 «Қызыларай селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ    

Қарағанды облысы, Ақтоғай 

ауданы, Қызыларай с/о, 

Ақжарық с. 

125 970240003597 09102009233 «Нүркен селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ   

Қарағанды облысы, Ақтоғай 

ауданы, Нүркен селолық 

округі, Нүркен селосы 

126 970240004238 09102007167 «Қарамендеби селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ   

Қарағанды облысы, Ақтоғай 

ауданы, Қараменде би селолық 

округі, Ақтас селосы 

127 130840014507 09102005457 «Ақтоғай ауданының 

құрылыс бөлімі» ММ  

  

Қарағанды облысы, Ақтоғай 

ауданы, Жидебай селолық 

округі, Сауле селосы 

128 970240003606 09102005435 «Жидебай селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ  

  

Қарағанды облысы, Ақтоғай 

ауданы, Жидебай селолық 

округі, Үшарал селосы,  

Сарыозек-1 қыстағы 

129 970240003587 09102003100 «Кежек селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ  

  

Қарағанды облысы, Ақтоғай 

ауданы, Кежек селолық округі, 

Ақши селосы 

130 970240003577 09102002495 «Ақтоғай селосы әкімінің 

аппараты» ММ  

002 жергілікті мекен 

131 061040002821 09146016001 Шахтинск қаласы 

әкімдігінің «Горкомхоз» 

ЖШС 

Қарағанды облысы,  

Шахтинск қ., Шахтинск-

Шахан автожолы бойынша 

Шахтинсктен Солтүстік 



2017 жылға Өндіріс және тұтыну қалдықтарының мемлекеттік кадастрын жүргізу 

нәтижелері бойынша ақпараттық шолу   

202 

 

№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан орны 

Шығысынан 1,5 км. 

132 061040002821 09144046096 Шахтинск қаласы 

әкімдігінің «Горкомхоз» 

ЖШС 

Қарағанды облысы,  

Сарань қ.,  

«Дубовская» шахтасының 

бұрыңғы карьерлерінің 

аумағындағы Сарань-

Қарағанды автожолының 

бойында 

 

5.8.11-ші кесте. Қарағанды облысы бойынша қауіпті қалдықтарды (1-

класс) орналастыру полигондары  

 
№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан орны 

1 951140000042 091451071809 «Арселормиттал 

Темиртау» АҚ 

№2 химиялық қалдықтар үйіндісі,  

Қарағанды обл., Теміртау қ.ә. 

2 951140000042 091451071809 «Арселормиттал 

Темиртау» АҚ 

№1 химиялық қалдықтар үйіндісі,  

Қарағанды обл., Теміртау қ.ә. 

3 951140000042 091451071809 «Арселормиттал 

Темиртау» АҚ 

Күлшлакжинақтағыш,  

Қарағанды обл., Теміртау қ.ә. 

4 951140000042 091451071809 «Арселормиттал 

Темиртау» АҚ 

Құрамында хром бар қалдықтарды 

орналастыру полигоны,  

Қарағанды обл., Теміртау қ.ә.  

5 030340004068 09140033393 «Қарағанды-құс» ЖШС Қарағанды обл., Бұхар-Жырау ауд., 

Үштөбе с/о 

6 090240007743 09140074742 «Птицефабрика им.К. 

Маркса» ЖШС 

Қарағанды обл., Бұхар-Жырау ауд., 

Үштөбе с/о, Үштөбе с. 

7 110140016160 09109032624 «Племптицеторг» ЖШС Қарағанды обл., Жезқазған қ.ә., 

Кеңгір с/о, Кеңгір с. 

8 080140007331 09106038341 «Кен.Дор» ЖШС Қарағанды обл., ҰлыТау ауданы,  

Қызлорда обл., Сырдария 

ауданының ұзақ мерзімді 

пайдаланудағы жерлер,  

«Құмкөл» кен орындары 

 

5.8.12-ші кесте. Қарағанды облысы бойынша қауіпті емес 

қалдықтарды (ІІ-класс) орналастыру полигондары  

 

 
№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан орны 

1 951140000042 09134071001 «Арселормиттал 

Темиртау» АҚ 

Қарағанды обл., Абай ауд., Шығыс 

ОКФ  

2 951140000042 09134071001 «Арселормиттал 

Темиртау» АҚ 

Қарағанды обл., Абай ауд., Шығыс 

ОКФ 

3 951140000042 09146049139 «Арселормиттал 

Темиртау» АҚ 

Қарағанды обл., Шахтинск қ.ә., 

Ленин атындағы ш. 

4 951140000042 091451071809 «Арселормиттал 

Темиртау» АҚ 

Отвал сталеплавильных шлаков, 

Қарағанды обл., Теміртау қ.ә. 

5 951140000042 091451071809 «Арселормиттал 

Темиртау» АҚ 

Отвал породы обогащения углей, 

Қарағанды обл., Теміртау қ.ә. 

6 951140000042 091451071809 «Арселормиттал Хвостохранилище № 3, Қарағанды 
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан орны 

Темиртау» АҚ обл., Теміртау қ.ә.  

7 951140000042 091451071809 «Арселормиттал 

Темиртау» АҚ 

Хвостохранилище № 2, Қарағанды 

обл., Теміртау қ.ә. 

8 951140000042 091451071809 «Арселормиттал 

Темиртау» АҚ 

Отвал доменных шлаков, 

Қарағанды обл., Теміртау қ.ә. 

9 951140000042 091451071809 «Арселормиттал 

Темиртау» АҚ 

Полигон промышленно-бытовых 

отходов, Қарағанды обл., Теміртау 

қ.ә.  

10 081140015375 09142017084 «Қарағанды энергия 

орталығы» ЖШС 

Қарағанды обл., Қарағанды қ.ә. 

11 050140000656 09108021002 «Қазақмыс 

корпорациясы» ЖШС 

Қарағанды обл., Балхаш қ.ә., ООО,  

Металлургиялық шлактарды 

қоймалауға арналған шлақ үйіндісі 

йі 140240006231 09140106168 «Sherubai Komir» ЖШС Қарағанды обл., Абай ауд., Абай 

қ.ә., Абай қ. 

13 050140000656 09109007320 «Қазақмыс 

корпорациясы» ЖШС 

Қарағанды обл., Жезқазған қ.ә.,  

№ 1,2 ЖОФ 

14 050140000656 09108005327 «Қазақмыс 

корпорациясы» ЖШС 

Қарағанды обл., Балхаш қ.ә., 

Балхаш ОФ, күлшлактарының 

өалдықтарын қабылдау және үюге 

арналған қоқыс үйіндісі 

15 050440002910 - «Разрез «Кузнецкий» 

ЖШС 

Қарағанды обл., Бұхар-Жырау ауд., 

Тоғызқұдық с/о,  

Тоғызқұдық с. 

16 081140015375 09142108280 «Қарағанды энергия 

орталығы» ЖШС 

Қарағанды обл., Қарағанды қ.ә.,  

Қарағанды қ., Октябрьск ауд.,  

108 есептк кварталы, 022 учаскесі. 

17 081140015375 09142108281 «Қарағанды энергия 

орталығы» ЖШС 

Қарағанды обл., Қарағанды қ.ә.,  

Қарағанды қ., Октябрьск ауд.,  

108 есептк кварталы, 022 учаскесі. 

18 081140015375 09142108279 «Қарағанды энергия 

орталығы» ЖШС 

Қарағанды обл., Қарағанды қ.ә.,  

Қарағанды қ., Октябрьск ауд.,  

108 есептк кварталы, 022 учаскесі. 

19 050140001773 09133031039 «Оркен» ЖШС Қарағанды обл., Қарқаралы ауд., 

Бақты с/о, Бақты с. 

20 081140015375 09142017057 «Қарағанды энергия 

орталығы» ЖШС 

Қарағанды обл., Қарағанды қ.ә., 

Октябрь ауд.,  3-ЖЭО, 017 есептік 

кварталы, 057 учаскесі 

21 130640005593 09146049392 «Шахтинск жылу 

энергиясы» ЖШС 

Қарағанды обл., Шахтинск қ.ә. 

22 951140000042 09134071001 «Арселормиттал 

Темиртау» АҚ 

Қарағанды обл., Абай ауд., Шығыс 

ОКФ 

23 120640002993 09106038606 «ЭКО Нұр Сервис» ЖШС Қарағанды обл., УлыТаур-н 

24 120640002993 09106038587 «ЭКО Нұр Сервис» ЖШС Қарағанды обл., УлыТаур-н, 

Құмкөл 

25 951140000042 09-141-026-040 «Арселормиттал 

Темиртау» АҚ 

Қарағанды обл., Абай ауд., Абай 

шахтасы 

26 951140000042 09144046159 «Арселормиттал 

Темиртау» АҚ 

Қарағанды обл., Қарағанды қ.ә., 

Күзембаев атындағы шахта 

27 951140000042 09146049087 «Арселормиттал 

Темиртау» АҚ 

Қарағанды обл., Шахтинск қ.ә., 

Шахтинск шахтасы 

28 951140000042 09-146-049-139 «Арселормиттал 

Темиртау» АҚ 

Қарағанды обл., Шахтинск қ.ә., 

Ленин атындағы шахта  

29 040340000047 09145103016 «Bassel Group LLS» 

ЖШС 

Қарағанды обл., Теміртау қ.ә.,  

Теміртау қ. 
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан орны 

30 951140000042 09144046157 «Арселормиттал 

Темиртау» АҚ 

Қарағанды обл., Сарань қ.ә., 

Саранск шахтасы 

31 110140012821 09134060573 «Kazakhmys Energy» 

(казахмыс энерджи) 

ЖШС 

Қарағанды обл., Қарағанды қ.ә., 

негізгі аумақтан 1,8 км. Қарағанды 

қ. 40 км 

32 140641022293 09108005327 «Қазақмыс 

корпорациясы» ЖШС – 

«Балхаштүстіметалл» 

өндірістік бірлестігі 

филиалы 

Қарағанды обл., Балхаш қ.ә.,  

Балхаш қ., Ленин көш. 1, Балхаш 

өндірістік алаңы 

33 140641022293 09108007471 «Қазақмыс 

корпорациясы» ЖШС – 

«Балхаштүстіметалл» 

өндірістік бірлестігі 

филиалы 

Қарағанды обл., Балхаш қ.ә. 

34 951140000042 091451071776 «Арселормиттал 

Темиртау» АҚ 

Қарағанды обл., Теміртау қ.ә., 

Теміртау қ. 

35 950640000810 09102040601 «Ақ Алтыналмас» АҚ Қарағанды обл., Ақтоғай ауд., 

Ортадересін с/о 

36 970240000334 09107041088 «Nova цинк» ЖШС Қарағанды обл., Шет ауд.,  

Ақжал п.ә., Ақжал п. 

37 951140000042 09146049088 «Арселормиттал 

Темиртау» АҚ 

Қарағанды обл., Шахтинск қ.ә., 

Шахан п.ә., Шахан п. 

38 030840008029 09140024658 «Satkomir» тау кен 

компаниясы» (саткомир) 

Қарағанды обл., Бұхар-Жырау ауд., 

Қарақұдық с.ә.,  

Қарақұдық с. 

39 030640001541 09142108236 «Каруглересурс» ЖШС Қарағанды обл., Қарағанды қ.ә., 

Октябрьск а.ә., Октябрьск ауд. 

40 140641022293 09108009584 «Қазақмыс 

корпорациясы» ЖШС – 

«Балхаштүстіметалл» 

өндірістік бірлестігі 

филиалы 

Қарағанды обл.,  

Балхаш қ., Саяқ кен орнының 

өндірістік алаңы аумағында  

  

 

5.9 Қостанай облысы 

Есептілік кезеңде Қостанай облысы бойынша ҚОҚ БАЖ-ға 

қалдықтарды түгендеудің 1 533 есебі қабылданды, бұл 2016 жылмен 

салыстырғанда 218 есепке көп. 65 есеп ҚР ЭМ «ҚОҚ АТО» ШЖҚ РМК 

модераторларымен, 1468 есеп табиғат пайдаланушылар мен қалдықтарды 

жинау, шығару, кәдеге жарату, өңдеу, сақтау, орналастыру немесе жою 

бойынша операцияларды орындайтын субъектілердің өздігімен енгізілді.  

ҚОҚ БАЖ-ға ұсынылған 2017 жылға арналған қалдықтарды түгендеу 

бойынша есептерге сәйкес түзілген қауіпті және қауіпті емес қалдықтардың 

көлемі 5.9.1 және 5.9.3-ші кестелерде және 5.9.1-ші диаграммада көрініс 

табады.   
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5.9.1-ші кесте. 2017 жылы түзілген  қауіпті қалдықтардың көлемі 

 
№ р/с Қалдықтардың түрлері Көлемі, т 

1 Қызыл тізімнің қалдықтары 0,00 

2 Янтарь тізімнің қалдықтары 42 787,84 

3 Жасыл тізімнің қалдықтары 53 726 682,47 

  

5.9.1-ші диаграмма. 2017 жылғы қауіпті қалдықтардың көлемі мен 

қозғалысы  

 

 

 

2017 жылы облыс бойынша түзілген қауіпті қалдықтардың көлемі 

53 769 470,31 тоннаны құрады. «Янтарь» тізім қалдықтарының аса ірі көлемі 

«Аманжол-Акро» ЖШС (14 934,000 т), «жасыл» тізім Краснооктябрьское 

боксит кен басқармасы «Қазақстан алюминийі» АҚ филиалы (КБКБ) (52 443 

389,87 т) түзілген. 

5.9.2-ші кестеде есепті жылы қауіпті қалдықтардың аса ірі көлемі 

түзілген Қостанай облысының кәсіпорындары ұсынылған 
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5.9.2-ші кесте. 2017 жылы қауіпті қалдықтардың аса ірі көлемі 

түзілген Қостанай облысының кәсіпорындары 

 
№ 

р/с 

Кәсіпорын атауы Қалдықтар түрлері Көлемі, т 

1 «Қазақстан алюминийі»  АҚ 

Краснооктябрьск боксит руда басқару  

филиалы (КБРБ)  

Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

 

52 440 768,00 

2 «ОГК - 2» ААҚ Троицк МАЭС филиалы Күл және күлшлак қалдықтары 419 401,00 

3 «Соколов-Сарыбай тау кен байыту 

өндірістік бірлестігі» АҚ   

Күл және күлшлак қалдықтары 387 557,52 

Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

28 161,60 

4 «Бек+» ЖШС  Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

49 339,20 

5 «ЖАС-КАНАТ 2006» ЖШС  Құс саңғырығы (тезек) 32 850,40 

6 «Агроинтерптица» ЖШС  Құс саңғырығы (тезек) 31 162,00 

7 «Сарыагаш» ЖШС   Құс саңғырығы (тезек) 22 500,00 

8 «Баталинское» ЖШС Құс саңғырығы (тезек) 20 882,56 

9 «Квадрум» ЖШС  Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

20 000,03 

10 «Аманжол-Акро» ЖШС Шошқа сұйығы 14 934,00 

11 «Ауле-би I» ЖШС Құс саңғырығы (тезек) 13 000,00 

12 «Саркисян» ЖК   Құс саңғырығы (тезек) 12 000,00 

13 «Нұр-Жайлау НС» ЖШС  Құс саңғырығы (тезек) 11 117,36 

14 «Агро-Торо» ЖШС Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

7 953,12 

15 «Восток-1» ЖШС Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

7 545,20 

 

2017 жылы Қостанай облысы бойынша сынаптың жалпы көлемі, 

құрамында сынабы бар шамдар 6 850,43 кг құрады. Қалдықтардың аталған 

түрі бойынша жалпы ақпарат 5.9.2-ші диаграммада ұсынылған. 
 

5.9.2-ші диаграмма. Қостанай облысы бойынша құрамында сынап бар 

шамдардағы сынаптың көлемі туралы деректер (кг) 
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Облыс бойынша түзілген қауіпті емес қалдықтардың жалпы көлемі            

172 195 774,402 тоннаны құрады. Басқа қалдықтар қауіпті емес 

қалдықтардың жалпы көлемінің 99%-ын құрайды, 2016 жылмен 

салыстырғанда көлем 41 991 665 тоннаға ұлғайған және 172 183 173,272 

тоннаны құрайды. 2016 жылмен салыстырғанда құрылыс материалдарының 

көлемі 3,5 есеге ұлғайған. 

 

5.9.3-ші кесте. 2017 есептік жылы түзілген  қауіпті емес 

қалдықтардың көлемі  

 
№ р/с Қалдықтардың түрлері Көлемі, т 

1 Қаптау материалдары 556,80 

2 Макулатура 376,38 

3 Пластик қалдықтары 19,90 

4 Электрондық және электр жабдық қалдықтары 6,37 

5 Ірі көлемді қалдықтар 5,11 

6 Құрылыс қалдықтары  11636,58 

7 Қолданыстан шыққан автокөлік (дана)  328,00 

8 Басқа қалдықтар 172 183 173,27 

 

Пайыздық мөлшерде түзілген қауіпті емес қалдықтардың үлестері, 

сондай-ақ ірі көлемде қауіпті емес қалдықтарды түзетін кәсіпорындар 5.9.3-

ші диаграммада және 5.9.4-ші кестеде ұсынылған. 

 

5.9.3-ші диаграмма. Қостанай облысы бойынша түзілген  қауіпті емес 

қалдықтар көлемінің байланысы (%) 
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5.9.4-ші кесте. 2017 жылы қауіпті емес қалдықтардың аса ірі көлемі 

түзілген  Қостанай облысының кәсіпорындары 

 
№ 

р/с 

Кәсіпорын атауы Қалдықтардың түрлері Көлемі, т 

1 «БК-Строй» ЖШС Басқа құрылыс қалдықтары 6 473,08 

2 «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан 

компаниясы «KEGOC» (Kazakhstan Electricity 

Grid Operating Company) АҚ «Сарыбай 

жүйеаралық электр тораптары» филиалы 

Құрылыстың, ғимарат және 

имаратты қиратудың аралас 

қалдықтары 

1 382,39 

3 «Тазалық-2012» ЖШС Құрылыстың, ғимарат және 

имаратты қиратудың аралас 

қалдықтары 

883,20 

4 «Қостанай минералдары» АҚ  Басқа құрылыс қалдықтары 810,80 

5 «Өркен» ЖШС   Басқа құрылыс қалдықтары 490,60 

6 «Меңдіқара ауданы әкімдігінің білім бөлімі» ММ  Басқа құрылыс қалдықтары 360,00 

7 «Рудный соколовстрой» АҚ Басқа құрылыс қалдықтары 330,80 

8 «А. Рязанов атындағы №25 көпірқұрылысы 

жасағы» ЖШС 

Құрылыстың, ғимарат және 

имаратты қиратудың аралас 

қалдықтары 

222,58 

9 «Иволга-Холдинг» ЖШС  Басқа қаптауыш 

материалдар 

200,00 

10 «Арасар» фирмасы» ЖШС Рудный филиалы» 

филиалы 

Шыны ыдыстар 162,00 

11 «Костанайполиграфия» ЖШС Аралас макулатура 94,57 

12 Қостанай облысы әкімдігінің Денсаулық сақтау 

басқармасы «Қостанай қаласының №4 емханасы» 

КМК 

Қағаз және картон 

қаптауыштар 

90,00 

13 «Қостанай баспа үйі» ЖШС Қағаз 80,29 

14 Лисаковск қаласы әкімдігінің білім бөлімінің 

«Дельфинчик» сәбилер бақшасы» МКҚК  

Қағаз және картон 

қаптауыштар 

50,00 

15 Қостанай облысы әкімдігінің Денсаулық сақтау 

басқармасы «Қостанай қаласының №4 емханасы» 

КМК  

Пластик және пластмасса 

қаптауыштар 

40,00 

 

2017 жылы Қостанай облысы бойынша медициналық қалдықтардың 

көлемі А класы - 2 635,997 тонна, Б класы – 579,193 тонна, В класы – 51,9 

тонна, Г класы – 90950 дана (5.9.4-ші диаграмма). 
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5.9.4-ші диаграмма. Қостанай облысы бойынша түзілген  медициналық 

қалдықтар көлемінің байланысы (%) 

 

 
 

2016-2017 жылдарға Қостанай облысы бойынша медициналық 

қалдықтардың түзілу көлемін салыстыру 5.9.5-ші кестеде келтірілген. 

 

5.9.5-ші кесте. 2016-2017 жылдары түзілген  медициналық 

қалдықтардың көлемі бойынша салыстырмалы кесте (т) 

 
№ р/с Жыл А класы Б класы В класы Г класы Д класы 

1 2016 2 110,63 946,21 69,99 құралдар (дана) – 8 534 

қатты (кг) – 0  

сұйық (л) – 0 

0  

2 2017 2 635,99 579,19 51,90 құралдар (дана) – 90 950 

қатты (т.) – 0 

сұйық (л) – 0 

0  

 

ҚОҚ БАЖ-ға медициналық қалдықтар бойынша 8 есеп ұсынылған. 

Түзілген қалдықтар мен олармен жүргізілген операциялар 5.9.6-шы кестеде 

келтірілген. 

 

5.9.6-шы кесте. Есептерден медициналық қалдықтар бойынша 

деректер 

 
№ 

р/с 

Ұйым атауы Қалдық 

класы  

Қалдық түрі  Түзілген ы Тапсырылға

ны 

1  Қостанай облысы әкімдігінің 

денсаулық сақтау басқармасының 

«Қостанай облыстық туберкулезге 

қарсы диспансері» КММ 

В Биологиялық/ 

анатомиялық 

қалдықтар (кг) 

3519,00 3519,00 

Г Құрамында сынап 

бар заттар (дана) 

8,00 8,00 
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№ 

р/с 

Ұйым атауы Қалдық 

класы  

Қалдық түрі  Түзілген ы Тапсырылға

ны 

Басқа (кг) 281,00 281,00 

2  Қостанай облысы әкімдігінің 

денсаулық сақтау басқармасының 

«Наурызым орталық аудандық 

ауруханасы» КМК 

В Биологиялық/ 

анатомиялық 

қалдықтар (кг) 

500,00 500,00 

Өткір, тікенекті 

қалдықтар (кг) 

20,00 20,00 

Басқа (кг) 80,00 80,00 

3  «Адамдарды әлеуметке қосу 

орталығы» КММ  

Б Өткір, тікенекті 

қалдықтар (кг) 

6,00 6,00 

4  Рудный қаласы әкімдігінің «№10 

сәбилер бақшасы» КМҚК 

Б Басқа (кг) 1,00 1,00 

5  Рудный қаласы әкімдігінің «№2 

сәбилер бақшасы» КМҚК    

Б Өткір, тікенекті 

қалдықтар (кг) 

2,00 2,00 

6  Қостанай облысының денсаулық 

сақтау басқармасының «Қостанай 

облыстық ЖИТС алдын алу және 

онымен күресу жөніндегі 

орталығы» КМҚК 

А (м3) 13,50 13,50 

7  Қостанай облысының денсаулық 

сақтау басқармасының «Қостанай 

қалалық ауруханасы» КМК 

  

А (м3) 9,30 9,30 

Б Биологиялық/ 

анатомиялық 

қалдықтар (кг) 

2,20 2,20 

8  «Сосновый бор» шипажайы» ЖШС  А (м3) 0,48 0,48 

 

ҚР АШМ-нің деректері бойынша Қостанай облысының Наурызым 

ауданындағы Мерке ауылдық округі аумағында орналасқан қолданыстағы 1 

полигон/қорым (5.9.7-ші кесте) бар.  

Облыс бойынша ескірген, рұқсат етілмеген, пайдалануға жарамсыз 

пестицидтер, олардан босаған ыдыстар және көмілген пестицидтер туралы 

ақпарат 5.9.8, 5.9.9 және 5.9.10-шы кестелерде ұсынылған. 

 

5.9.7-ші кесте. Қостанай облысы бойынша қорымдар жөніндегі 

ақпарат 

 
№ 

р/с 

 

Пестицидтің орналасқан 

орны 

(с/о, ауд., қ.) 

Сақталатын 

пестицидтердің 

саны  

Иесі 

 

Полигонның/қорымның 

жағдайы (қолданыста) 

 

1 Қостанай обл.,  

Наурызым ауд., Мереке с/о 

(Қызбел шатқалы) 

Пестицидтер (улы 

химикаттар) –  

1 483,7 тонна;  

Пестицидтердің 

ыдыс аяқтары 

(улы химикаттар) 

–  

1 636,2 тонна 

 «Шаруа» ЖШС 2005 жылдан бастап 
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5.9.8-ші кесте. Қостанай облысы бойынша ескірген, рұқсат етілмеген, 

пайдалануға жарамсыз пестицидтер 

 
№ 

р/с 

 

Пестицидтің 

орналасқан орны 

(с/о, ауд., қ.) 

Саудалық атауы,  

препаративтік 

нысаны 

Саны, кг 

 

Пестицид 

сипаттамасы  

Пестицид иесі  

1  Денисовка ауд.,  

Некрасовка с. 

Авадекс 1 100 л Металл канистрда қанағат 

 2  Пентатиурам 620 кг Қағаз қаптар 

3  Пентатиурам 775 кг Темір бөшкелер  

4  Семерон 60 кг Полиэтилен қаптар  

5  Неизвестный яд 775 кг Пласт. канистрлар 

6  Альто 30 кг Темір бөшкелер 

7  Гербицид группы 

2,4 (оң) 

250 кг Темір бөшке 

8  Алтынсарин ауд., 

Докучаевка с.  

Пестицидтер мен 

минералды 

тыңайтқыштар 

қоспасы  

74 928 кг Қоспа 

9  Жітіқара ауд., 

Большевистский 

с/о,  

Тургеневка с. 

 Белгісіз у 3000 л Темір бөшкелер 

 

5.9.9-шы кесте. Қостанай облысы бойынша пестицидтердің ыдыс 

аяқтары бойынша ақпарат  

 
№ 

р/с 

Ыдыс аяқтың орналасқан 

орны (с/о, ауд., қ.) 

Ыдыс 

аяқтың 

түрі 

Ыдыс 

аяқтың 

түрлері 

бойынша 

саны, 

дана/кг 

Пестицид 

өндірушісі (ел, 

фирма)  

Ыдыс аяқ иесі 

1  Әулиекөл ауд.,  

Черниговск с/о 

пласти 

ковая 

11   «Надежда» Ш/Қ 

2  Денисовка ауд.,  

Приреченск с/о 

90 «Астана-Нан» ЖШС «Приреченское» 

ЖШС 

3  Денисовка ауд. 

Денисовка с/о 

68   «Лари» ЖШС 

4  Денисовка ауд.,  

Свердловск с/о 

125 «Август Казахстан» 

ЖШС 

«Федотов В.П.» ш/қ 

5  Денисовка ауд.,  

Аршалы с/о 

130 «Астана-Нан» ЖШС «Вега Спектр» ЖШС 

6  Денисовка ауд., 

Красноармейский с/о 

20 «Астана-Нан» ЖШС «Приаятское-2001» 

ЖШС 

7  Қарасу ауд.,  

Қарамырза с/о 

5289   «Рамазан-Карасу» 

ЖШС 

8  Қарасу ауд.,  

Восточный с/о 

 

2073 «Астана-Нан» ЖШС «Гасыр-Карасу» 

ЖШС 

4090 «Щелково Агрохим-

KZ» ЖШС 

«Караман К» ЖШС 

716   «Зерде - Плюс» ЖШС 

17   «Гаврилин И.Ю.» ш/қ 

9  Қарасу ауд.,  

Ушаков с/о 

900 «Астана-Нан» ЖШС «Агросервис-Карасу» 

ЖШС 

11  «Бунхоев Салауди 
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№ 

р/с 

Ыдыс аяқтың орналасқан 

орны (с/о, ауд., қ.) 

Ыдыс 

аяқтың 

түрі 

Ыдыс 

аяқтың 

түрлері 

бойынша 

саны, 

дана/кг 

Пестицид 

өндірушісі (ел, 

фирма)  

Ыдыс аяқ иесі 

Шамилиевич» ш/қ 

10  Қарасу ауд.,  

Люблинск с/о 

 

14   «СеБаТур» ш/қ 

134 «Еуразия 

агрохимиялық 

компаниясы» ЖШС 

«Баймурзинова М. М» 

ш/қ 

11  Қарасу ауд.,  

Ильичевск с/о 

160   «Марден» ш/қ 

48   «МИД» ш/қ 

414 «Астана-Нан» ЖШС «Алибекова А.Ж.» ш/қ 

12  Қарасу ауд.,  

Павловск с/о 

174 «Еуразия 

агрохимиялық 

компаниясы» ЖШС 

«Арсен» ш/қ 

13  Қарасу ауд.,  

Черняевск с/о 

15   «Тумар» ш/қ 

14  Қарасу ауд.,  

Жалғысхан с. 

1363   «Журжа» ш/қ 

15   «Бидай жас» ш/қ 

574   «Маяк-2» ш/қ 

15  Қарасу ауд.,  

Айдарлы с/о 

83 «Астана-Нан» ЖШС «Кульпеисов» ш/қ 

16  Қарасу ауд. Железнодорожный 

с/о 

17 «Еуразия 

агрохимиялық 

компаниясы» ЖШС 

«Рудев Сергей 

Михайлович» ш/қ 

17  Федоровка ауд.,  

Костряковск с/о 

3568   «Гранд» ЖШС 

18  Федоровка ауд.,  

Чандакск с/о 

754   «Пшеничное» ЖШС 

 

ҚОҚ БАЖ-да ТҚҚ-ның 331 полигоны тіркелген, 2016 жылы аталған 

көрсеткіш 310-ды құрады (2016 жылғы Шолуға сәйкес).  

5.9.10, 5.9.11 және 5.9.12-ші кестелерде облыс бойынша өнеркәсіп 

қалдықтары мен ТҚҚ қатысты  ақпарат ұсынылған. 

 

5.9.10-шы кесте. Қостанай облысы бойынша ТҚҚ полигондары  

 
№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық көмірі  Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан орны 

1 991040001054 12179025174 «Дала» ЖШС Қостанай облысы,  

Жітіқара ауданы,  

Тимирязево с.о.,  

Тимирязево с. 

2 031140004033 12179005846 «АПК Жер-Ана» ЖШС Қостанай облысы,  

Жітіқара ауданы,  

Чайковское а.ә., 

Чайковское а. (елді мекен 

шекарасынан тыс) 

3 990840001883 - «Сары-Булак» ЖШС Қостанай облысы,  

Наурызым ауданы 

4 031140004033 12189003323 «Жәрдем-2» ЖШС Қостанай облысы,  

Таран ауданы, Тобыл п. 
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық көмірі  Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан орны 

5 990640003347 121940011053 Лисаковск қаласы 

әкімдігінің білім бөлімі 

«Жас техниктер 

станциясы» МКҚК 

Қостанай облысы,  

Лисаковск қ.ә., Лисаковск қ., 2 

шағынадан, 8 үй 

6 940440000702 12181034760 Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы бөлімінің  

шаруашылық жүргізу 

құқығындағы «Суық су» 

Октябрь МКК  

Қостанай облысы, Қарасу 

ауданы, Октябрьское с.о., 

Октябрьское с. (батыс бөлігі),  

көш. жоқ, 034-760 уч. 

7 610410450118 12188014448 «Залевская Ольга 

Леонидовна» ЖК 

Залевская О.Л. ЖК  

Қостанай облысы,  

Әулиекөл ауданы,  

Қосмұрын с. 

8 091240019735 12180001536 «Аман-Ер» ЖШС Қостанай облысы, Қамысты 

ауданы, Свердловск с.о., 

Қамысты с., Солтүстік бөлігі 

9 130840017990 12183105155 «Ecoprom» ЖШС Қостанай облысы, Қостанай 

қ.ә., Қостанай қ. 

10 011040003048 12189037396 Таран ауданы әкімдігінің 

«Тарановец» МКК 

 

Қостанай облысы,  

Таран ауданы, Евгеновка с.а., 

Евгеновка с. 

11 011040003048 12189025299 Таран ауданы әкімдігінің 

«Тарановец» МКК 

 

Қостанай облысы, 

Таран ауданы, 

Красносельский с.о., 

Шербиновка с.  

12 011040003048 12189039551 Таран ауданы әкімдігінің 

«Тарановец» МКК 

Қостанай облысы,  

Таран ауданы,  

Приозерное с.ә.,  

Приозерное с. 

13 011040003048 12189022786 Таран ауданы әкімдігінің 

«Тарановец» МКК 

Қостанай облысы,  

Таран ауданы, 

Асенкритовский с.о., 

Николаевка с. 

14 011040003048 12189035958 Таран ауданы әкімдігінің 

«Тарановец» МКК 

Қостанай облысы,  

Таран ауданы,  

Калининский с.о., Нагорное с. 

15 011040003048 12189029595 Таран ауданы әкімдігінің 

«Тарановец» МКК 

Қостанай облысы,  

Таран ауданы,  

Набережный с.о.,  

Набережное с. 

16 011040003048 Көрсетілмеген Таран ауданы әкімдігінің 

«Тарановец» МКК 

Қостанай облысы,  

Таран ауданы,  

Майское с.о., Майское с.  

17 011040003048 12189022787 Таран ауданы әкімдігінің 

«Тарановец» МКК 

Қостанай облысы,  

Таран ауданы, 

Асенкритовский с.о., 

Қызылжар с. 

18 011040003048 12189024754 Таран ауданы әкімдігінің 

«Тарановец» МКК 

Қостанай облысы,  

Таран ауданы, Красносельское 

с.о., Красносельское с. 

19 011040003048 12189043570 Таран ауданы әкімдігінің 

«Тарановец» МКК 

Қостанай облысы,  

Таран ауданы, Новоильинский 

с.о., Козыревка с.  

20 011040003048 12189029594 Таран ауданы әкімдігінің 

«Тарановец» МКК 

Қостанай облысы,  

Таран ауданы,  

Набережный с.о., 
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық көмірі  Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан орны 

Елизаветинка с.  

21 011040003048 12189033570 Таран ауданы әкімдігінің 

«Тарановец» МКК 

Қостанай облысы,  

Таран ауданы,  

Таран с.о., Воронежское с. 

22 011040003048 12189043569 Таран ауданы әкімдігінің 

«Тарановец» МКК 

Қостанай облысы,  

Таран ауданы, Новоильинский 

с.о., Валерьяновка с. 

23 011040003048 12189043571 Таран ауданы әкімдігінің 

«Тарановец» МКК 

Қостанай облысы,  

Таран ауданы, Новоильинский 

с.о., Богородское с. 

24 011040003048 12189022785 Таран ауданы әкімдігінің 

«Тарановец» МКК 

Қостанай облысы,  

Таран ауданы, 

Асенкритовский с.о.,  

Баталы с. 

25 011040003048  Таран ауданы әкімдігінің 

«Тарановец» МКК 

Қостанай облысы,  

Таран ауданы, Новоильинский 

с.о., Ақсуат с. 

26 011040003048  Таран ауданы әкімдігінің 

«Тарановец» МКК 

Қостанай облысы,  

Таран ауданы, Қайранкөл с.о. 

27 011040003048  Таран ауданы әкімдігінің 

«Тарановец» МКК 

Қостанай облысы,  

Таран ауданы, Павловский 

с.о., Апановка с. 

28 130540008712 12191024628 Федоровка ауданы 

әкімдігінің «Жаркөл» 

ЖШС  

Қостанай облысы, Федоровка 

ауданы, Камышин с.о., 

Алабұтала с. 

29 130540008712 121910361009 Федоровка ауданы 

әкімдігінің «Жаркөл» 

ЖШС  

Қостанай облысы, Федоровка 

ауданы, Воронежский с.о., 

с.Успеновка 

30 130540008712 12191009519 Федоровка ауданы 

әкімдігінің «Жаркөл» 

ЖШС  

Қостанай облысы, Федоровка 

ауданы, Костряковский с.о., 

с.Курское 

31 130540008712 12191009521 Федоровка ауданы 

әкімдігінің «Жаркөл» 

ЖШС  

Қостанай облысы,  

Федоровка ауданы, 

Костряковский с.о.,  

Волковка с. 

32 130540008712  Федоровка ауданы 

әкімдігінің «Жаркөл» 

ЖШС  

Қостанай облысы,  

Федоровка ауданы,  

Пешковка с.о., Пешковка с. 

33 130540008712 12191027954 Федоровка ауданы 

әкімдігінің «Жаркөл» 

ЖШС  

Қостанай облысы,  

Федоровка ауданы, 

Банновский с.о., Цабелевка с. 

34 130540008712 12191034690 Федоровка ауданы 

әкімдігінің «Жаркөл» 

ЖШС  

Қостанай облысы,  

Федоровка ауданы,  

Жаркөл с.о., Владыкинка с. 

35 130540008712 12191033587 Федоровка ауданы 

әкімдігінің «Жаркөл» 

ЖШС  

Қостанай облысы,  

Федоровка ауданы,  

Жаркөл с.о.,  

Александрополь с. 

36 130540008712 12191019228 Федоровка ауданы 

әкімдігінің «Жаркөл» 

ЖШС  

Қостанай облысы,  

Федоровка ауданы, Ленинский 

с.о., Жаңакой с. 

37 130540008712 12191038686 Федоровка ауданы 

әкімдігінің «Жаркөл» 

ЖШС  

Қостанай облысы,  

Федоровка ауданы, 

Первомайский с.о.,  

Трактовое с. 

38 130540008712 12191042408 Федоровка ауданы Қостанай облысы,  
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әкімдігінің «Жаркөл» 

ЖШС  

Федоровка ауданы, 

Украинский с.о., 

Малороссийка с. 

39 130540008712 12191031733 Федоровка ауданы 

әкімдігінің «Жаркөл» 

ЖШС  

Қостанай облысы,  

Федоровка ауданы, 

Пешковский с.о.,  

Калиновка с. 

40 130540008712 12191031731 Федоровка ауданы 

әкімдігінің «Жаркөл» 

ЖШС  

Қостанай облысы,   

Федоровка ауданы, 

Пешковский с.о., Кравцово с. 

41 130540008712 12191031734 Федоровка ауданы 

әкімдігінің «Жаркөл» 

ЖШС  

Қостанай облысы,  

Федоровка ауданы, 

Пешковский с.о., Полтавка с. 

42 130540008712 12191034689 Федоровка ауданы 

әкімдігінің «Жаркөл» 

ЖШС  

Қостанай облысы,  

Федоровка ауданы,  

Жаркөл с.о., Копыченка с. 

43 130540008712 12191014350 Федоровка ауданы 

әкімдігінің «Жаркөл» 

ЖШС  

Қостанай облысы,  

Федоровка ауданы, 

Косаралский с.о., Жыланды с. 

44 130540008712 121910291283 Федоровка ауданы 

әкімдігінің «Жаркөл» 

ЖШС  

Қостанай облысы,  

Федоровка ауданы, 

Пешковский с.о., Пешковка с. 

45 130540008712 121910181022 Федоровка ауданы 

әкімдігінің «Жаркөл» 

ЖШС  

Қостанай облысы,  

Федоровка ауданы, Ленинский 

с.о., Ленино с. 

46 130540008712 12191023491 Федоровка ауданы 

әкімдігінің «Жаркөл» 

ЖШС  

Қостанай облысы,  

Федоровка ауданы,  

Камышин с.о.,  

Чистый Чандак с. 

47 130540008712 12191016836 Федоровка ауданы 

әкімдігінің «Жаркөл» 

ЖШС  

Қостанай облысы,  

Федоровка ауданы,  

Вишневое с.о., Вишневое с. 

48 130540008712 12191026684 Федоровка ауданы 

әкімдігінің «Жаркөл» 

ЖШС  

Қостанай облысы,  

Федоровка ауданы,  

Банновка с.о., Банновка с. 

49 130540008712 12191038685 Федоровка ауданы 

әкімдігінің «Жаркөл» 

ЖШС  

Қостанай облысы,  

Федоровка ауданы, 

Первомайское с.о., 

Первомайское с.  

50 130540008712 12191040579 Федоровка ауданы 

әкімдігінің «Жаркөл» 

ЖШС  

Қостанай облысы,  

Федоровка ауданы, 

Қоржынкөл с.о., Лесное с. 

51 130540008712 12191021481 Федоровка ауданы 

әкімдігінің «Жаркөл» 

ЖШС  

Қостанай облысы,  

Федоровка ауданы,  

Шандақ с.о., Мирное с. 

52 130540008712 12191011778 Федоровка ауданы 

әкімдігінің «Жаркөл» 

ЖШС  

Қостанай облысы,  

Федоровка ауданы, 

Новошумное с.о., 

Новошумное с.  

53 130540008712 12191013899 Федоровка ауданы 

әкімдігінің «Жаркөл» 

ЖШС  

Қостанай облысы,  

Федоровка ауданы,  

Қосарал с.о., Кеңарал с. 

54 130540008712 12191008711 Федоровка ауданы 

әкімдігінің «Жаркөл» 

ЖШС  

Қостанай облысы,  

Федоровка ауданы, 

Костряковка с.о., Костряковка 

с.  
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55 130540008712 121910361008 Федоровка ауданы 

әкімдігінің «Жаркөл» 

ЖШС  

Қостанай облысы,  

Федоровка ауданы, 

Воронежский с.о.,  

Лысановка с. 

56 130540008712 12191002680 Федоровка ауданы 

әкімдігінің «Жаркөл» 

ЖШС 

Қостанай облысы,  

Федоровка ауданы, Федоровка 

с.о., Федоровка с. 

57 130340008091  «Ұзынкөл ауданы 

әкімдігінің «Таза 

Ұзынкөл» МКК 

 

Қостанай облысы,  

Ұзынкөл ауданы, 

Петропавловский с.о., 

Камышловка с. 

58 130340008091  «Ұзынкөл ауданы 

әкімдігінің «Таза 

Ұзынкөл» МКК 

Қостанай облысы,  

Ұзынкөл ауданы, 

Петропавловский с.о., 

Красный Борок с. 

59 130340008091  «Ұзынкөл ауданы 

әкімдігінің «Таза 

Ұзынкөл» МКК 

Қостанай облысы,  

Ұзынкөл ауданы, 

Петропавловский с.о., 

Белоглинка с.  

60 130340008091  «Ұзынкөл ауданы 

әкімдігінің «Таза 

Ұзынкөл» МКК 

Қостанай облысы,  

Ұзынкөл ауданы, 

Пресногорьковский с.о., 

Волна с.  

61 130340008091  «Ұзынкөл ауданы 

әкімдігінің «Таза 

Ұзынкөл» МКК 

Қостанай облысы,  

Ұзынкөл ауданы, 

Троебратский с.о., 

Троебратский с.  

62 130340008091 12184020740 «Ұзынкөл ауданы 

әкімдігінің «Таза 

Ұзынкөл» МКК 

Қостанай облысы,  

Ұзынкөл ауданы,  

Кировский с.о., Кировское с. 

63 130340008091  «Ұзынкөл ауданы 

әкімдігінің «Таза 

Ұзынкөл» МКК 

Қостанай облысы,  

Ұзынкөл ауданы,  

Киевский с.о., Абай с. 

64 130340008091 12184034785 «Ұзынкөл ауданы 

әкімдігінің «Таза 

Ұзынкөл» МКК 

Қостанай облысы,  

Ұзынкөл ауданы,  

Киевский с.о.,  

Миролюбовка с. 

65 130340008091  «Ұзынкөл ауданы 

әкімдігінің «Таза 

Ұзынкөл» МКК 

Қостанай облысы,  

Ұзынкөл ауданы,  

Бауманское с.о., с.Бауманское 

66 130340008091  «Ұзынкөл ауданы 

әкімдігінің «Таза 

Ұзынкөл» МКК 

Қостанай облысы,  

Ұзынкөл ауданы,  

Чапаевское с.о., Речное с. 

67 130340008091  «Ұзынкөл ауданы 

әкімдігінің «Таза 

Ұзынкөл» МКК 

Қостанай облысы,  

Ұзынкөл ауданы,  

Ряжское с.ә., Ряжское с. 

68 130340008091  «Ұзынкөл ауданы 

әкімдігінің «Таза 

Ұзынкөл» МКК 

Қостанай облысы,  

Ұзынкөл ауданы, 

Федоровский с.о.,  

Федоровка с. 

69 130340008091  «Ұзынкөл ауданы 

әкімдігінің «Таза 

Ұзынкөл» МКК 

Қостанай облысы,  

Ұзынкөл ауданы,  

Ұзынкөл с.о., Павловка с. 

70 130340008091  «Ұзынкөл ауданы 

әкімдігінің «Таза 

Ұзынкөл» МКК 

Қостанай облысы,  

Ұзынкөл ауданы,  

Ұзынкөл с.о., Ұзынкөл с. 
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71 130340008091  «Ұзынкөл ауданы 

әкімдігінің «Таза 

Ұзынкөл» МКК 

Қостанай облысы,  

Ұзынкөл ауданы,  

Российский с.о., Обаған с. 

72 130340008091  «Ұзынкөл ауданы 

әкімдігінің «Таза 

Ұзынкөл» МКК 

Қостанай облысы,  

Ұзынкөл ауданы,  

Российский с.о., Тайсойған с. 

73 130340008091  «Ұзынкөл ауданы 

әкімдігінің «Таза 

Ұзынкөл» МКК 

Қостанай облысы,  

Ұзынкөл ауданы,  

Ершовка с.о., Ершовка с. 

74 130340008091  «Ұзынкөл ауданы 

әкімдігінің «Таза 

Ұзынкөл» МКК 

Қостанай облысы,  

Ұзынкөл ауданы,  

Карл Маркс с.о., Сокол с. 

75 130340008091  «Ұзынкөл ауданы 

әкімдігінің «Таза 

Ұзынкөл» МКК 

Қостанай облысы,  

Ұзынкөл ауданы, Суворовский 

с.о., Казанка с. 

76 130340008091  «Ұзынкөл ауданы 

әкімдігінің «Таза 

Ұзынкөл» МКК 

Қостанай облысы,  

Ұзынкөл ауданы,  

Суворово с.о., Суворово с. 

77 130340008091  «Ұзынкөл ауданы 

әкімдігінің «Таза 

Ұзынкөл» МКК 

Қостанай облысы,  

Ұзынкөл ауданы, 

Новопокровский с.о., 

Новопокровка с. 

78 130340008091  «Ұзынкөл ауданы 

әкімдігінің «Таза 

Ұзынкөл» МКК 

Қостанай облысы,  

Ұзынкөл ауданы, 

Куйбышевский с.о., 

Варваровка с. 

79 990340002902 12181025722 Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы бөлімінің 

шаруашылық жүргізу 

құқығындағы «Шығыс» 

МКК 

Қостанай облысы,  

Қарасу ауданы,  

Белорусский с.о., Амангельды 

с. 

80 990340002902 12181009550 Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы бөлімінің 

шаруашылық жүргізу 

құқығындағы «Шығыс» 

МКК 

Қостанай облысы,  

Қарасу ауданы,  

Новоселовка с.о., Новоселовка 

с. 

81 990340002902 12181015430 Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы бөлімінің 

шаруашылық жүргізу 

құқығындағы «Шығыс» 

МКК 

Қостанай облысы,  

Қарасу ауданы,  

Жамбыл с/о, Жамбыл с. 

82 990340002902 12181005534 Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы бөлімінің 

шаруашылық жүргізу 

құқығындағы «Шығыс» 

МКК 

Қостанай облысы,  

Қарасу ауданы,  

Ильичевский с.о., 

Комсомольское с. 

83 990340002902 12181007755 Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы бөлімінің 

шаруашылық жүргізу 

құқығындағы «Шығыс» 

МКК 

Қостанай облысы,  

Қарасу ауданы,  

Павловский с.о.,  

Павловское с. 

84 990340002902 12181020667 Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы бөлімінің 

шаруашылық жүргізу 

құқығындағы «Шығыс» 

МКК 

Қостанай облысы,  

Қарасу ауданы,  

Черняевский с.о., Ленин с. 
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85 990340002902 12181017709 Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы бөлімінің 

шаруашылық жүргізу 

құқығындағы «Шығыс» 

МКК 

Қостанай облысы,  

Қарасу ауданы,  

Новопавловка с.о., 

Новопавловка с. 

86 990340002902 12181030600 Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы бөлімінің 

шаруашылық жүргізу 

құқығындағы «Шығыс» 

МКК 

Қостанай облысы,  

Қарасу ауданы,  

Қарамырза с.о., Қарамырза с. 

87 990340002902 12181003374 Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы бөлімінің 

шаруашылық жүргізу 

құқығындағы «Шығыс» 

МКК 

Қостанай облысы,  

Қарасу ауданы,  

Жалғызқан с.о., Жалғызқан с. 

88 990340002902 12181027535 Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы бөлімінің 

шаруашылық жүргізу 

құқығындағы «Шығыс» 

МКК 

Қостанай облысы,  

Қарасу ауданы,  

Люблинка с.о., Люблинка с. 

89 990340002902 12181001890 Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы бөлімінің 

шаруашылық жүргізу 

құқығындағы «Шығыс» 

МКК 

Қостанай облысы,  

Қарасу ауданы,  

Қарасу с.о., Қарасу с. 

90 650803300327  «Салмин В.Я.» ЖК Қостанай облысы,  

Қарабалық ауданы, Қарабалық 

с.о. 

91 110440010836 12185027670 «Меңдіқара 2011» ЖШС Қостанай облысы,  

Меңдіқара ауданы,  Боровской 

с.о., Боровской с. 

92 990340002040 12187013837 «Фрунзенское» ЖШС Қостанай облысы,  

Денисовка ауданы, 

Красноармейский с.о., 

Фрунзенское с. 

93 091040017697 121890021000 «Алина-Т» ЖШС Қостанай облысы,  

Таран ауданы, Таран с.о., 

Таран (шығыс бөлігі), 

көш.жоқ, 1000 уч.  

94 990340003623 - «Горизонт-2012» ЖШС Затобольск қ. 

95 990340002902 121810241141 Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы бөлімінің 

шаруашылық жүргізу 

құқығындағы «Шығыс» 

МКК  

Қостанай облысы,  

Қарасу ауданы,  

Қойбағар с.о., Қойбағар с. 

96 990340002487 - «Қамысты» ЖШС Ливановка с. 

97 990340002487 - «Қамысты» ЖШС Талдыкөл с. 

98 990340002487 - «Қамысты» ЖШС Бестөбе с. 

99 990340002487 - «Қамысты» ЖШС Алтынсарин с. 

100 990340002487 - «Қамысты» ЖШС Аралкөл с. 

101 990340002487 - «Қамысты» ЖШС Адаевка с. 

102 941240001944 - Жангелді ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы 

Милісай селосы 

103 941240001944 - Жангелді ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

Қалам – қарасу селосы  
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шаруашылығы 

104 941240001944 - Жангелді ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы 

Аралбай селосы 

105 990340002487 - «Қамысты» ЖШС Жайылма с. 

106 990340002487 - «Қамысты» ЖШС Қарабатыр с. 

107 990340002487 - «Қамысты» ЖШС Дружба с. 

108 990340002487 - «Қамысты» ЖШС Фрунзенское с. 

109 990340002487 - «Қамысты» ЖШС Пушкино с. 

110 990340002487 - «Қамысты» ЖШС Свободное с. 

111 011040003048 121890461178 Таран ауданы әкімдігінің 

«Тарановец» МКК  

Қостанай обл., Таран ауд., 

Павловка с. 

112 011040003048 12189042425 Таран ауданы әкімдігінің 

«Тарановец» МКК  

Қостанай обл., Таран ауд., 

Новоильиновка с. 

113 011040003048 12189055552 Таран ауданы әкімдігінің 

«Тарановец» МКК  

Қостанай обл., Таран ауд., 

Қайранкөл с/о 

114 520925301273 12184010694 Деректер жоқ Белоглинка с. 

115 010440003347 12184003566 Деректер жоқ Ұзынкөл с. 

116 130340008091 - «Ұзынкөл ауданы 

әкімдігінің «Таза 

Ұзынкөл» МКК 

Пресногорьковка с. 

117 990340000400 12190016491 «Тазалық-Сарыкөл» 

ЖШС 

Сарыкөл ауданы, с.Маяк 

118 990340000400 121900181001 «Тазалық-Сарыкөл» 

ЖШС 

Сарыкөл ауданы,  

Барвиновка с. 

119 990340000400 12190026886 «Тазалық-Сарыкөл» 

ЖШС 

Сарыкөл ауданы,  

Тагильский с. 

120 990340000400 121900031278 «Тазалық-Сарыкөл» 

ЖШС 

Сарыкөл ауданы,  

Сарыкөл с. 

121 990340003623 12183061305 «Горизонт-2012» ЖШС Жуковка с. 

122 990340003623 12183099175 «Горизонт-2012» ЖШС Семеновка с. 

123 990340003623 12183091144 «Горизонт-2012» ЖШС Бегежан с. 

124 990340003623 12183054261 «Горизонт-2012» ЖШС Борис-Романовка с. 

125 990340003623 12183100198 «Горизонт-2012» ЖШС Глазуновка с. 

126 990340003623 12183096306 «Горизонт-2012» ЖШС Половниковка с. 

127 990340003623 12183091142 «Горизонт-2012» ЖШС Ульяновка с. 

128 990340003623 12183068541 «Горизонт-2012» ЖШС Майкөл с. 

129 990340003623 12183049175 «Горизонт-2012» ЖШС Шишкинское с. 

130 990340003623 12183065567 «Горизонт-2012» ЖШС Московское с. 

131 990340003623 12183060515 «Горизонт-2012» ЖШС Александровка с. 

132 990340003623 12183045261 «Горизонт-2012» ЖШС Воскресеновка с. 

133 990340003623 12183094632 «Горизонт-2012» ЖШС Белозерка с. 

134 990340003623 12183077882 «Горизонт-2012» ЖШС Октябрьское с. 

135 990340003623 121830581126 «Горизонт-2012» ЖШС Владимировка с. 

136 990340003623 12183047395 «Горизонт-2012» ЖШС Надеждинка с. 

137 990340003623 12183087830 «Горизонт-2012» ЖШС Садчиковка с. 

138 980240001037 12182020625 «Ак-Бидай-Агро» ЖШС Қостанай обл.,  

Қарабалық ауд.,  

Қостанай с.о., Веселый Кут с. 

139 980240001037 12182021866 «Ак-Бидай-Агро» ЖШС Қостанай обл.,  

Қарабалық ауд.,  

Қостанай с.о., Сарыкөл с. 

140 941240001944 12276001362 Жангелді ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы 

Торғай селосы 
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141 990340006300 12187031478 «Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы бөлімінің» 

«Дидар» МКК   

Глебовка с. 

142 090640011855 12187028879 «Ольшанское» ЖШС Қостанай облысы,  

Денисовка ауданы,  

Тельман с.о., Алчановка с. 

143 990440001640 12187022661 «Приреченское» ЖШС Приреченка с. 

144 990340006300 12187033481 «Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы бөлімінің» 

«Дидар» МКК   

Досовка с. 

145 990340006300 12187033479 «Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы бөлімінің» 

«Дидар» МКК   

Покровка с. 

146 000140000578 12187026780 «Сарыағаш» ЖШС Қостанай облысы,  

Денисовка ауданы,  

Перелески с.о., Перелески с. 

147 990340006300 12187028877 «Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы бөлімінің» 

«Дидар» МКК   

Антоновка с. 

148 090640011934 12187018366 «Крымское» ЖШС Крымское с. 

149 990140005682 12187020402 «Комарова» ЖШС Комаровка с. 

150 990340006300 12187011562 «Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы бөлімінің» 

«Дидар» МКК   

Георгиевка с. 

151 990340006300 12187003861 «Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы бөлімінің» 

«Дидар» МКК   

Аршалы с. 

152 990340006300 12187038255 «Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы бөлімінің» 

«Дидар» МКК   

Зааятское с. 

153 990340006300 12187008538 «Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы бөлімінің» 

«Дидар» МКК   

Аятское с. 

154 090640011865 12187016498 «Баталинское» ЖШС Қостанай облысы,  

Денисовка ауданы, 

Архангельск с.о.,  

Жалтыркөл с. 

155 031140003045 121880191262 «Әулиекөл-Сервис» 

ЖШС 

Октябрьское с. 

156 031140003045 12188022127 «Әулиекөл-Сервис» 

ЖШС 

Черниговка с. 

157 031140003045 12188005959 «Әулиекөл-Сервис» 

ЖШС  

Новонежинка с. 

158 991140003817 12272049097 «Амангелды жолы» 

ЖШС 

Қостанай облысы,  

Амангелді ауданы,  

Ақсай с.о., Ақсай с. 

159 991140003817 12272045071 «Амангелды жолы» 

ЖШС 

Қостанай облысы,  

Амангелді ауданы,  

Үштоғай с.о., Үштоғай с. 

160 991140003817 12272041053 «Амангелды жолы» 

ЖШС 

Қостанай облысы,  

Амангелді ауданы, 

Қарынсалды с.о., Қарынсалды 

с. 

161 991140003817 12272037187 «Амангелды жолы» 

ЖШС 

Қостанай облысы,  

Амангелді ауданы,  

Тасты с.о., Тасты с. 
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162 991140003817 12272016117 «Амангелды жолы» 

ЖШС 

Қостанай облысы,  

Амангелді ауданы,  

Қабырға с.о., Қабырға с. 

163 991140003817 12272012283 «Амангелды жолы» 

ЖШС 

Қостанай облысы,  

Амангелді ауданы,  

Қарасу  с.о., Қарасу с. 

164 991140003817 12272008209 «Амангелды жолы» 

ЖШС 

Қостанай облысы,  

Амангелді ауданы,  

Құмкешу с.о., Құмкешу с.  

165 700213450473 12272006356 «Акышева Ж.Ж.» ЖК Қостанай облысы,  

Амангелді ауданы,  

Байғабыл с.о., Байғабыл с. 

166 991140003817 12272014348 «Амангелды жолы» 

ЖШС 

Қостанай облысы,  

Амангелді ауданы, Үрпек с.о., 

Үрпек с. 

167 991140003817 12272034158 «Амангелды жолы» 

ЖШС 

Қостанай облысы,  

Амангелді ауданы, Амантоғай 

с.о., Амантоғай с. 

168 991140003817 12272003475 «Амангелды жолы» 

ЖШС 

Қостанай облысы,  

Амангелді ауданы,  

Амангелді с.о., Амангелді с.  

169 980240003102 12194005350 «Илин» ЖШС Қостанай облысы,  

Лисаковск қ.ә., Лисаковск қ. 

170 001240000415 12282056385 «Тазарту - Аркалық» 

ЖШС 

Қостанай облысы,  

Аркалык қ.ә., Восточное с.о., 

Восточное с. 

171 001240000415 12282050066 «Тазарту - Аркалық» 

ЖШС 

Қостанай облысы,  

Аркалық қ.ә., Алуа с.о.,  

Алуа с. 

172 001240000415 12282052158 «Тазарту - Аркалық» 

ЖШС 

Қостанай облысы,  

Аркалық қ.ә., Ангарское с.о., 

Ангарское с. 

173 001240000415 12282054498 «Тазарту - Аркалық» 

ЖШС 

Қостанай облысы,  

Аркалық қ.ә., Ашутасты с.о., 

Ашутасты с. 

174 001240000415 12282048151 «Тазарту - Аркалық» 

ЖШС 

Қостанай облысы,  

Аркалық қ.ә., Аққошқар с.о.,  

Аққошқар с. 

175 001240000415 12282065091 «Тазарту - Аркалық» 

ЖШС 

Қостанай облысы,  

Аркалық қ.ә., Матросово с.о., 

Матросово с. 

176 001240000415 12282063107 «Тазарту - Аркалық» 

ЖШС 

Қостанай облысы,  

Аркалық қ.ә., КөкТау с.о., 

Көктау с. 

177 001240000415 12282067219 «Тазарту - Аркалық» 

ЖШС 

Қостанай облысы,  

Аркалық қ.ә., Жалғызтал с.о., 

Жалғызтал с. 

178 001240000415 12282075134 «Тазарту - Аркалық» 

ЖШС 

Қостанай облысы,  

Аркалық қ.ә., Целинное с.а.,  

Целинное с. 

179 001240000415 12282069195 «Тазарту - Аркалық» 

ЖШС 

Қостанай облысы,  

Аркалық қ.ә., Үштөбе с.о.,  

Үштөбе с. 

180 001240000415 12282093012 «Тазарту - Аркалық» 

ЖШС 

Қостанай облысы,  

Аркалық қ.ә., Екидин с.а., 

Екидин с. 
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181 001240000415 12282095027 «Тазарту - Аркалық» 

ЖШС 

Қостанай облысы,  

Аркалық қ.ә., Жаңақала с.о., 

Жаңақала с.  

182 001240000415 12282086012 «Тазарту - Аркалық» 

ЖШС 

Қостанай облысы,  

Аркалық қ.ә., Аркалық г.  

(Западный п.)   

183 941240001944 - Жангелді ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы 

Шилі селосы 

184 941240001944 - Жангелді ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы 

Тәуіш селосы 

185 941240001944 - Жангелді ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы 

Шеген селосы 

186 031140003045 - «Әулиекөл-Сервис» 

ЖШС 

Әулиекөл с. 

187 941240001944 - Жангелді ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы 

Қызбел селосы 

188 001240000415 - «Тазарту - Аркалық» 

ЖШС 

Қайынды с. 

189 001240000415 - «Тазарту - Аркалық» 

ЖШС 

Молодежное с. 

190 001240000415 12282071390 «Тазарту - Аркалық» 

ЖШС 

Фурманово с. 

191 001240000415 - «Тазарту - Аркалық» 

ЖШС 

Қостанай облысы,  

Аркалық қ.ә., Мирное с.о., 

Мирное с.  

192 990340002487 - «Қамысты» ЖШС Клочково с.  

193 941240001944 - Жангелді ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы 

Албарбөгет селосы 

194 990340002487 - «Қамысты» ЖШС Арка с. 

195 990340002487 - «Қамысты» ЖШС Уркаш с. 

196 941240001944 - Жангелді ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы 

Ақкөл селосы 

197 941240001944 - Жангелді ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы 

Сужарған селосы 

198 981240015496 12189027214 «Север Птица» АҚ Қостанай облысы,  

Таран ауданы, Майское с.о., 

Майское с.  

199 941240001944 12276023301 Жангелді ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы 

Қостанай обл. Жангелді ауд., 

Ақшығанақ с/о,  

Ақшығанақ с., 301 уч. 

200 941240001944 12276021179 Жангелді ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы 

Қостанай обл. Жангелді ауд., 

Бидайық п/о, Бидайық с.,  

көш. жоқ, 179 уч. 

201 060940004005 12195012896 «Рудный-АБАТ-2006» 

ЖШС 

Қостанай облысы, Рудный қ., 

жергілікті мекеннің өндірістік 

ауданы, 896 уч 

202 130440006742  «Салем.kz» ЖШС Қостанай обл., Лисаковск қ., 

Октябрьский п., «Озерки» 

тұрмысты қатты қалдықтар 
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полигоны жергілікті мекен 069 

уч. 

203 000940000894 12193042320 «Тазалық-2012» ЖШС Қостанай обл., Қостанай қ., 

солтүстік өндірістік аудан 

(КДСМ ауданы)  жергілікті 

мекен № 320 уч. 

204 940540001417 12192008218 «Джетыгарахимчистка» 

ЖШС 

Қостанай обл., Житиқара қ.,  

 

п. бұрыңғы «Пионерский» п. 

ауданы жергілікті мекен 

205 011240007593 12192008088 «Соцсервис» ЖШС Қостанай облысы,  

Жітіқара ауданы, Житиқара қ. 

206 990340000400 12190034801 «Тазалық-Сарыкөл» 

ЖШС 

Қостанай облысы,  

Сарыкөл ауданы,  

Ленинград с/о, Вишневка с.  

207 990340000400 12190034800 «Тазалық-Сарыкөл» 

ЖШС 

Қостанай облысы,  

Сарыкөл ауданы, Қоскөл ст. 

208 990340000400 12190034779 «Тазалық-Сарыкөл» 

ЖШС 

Қостанай облысы,  

Сарыкөл ауданы,  

Ленинград с/о, Ленинград с.  

209 990340000400 12190032799 «Тазалық-Сарыкөл» 

ЖШС 

Қостанай облысы,  

Сарыкөл ауданы, Севастополь 

с/о,  Севастополь с. 

210 990340000400 12190030256 «Тазалық-Сарыкөл» 

ЖШС 

Қостанай облысы,  

Сарыкөл ауданы, 

Краснознаменский с/о,  

Новое с.  

211 990340000400 12190030255 «Тазалық-Сарыкөл» 

ЖШС 

Қостанай облысы,  

Сарыкөл ауданы, 

Краснознаменский с/о,  

Қараоба с. 

212 990340000400 12190028730 «Тазалық-Сарыкөл» 

ЖШС 

Қостанай облысы,  

Сарыкөл ауданы, 

Комсомольский с/о,  

Комсомольское с., Урожайная 

көш. 

213 990340000400 12190026925 «Тазалық-Сарыкөл» 

ЖШС 

Қостанай облысы,  

Сарыкөл ауданы, Тагыл с/о,  

Соналы с. 

214 990340000400 12190024708 «Тазалық-Сарыкөл» 

ЖШС 

Қостанай облысы,  

Сарыкөл ауданы, 

Сорочинский с/о,  

Островное с.,  

Лесная көш., 3 үй  

215 990340000400 12190024702 «Тазалық-Сарыкөл» 

ЖШС 

Қостанай облысы,  

Сарыкөл ауданы,  

Сорочинка с/о, Сорочинка с. 

216 990340000400 12190022824 «Тазалық-Сарыкөл» 

ЖШС 

Қостанай обл.,  

Сарыкөл ауд., Сорочинка с/о, 

Крыловка с., көш. жоқ, 824уч.  

217 990340000400 12190020938 «Тазалық-Сарыкөл» 

ЖШС 

Қостанай облысы,  

Сарыкөл ауданы, 

Веселоподольск с/о, 

Ананьевка с.  

218 990340000400 12190020937 «Тазалық-Сарыкөл» 

ЖШС 

Қостанай облысы,  

Сарыкөл ауданы, 
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Веселоподольск с/о,  

Веселый Подол с. 

219 990340000400 12190014686 «Тазалық-Сарыкөл» 

ЖШС 

Қостанай облысы,  

Сарыкөл ауданы,  

Златоуст с/о, Златоуст с. 

220 990340000400 12190012461 «Тазалық-Сарыкөл» 

ЖШС 

Қостанай облысы,  

Сарыкөл ауданы, Лесное с/о, 

Большие Дубравы с. 

221 990340000400 12190010673 «Тазалық-Сарыкөл» 

ЖШС 

Қостанай облысы,  

Сарыкөл ауданы, Тимирязевка 

с/о, Тимирязевка с.  

222 990340000400 12190008631 «Тазалық-Сарыкөл» 

ЖШС 

Қостанай облысы,  

Сарыкөл ауданы, Чехов с/о, 

Урожайное с.  

223 011040003048 12189051397 Таран ауданы әкімдігінің 

«Тарановец» МКК  

Қостанай обл.,  

Таран ауд., Нелюбинка с/о,  

Барсуковка с.,  

көш. жоқ, 397 уч.  

224 011040003048 12189050357 Таран ауданы әкімдігінің 

«Тарановец» МКК 

Қостанай облысы,  

Таран ауд., Нелюбинка с/о, 

Нелюбинка с., өндірістк 

аймақ, 357 уч. 

225 011040003048 12189048676 Таран ауданы әкімдігінің 

«Тарановец» МКК 

Қостанай облысы,  

Таран ауданы, Белинский с/о., 

Қайындыкөл с.,  

өндірістік аймақ, 676 уч.  

226 680829300582 121890461180 «Борамбаев Е.Ж.» ЖК Қостанай облысы,  

Таран ауданы, Павловка с/о., 

Апановка с.,  

көш. жоқ, 1180 уч. 

227 680829300582 12189044484 «Борамбаев Е.Ж.» ЖК Қостанай облысы,  

Таран ауданы, Новоильиновск 

с/о.,  

Ақсуат с., көш. жоқ, 484 уч. 

228 091040017697 12189035941 «Алина-Т» ЖШС Қостанай обл., Таран ауд., 

Калининка с/о, Береговое с., 

көш. жоқ, 941 уч. 

229 011040003048 12189033569 Таран ауданы әкімдігінің 

«Тарановец» МКК  

Қостанай облысы, Таран ауд., 

Новоильиновка с/о.,  

Увальное с., көш. жоқ, 569 уч.   

230 011040003048 12189033568 Таран ауданы әкімдігінің 

«Тарановец» МКК  

Қостанай облысы, Таран ауд., 

Новоильиновка с/о., 

Ленинское с.,  

көш. жоқ, 568 уч 

231 091040017697 12189021735 «Алина-Т» ЖШС Қостанай обл., Таран ауд., 

Асенкритовка с/о, 

Асенкритовка с.,  

көш. жоқ, 735 уч 

232 021040002031 12189003288 Таран ауданы әкімдігінің 

шаруашылық жүргізу 

құқығындағы «Тобыл» 

МКК  

Қостанай облысы, Таран ауд., 

Тобыл п. (оңтүстік бөлігі), 

көш. жоқ, 288 уч 

233 080540008872 12189003244 «Содружество 2008» 

ЖШС 

Қостанай обл., Таран ауд., 

Тобыл (оңтүстік бөлігі) п/о, 

Тобыл (оңтүстігі) п.  

көш. жоқ, 244 уч 
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234 031140003045 12188043194 «Әулиекөл-Сервис» 

ЖШС 

Қостанай обл.,  

Әулиекөл ауд., Көктал с. 

235 031140003045 12188040533 «Әулиекөл-Сервис» 

ЖШС 

Қостанай обл.,  

Әулиекөл ауд., Сұлукөл с/о, 

Юльевка с. 

236 001040000418 121880371066 «Агрофирма» Диевская» 

ЖШС 

Қостанай облысы,  

Әулиекөл ауд., Диевка с/о,  

Диевка с., 1066 уч. 

237 031140003045 12188035473 «Әулиекөл-Сервис» 

ЖШС 

Қостанай обл.,  

Әулиекөл ауд., Қосағал с. 

238 031140003045 12188033110 «Әулиекөл-Сервис» 

ЖШС 

Қостанай облысы,  

Әулиекөл ауд., К.Тургумбаева 

с. 

239 031140003045 12188029929 «Әулиекөл-Сервис» 

ЖШС 

Қостанай обл.,  

Әулиекөл ауд.,  

Новосёловка с/о,  

Новосёловка с. 

240 010240002014 121880271217 «Тимофеевка-Агро» 

ЖШС 

Қостанай обл.,  

Әулиекөл ауд.,  

Тимофеевка с/о,  

Тимофеевка с. 

241 990240004856 12188025410 «Москалевское» ЖШС Қостанай облысы,  

Әулиекөл ауд., Қосағал с.о., 

Москалевка с. 

242 031140003045 12188023602 «Әулиекөл-Сервис» 

ЖШС 

Қостанай обл.,  

Әулиекөл ауд.,  

Первомайское с.  

243 031140003045 121880191267 «Әулиекөл-Сервис» 

ЖШС 

Қостанай обл.,  

Әулиекөл ауд., Қазанбасы с/о, 

Бағаналы с. 

244 031140003045 121880191263 «Әулиекөл-Сервис» 

ЖШС 

Қостанай облысы,  

Әулиекөл ауд., Қазанбасы с/о, 

Қазанбасы с. 

245 960240000283 12187006437 «Колос»-фирма ЖШС Қостанай обл.,  

Денисовка ауд.,  

Свердловка с/о,  

Свердловка с.,  

көш. жоқ, 437 уч  

246 120440009379 12186023302 Наурызым ауданы 

әкімдігінің «Наурызым 

Сервис» ЖШС   

Қостанай обл.,  

Наурызым ауд., Мереке с/о, 

Мереке с., көш. жоқ, 302 уч 

247 120440009379 12186021223 Наурызым ауданы 

әкімдігінің «Наурызым 

Сервис» ЖШС   

Қостанай обл.,  

Наурызым ауд., Дәмді с/о, 

Дәмді с., көш. жоқ, 223 уч. 

248 120440009379 12186019582 Наурызым ауданы 

әкімдігінің «Наурызым 

Сервис» ЖШС   

Қостанай обл.,  

Наурызым ауд.,  

Наурызым с/о, Қожа с., 

көш. жоқ, 582 уч. 

249 120440009379 12186014612 Наурызым ауданы 

әкімдігінің «Наурызым 

Сервис» ЖШС   

Қостанай обл.,  

Наурызым ауд.,  

Буревестнин с/о, Буревестник 

с. (014), көш. жоқ, 612 уч.  

250 120440009379 12186012510 Наурызым ауданы 

әкімдігінің «Наурызым 

Сервис» ЖШС   

Қостанай обл.,  

Наурызым ауд., Шилі с/о,  

Шилі с., көш. жоқ, 510 уч.    

251 120440009379 12186010399 Наурызым ауданы Қостанай обл., Наурызым ауд., 
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әкімдігінің «Наурызым 

Сервис» ЖШС   

Үленді с/о, Үленді с., көш. 

жоқ, 399 уч.    

252 120440009379 12186008717 Наурызым ауданы 

әкімдігінің «Наурызым 

Сервис» ЖШС   

Қостанай обл.,  

Наурызым ауд.,  

Раздольное п/о, Раздольное с., 

көш. жоқ, 717 уч.    

253 120440009379 121860061014 Наурызым ауданы 

әкімдігінің «Наурызым 

Сервис» ЖШС   

Қостанай обл.,  

Наурызым ауд.,  

Шолақсай с/о, Шолақсай с., 

көш. жоқ, 1014 уч.    

254 120440009379 12186001349 Наурызым ауданы 

әкімдігінің «Наурызым 

Сервис» ЖШС   

Қостанай обл.,  

Наурызым ауд.,  

Қараменді с/о, Қараменді с. 

(001), көш. жоқ, 349 уч.    

255 110440010836 121850411170 «Меңдіқара 2011» ЖШС Қостанай обл., Меңдіқара ауд., 

Степановка с. 

256 110440010836 121850411169 «Меңдіқара 2011» ЖШС Қостанай обл., Меңдіқара ауд., 

Архиповка с. 

257 110440010836 12185039754 «Меңдіқара 2011» ЖШС Қостанай обл., Меңдіқара ауд., 

Михайловка с/о, Михайловка 

с. 

258 110440010836 12185037442 «Меңдіқара 2011» ЖШС Қостанай обл.,  

Меңдіқара ауд., Бөркі с. 

259 110440010836 12185035716 «Меңдіқара 2011» ЖШС Қостанай обл.,  

Меңдіқара ауд., Первомайский 

с/о, Лесное с. 

260 110440010836 12185035715 «Меңдіқара 2011» ЖШС Қостанай обл.,  

Меңдіқара ауд.,  

Сосновский с/о, Никитинка с. 

261 110440010836 12185035713 «Меңдіқара 2011» ЖШС Қостанай обл.,  

Меңдіқара ауд.,  

Сосновский с/о, Сосна с. 

262 110440010836 12185032231 «Меңдіқара 2011» ЖШС Қостанай обл.,  

Меңдіқара ауд., 

Ломоносовский с/о,  

Көктерек c. 

263 110440010836 12185031337 «Меңдіқара 2011» ЖШС Қостанай обл.,  

Меңдіқара ауд., 

Каменскуральск с. 

264 110440010836 12185029301 «Меңдіқара 2011» ЖШС Қостанай обл.,  

Меңдіқара ауд., Первомайский 

с/о, Чернышевка с.  

265 110440010836 12185024702 «Меңдіқара 2011» ЖШС Қостанай обл.,  

Меңдіқара ауд.,  

Алёшинский с/о, Молодежное 

с.,  

көш. жоқ, 702 уч.    

266 110440010836 12185022768 «Меңдіқара 2011» ЖШС Қостанай обл.,  

Меңдіқара ауд., Буденновка с. 

267 110440010836 12185020867 «Меңдіқара 2011» ЖШС Қостанай обл.,  

Меңдіқара ауд., Теңіз с. 

268 110440010836 12185017740 «Меңдіқара 2011» ЖШС Қостанай обл.,  

Меңдіқара ауд.,  

Красная Пресня с. 

269 110440010836 12185015554 «Меңдіқара 2011» ЖШС Қостанай обл.,  

Меңдіқара ауд., Қарақоға с/о, 
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Жарқайын с. 

270 110440010836 12185014584 «Меңдіқара 2011» ЖШС Қостанай обл.,  

Меңдіқара ауд., Ұзынағаш с. 

271 110440010836 12185011896 «Меңдіқара 2011» ЖШС Қостанай обл.,  

Меңдіқара ауд., Қасқат с. 

272 110440010836 12185008920 «Меңдіқара 2011» ЖШС Қостанай обл.,  

Меңдіқара ауд., Введенка с. 

273 010440003347 121840381054 Ұзынкөл ауданы 

әкімдігінің «Қайранкөл» 

МКК 

 

Қостанай обл., Ұзынкөл ауд., 

Новопокровка с/о, 

Новопокровка с.,  

көш. жоқ, 1054 уч.     

274 010440003347 12184036564 Ұзынкөл ауданы 

әкімдігінің «Қайранкөл» 

МКК 

Қостанай обл., Ұзынкөл ауд., 

Куйбышев с/о, Варваровка с., 

көш. жоқ, 564 уч.    

275 010440003347 12184034783 Ұзынкөл ауданы 

әкімдігінің «Қайранкөл» 

МКК 

Қостанай обл., Ұзынкөл ауд., 

Киевский с/о, Абай с.,  

көш. жоқ, 783 уч.    

276 010440003347 12184030345 Ұзынкөл ауданы 

әкімдігінің «Қайранкөл» 

МКК 

Қостанай обл., Ұзынкөл ауд., 

Ұзынкөл с/о, Вершковое с., 

көш. жоқ, 345 уч.    

277 010440003347 12184028662 Ұзынкөл ауданы 

әкімдігінің «Қайранкөл» 

МКК 

Қостанай обл., Ұзынкөл ауд., 

Ряжское с/о, Ряжское с.,  

көш. жоқ, 662 уч.    

278 010440003347 12184026585 Ұзынкөл ауданы 

әкімдігінің «Қайранкөл» 

МКК 

Қостанай обл., Ұзынкөл ауд., 

Бауманское с/о,  

Бауманское с.,  

көш. жоқ, 585 уч.    

279 010440003347 12184024359 Ұзынкөл ауданы 

әкімдігінің «Қайранкөл» 

МКК 

Қостанай обл., Ұзынкөл ауд., 

Чапаев с/о, Речное с.,  

көш. жоқ, 359 уч.    

280 010440003347 12184022701 Ұзынкөл ауданы 

әкімдігінің «Қайранкөл» 

МКК 

Қостанай обл., Ұзынкөл ауд., 

Фёдоровка с/о, Федоровка с., 

көш. жоқ, 701 уч.    

281 010440003347 12184018497 Ұзынкөл ауданы 

әкімдігінің «Қайранкөл» 

МКК 

Қостанай обл., Ұзынкөл ауд., 

Российский с/о, Обаған с.,  

көш. жоқ, 497 уч.    

282 010440003347 12184018496 Ұзынкөл ауданы 

әкімдігінің «Қайранкөл» 

МКК 

Қостанай обл., Ұзынкөл ауд., 

Российский с/о, Тайсойған с., 

көш. жоқ, 496 уч.    

283 010440003347 12184016925 Ұзынкөл ауданы 

әкімдігінің «Қайранкөл» 

МКК 

Қостанай обл., Ұзынкөл ауд., 

Карл Маркс с/о, Сокол с.,  

көш. жоқ, 925 уч.    

284 010440003347 12184014616 Ұзынкөл ауданы 

әкімдігінің «Қайранкөл» 

МКК 

Қостанай обл., Ұзынкөл ауд., 

Суворово с/о, Суворово с.,  

көш. жоқ, 616 уч.    

285 010440003347 12184014615 Ұзынкөл ауданы 

әкімдігінің «Қайранкөл» 

МКК 

Қостанай обл., Ұзынкөл ауд., 

Суворово с/о, Казанка с.,  

көш. жоқ, 615 уч.    

286 010440003347 12184012541 Ұзынкөл ауданы 

әкімдігінің «Қайранкөл» 

МКК 

Қостанай обл., Ұзынкөл ауд., 

Троебратское п/о, 

Троебратское с. (т/ж-дан 

шығыс бөлігінде),  

көш. жоқ, 541 уч.    

287 010440003347 12184010704 Ұзынкөл ауданы 

әкімдігінің «Қайранкөл» 

МКК 

Қостанай обл., Ұзынкөл ауд., 

Петропавловский с/о, Красный 

Борок с.,  
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көш. жоқ, 704 уч.    

288 010440003347 12184010703 Ұзынкөл ауданы 

әкімдігінің «Қайранкөл» 

МКК 

Қостанай обл., Ұзынкөл ауд., 

Петропавловский с/о, 

Камышловка с.,  

көш. жоқ, 703 уч.    

289 010440003347 12184008544 Ұзынкөл ауданы 

әкімдігінің «Қайранкөл» 

МКК 

Қостанай обл., Ұзынкөл ауд., 

Пресногорьковский с/о, Волна 

с., көш. жоқ, 544 уч.     

290 090140019604 12183085580 «Руслана және З» ЖШС Қостанай обл., Қостанай ауд., 

Мичурино с/о, Садовое с.,  

көш. жоқ, 580 уч.     

291 630115350766 12182041318 «Иманбаев Аскар 

Габбасович» ЖК 

Қостанай обл., Қарабалық 

ауд., Славенка с/о,  

Славенка с. 

292 630115350766 12182036890 «Иманбаев Аскар 

Габбасович» ЖК 

Қостанай обл.,  

Қарабалық ауд.,  

Смирновка с/о, Смирновка с. 

293 630115350766 12182033757 «Иманбаев Аскар 

Габбасович» ЖК 

Қостанай обл.,  

Қарабалық ауд., Бүрлі с/о, 

Бүрлі с. 

294 630115350766 12182030399 «Иманбаев Аскар 

Габбасович» ЖК 

Қостанай обл.,  

Қарабалық ауд., Өрнек с/о, 

Приречное с. 

295 630115350766 121820261202 «Иманбаев Аскар 

Габбасович» ЖК 

Қостанай обл.,  

Қарабалық ауд., Боскөл с/о, 

Боскөл с. 

296 980440002012 12182023721 «Сана-Агро» ЖШС Қостанай обл.,  

Қарабалық ауд.,  

Михайловка с/о,  

Михайловка с.  

297 630115350766 12182019653 «Иманбаев Аскар 

Габбасович» ЖК 

Қостанай обл.,  

Қарабалық ауд., Тоғұзак п/о, 

Тоғұзак с. 

298 630115350766 12182017810 «Иманбаев Аскар 

Габбасович» ЖК 

Қостанай обл.,  

Қарабалық ауд.,  

Белоглинка с/о, Белоглинка с.  

299 990240004093 12182013604 «Агро-Торо» ЖШС Қостанай облысы,  

Қарабалық ауданы, 

Станционное с.о., 

Станционное с. 

300 630115350766 121820111077 «Иманбаев Аскар 

Габбасович» ЖК 

Қостанай обл.,  

Қарабалық ауданы., 

Новотроицкое с/о, 

Новотроицкое с.   

301 630115350766 12182008902 «Иманбаев Аскар 

Габбасович» ЖК 

Қостанай обл.,  

Қарабалық ауд.,  

Победа с/о, Победа с. 

302 470806300197 12182001713 «Салмин Яков Иванович» 

ИП 

Қостанай обл.,  

Қарабалық ауданы, Қарабалық 

п., Гоголь, Гагарин, Матросов, 

Титов, Спортивная 

көшелерімен шектелген 

303 940440000702 12181068307 Октябрьск аудандық 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы бөлімінің 

«Суық су» ШЖҚ МКК 

Қостанай обл., Қарасу р-н., 

Ушаково с/о, Ушаково с.,  

көш. жоқ, 068-307 уч.     
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304 940440000702 12181062315 Октябрьск аудандық 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы бөлімінің 

«Суық су» ШЖҚ МКК 

Қостанай обл., Қарасу р-н., 

Теректі с/о, Теректі с.,  

көш. жоқ, 062-315 уч.     

  

305 940440000702 12181050768 Октябрьск аудандық 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы бөлімінің 

«Суық су» ШЖҚ МКК 

Қостанай обл., Қарасу р-н., 

Айдарлы с/о, Айдарлы с., көш. 

жоқ, 050-768 уч.     

  

306 940440000702 12181046753 Октябрьск аудандық 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы бөлімінің 

«Суық су» ШЖҚ МКК 

Қостанай обл., Қарасу р-н., 

Челгаши с/о, Челгаши ст.,  

көш. жоқ, 046-753 уч.     

 

307 940440000702 12181044375 Октябрьск аудандық 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы бөлімінің 

«Суық су» ШЖҚ МКК 

Қостанай обл., Қарасу р-н., 

Целинное с/о, Целинное с., 

көш. жоқ, 044-375 уч.     

 

308 990340002487 12180001536 «Қамысты» ЖШС Қостанай обл., Қамысты ауд., 

Свердловск с/о, Қамысты с. 

(солтүстік бөлігі), Солтүстік 

бөлік жергілікті мекен 536 уч. 

309 990740004824 12179017685 «Приречное-Агро» ЖШС Қостанай обл., Жітіқара ауд., 

Приреченское п/о,  

Приречное с.,  

көш. жоқ, 450 уч.     

310 990240003194 12179015651 «Шандыколь» ЖШС Қостанай обл., Жітіқара ауд., 

Милютинка (елді мекеннің 

сыртында) (016) с/о, 

Милютинка с.,  

көш. жоқ, 016 031 уч.     

311 000240005314 12179013480 «Агрофирма Турсын» 

ЖШС 

Қостанай обл., Жітіқара ауд., 

Шевченковка п/о, 

Шевченковка с.,  

көш. жоқ, 480 уч.     

 

312 990340001647 12178024483 «Көмек-Алтын» МКК Қостанай обл.,  

Алтынсарин ауд., Приозёрный 

(025) с/о, Кубековка п.,  

көш. жоқ, 483 уч.     

313 990340001647 12178024482 «Көмек-Алтын» МКК Қостанай обл.,  

Алтынсарин ауд., Приозёрный 

(025) с/о, Приозерное с.  

314 990340001647 12178022635 «Көмек-Алтын» МКК Қостанай обл.,  

Алтынсарин ауд., 

Новоалексеевский (023) с/о, 

Анновка с., көш. жоқ, 635 уч.     

315 990340001647 12178022633 «Көмек-Алтын» МКК Қостанай обл.,  

Алтынсарин ауд., 

Новоалексеевка с/о, 

Новоалексеевка с. 

316 990340001647 12178020702 «Көмек-Алтын» МКК Қостанай обл.,  

Алтынсарин ауд.,  

Свердловка c. 

317 990340001647 12178018229 «Көмек-Алтын» МКК Қостанай обл.,  

Алтынсарин ауд., 

Большечураковский с/о, 

Осиповка с.,  
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көш. жоқ, 229 уч.     

318 990340001647 12178018228 «Көмек-Алтын» МКК Қостанай обл.,  

Алтынсарин ауд., 

Большечураковский (019) с/о, 

Новониколаевка с.,  

көш. жоқ, 229 уч.     

319 990340001647 12178017781 «Көмек-Алтын» МКК Қостанай обл.,  

Алтынсарин ауд., 

Большечураковский (019) с/о, 

Большая Чураковка с. 

320 990340001647 12178015420 «Көмек-Алтын» МКК Қостанай облысы, 

Алтынсарин ауд., Маяковский 

с/о,  

Темір Қазық с.  

321 990340001647 12178015418 «Көмек-Алтын» МКК Қостанай обл.,  

Алтынсарин ауд., Маяковский 

с/о (016), Первомайское с. 

322 990340001647 12178013600 «Көмек-Алтын» МКК Қостанай обл.,  

Алтынсарин ауд., 

Щербаковский (014) с/о, Сатай 

с. 

323 990340001647 12178011618 «Көмек-Алтын» МКК Қостанай облысы, 

Алтынсарин ауд.,  

Щербаково с/о, Щербаково с., 

Юбилейная көш.  

324 990340001647 12178010098 «Көмек-Алтын» МКК Қостанай облысы, 

Алтынсарин ауд., Силантьевка 

с.о., Силантьевка с.  

325 990340001647 12178009657 «Көмек-Алтын» МКК Қостанай обл.,  

Алтынсарин ауд., Силантьевка 

(010) с/о,  

Зуевка с., 657 уч. 

326 990340001647 12178009653 «Көмек-Алтын» МКК Қостанай обл.,  

Алтынсарин ауд., Силантьевка 

с/о,  

БирОҚОвка с.,  

көш. жоқ, 653 уч.     

327 990340001647 12178006486 «Көмек-Алтын» МКК Қостанай обл.,  

Алтынсарин ауд.,  

Лермонтов (007) с/о,  

Жаңасу с., көш. жоқ, 486 уч.      

328 990340001647 12178006484 «Көмек-Алтын» МКК Қостанай обл.,  

Алтынсарин ауд., И. Омаров 

атын. с/о, Лермонтово с.  

329 990340001647 12178004856 «Көмек-Алтын» МКК Қостанай облысы, 

Алтынсарин ауд., 

Докучаевка с/о,  

Докучаевка с.,  

Молодежная көш., 4 үй, 2 пәт 

330 990340001647 12178002729 «Көмек-Алтын» МКК Қостанай обл.,  

Алтынсарин ауд.,  

Димитров (003) с/о, 

Воробьевское с.,  

көш. жоқ, 729 уч.      

331 990340001647 12178002728 «Көмек-Алтын» МКК Қостанай обл.,  

Алтынсарин ауд.,  
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық көмірі  Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан орны 

Димитров (003) с/о, 

Танабаевское с.  

 

5.9.11-ші кесте. Қостанай облысы бойынша қауіпті қалдықтарды (1-

класс) орналастыру полигондары  

  
№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық көмірі  Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

1 920240000127 121950121948 «Соколов-Сарыбай тау кен 

байыту өндірістік бірлестігі» 

АҚ 

Қостанай обл.,  

Рудный қ.ә., Рудный қ. 

2 990140004971 12186025118 «Шаруа» ЖШС Қостанай обл., 

Наурызым ауд.,  

Дәмді с/о 

 

5.9.12-ші кесте. Қостанай облысы бойынша қауіпті емес 

қалдықтарды (ІІ-класс) орналастыру полигондары  

 
№ р/с ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

1 920240000127 121950121929; 

121950121949 

«Соколов-Сарыбай тау кен 

байыту өндірістік бірлестігі» 

АҚ 

Қостанай обл.,  

Рудный қ.ә., Рудный қ. 

 

5.10 Қызылорда облысы 

Есептілік кезеңде Қызылорда облысы бойынша ҚОҚ БАЖ-ға 

қалдықтарды түгендеудің 136 есебі қабылданды, бұл 2016 жылмен 

салыстырғанда 7 есепке аз. 29 есеп ҚР ЭМ «ҚОҚ АТО» ШЖҚ РМК 

модераторларымен, 107 есеп табиғат пайдаланушылар мен қалдықтарды 

жинау, шығару, кәдеге жарату, өңдеу, сақтау, орналастыру немесе жою 

бойынша операцияларды орындайтын субъектілердің өздігімен енгізілді.  

ҚОҚ БАЖ-ға ұсынылған 2017 жылға арналған қалдықтарды түгендеу 

бойынша есептерге сәйкес түзілген қауіпті және қауіпті емес қалдықтардың 

көлемі 5.10.1 және 5.10.3-ші кестелерде және 5.10.3-ші диаграммада көрініс 

табады. 

 

5.10.1-ші кесте. 2017 жылы түзілген  қауіпті қалдықтардың көлемі 

 
№ р/с Қалдықтардың түрлері Көлемі, т 

1 Қызыл тізімнің қалдықтары 0,000 

2 Янтарь тізімнің қалдықтары 83 414,457 

3 Жасыл тізімнің қалдықтары 83 196,214 
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5.10.1-ші диаграмма. 2017 жылғы қауіпті қалдықтардың көлемі мен 

қозғалысы  

 

 

 

2017 жылы облыс бойынша түзілген қауіпті қалдықтардың көлемі 166 

610,671 тоннаны құрады. «Янтарь» тізім қалдықтарының аса ірі көлемі 

«Қазгермұнай» Бірлескен кәсіпорыны ЖШС (16 225,667 т), «жасыл» тізім 

«Сазқұмауылдық тұтыну кооперативі» (25 949 т) түзілген. 

5.10.2-ші кестеде есепті жылы қауіпті қалдықтардың аса ірі көлемі 

түзілген Қызылорда облысының кәсіпорындары ұсынылған. 

 

5.10.2-ші кесте. 2017 жылы қауіпті қалдықтардың аса ірі көлемі 

түзілген  Қызылорда облысының кәсіпорындары 

 
№ 

р/с 

Кәсіпорын атауы Қалдықтар түрлері Көлемі, т 

1 «Сазқұм» БӨК  Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар 

25 949,00 

2 «Най-мир» ЖШС  Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар 

14 644,00 

3 «Совместное предприятие 

«Казгермунай» ЖШС 

Істен шыққан бұрғылау қоқыры 14 498,20 

4 «Kazpetrol Group» ЖШС Істен шыққан бұрғылау қоқыры 11 035,00 
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№ 

р/с 

Кәсіпорын атауы Қалдықтар түрлері Көлемі, т 

5 «Байкен-U» ЖШС Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар 

8182,31 

6 «Кольжан» ЖШС Істен шыққан бұрғылау қоқыры 7 999,94 

Янтарь деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар 

5 178,27 

7 «Қазакстан темір жолы» ұлттық 

компанисы» АҚ «Қызылорда 

магистралды желілер бөлімшесі» 

филиалы  

Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар 

7467,08 

8 Қазақстан Республикасы Ауыл 

шаруашылығы министрлігі Су 

ресурстары комитетінің «Қазсушар» 

ШЖҚ РМК Қызылордалық филиалы 

Пайдаланылған шиналар және 

басқа да резеңке қалдықтары 

6 995,40 

9 «Астра стар» ЖШС 

 

Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар 

5 242,86 

Істен шыққан бұрғылау қоқыры 4 845,93 

Янтарь деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар 

2 639,28 

10 «Петроказахстан Кумколь Ресорсиз» АҚ 

  

 

Істен шыққан бұрғылау қоқыры 5 055,00 

Мұнаймен, мазутпен, 

химикаттармен ластанған 

топырақ 

4 541,55 

Мұнай қоқыры 1 234,71 

11 «Кристалл менеджмент»  АҚ Істен шыққан бұрғылау қоқыры 4 845,93 

Янтарь деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар 

2 639,28 

12 «Жан-Арай» ЖШС   Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар 

3 978,70 

13 «Саутс-ойл» ЖШС  Істен шыққан бұрғылау қоқыры 2 038,64 

14 Қазақстан Республикасы Қорғаныс және 

аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі 

Аэроғарыш комитетінің «Инфракос» 

ШЖҚ РМК 

Пайдаланған майлар 2 000,00 

15 «Тургай-петролеум» АҚ  Мұнаймен, мазутпен, 

химикаттармен ластанған 

топырақ 

1 893,03 

 

2017 жылы Қызылорда облысы бойынша сынаптың жалпы көлемі, 

құрамында сынабы бар шамдар 6 493,963 кг құрады. Қалдықтардың аталған 

түрі бойынша жалпы ақпарат 5.10.2-ші диаграммада ұсынылған. 
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5.10.2-ші диаграмма. Қызылорда облысы бойынша құрамында сынап 

бар шамдардағы сынаптың көлемі туралы деректер (кг) 

 

 
 

Облыс бойынша түзілген қауіпті емес қалдықтардың жалпы көлемі            

114 421,443 тоннаны құрады. Құрылыс қалдықтары қауіпті емес 

қалдықтардың жалпы көлемінің 91%-ын құрайды, 2016 жылмен 

салыстырғанда көлем 102 116,136 тоннаға ұлғайған және 104 120,836 

тоннаны құрайды. Сонымен қатар макулатураның көлемі (309,247 тоннаға) 

ұлғайған. 

 

5.10.3-ші кесте. 2017 есептік жылы түзілген  қауіпті емес 

қалдықтардың көлемі  

 
№ р/с Қалдықтардың түрлері Көлемі, т 

1 Қаптау материалдары 646,47 

2 Макулатура 330,77 

3 Пластик қалдықтары 44,14 

4 Электрондық және электр жабдық 

қалдықтары 

13,32 

5 Ірі көлемді қалдықтар 0,04 

6 Құрылыс қалдықтары  104 120,84 

8 Қолданыстан шыққан автокөлік (дана)  8 922,12 

 

Пайыздық мөлшерде түзілген қауіпті емес қалдықтардың үлестері, 

сондай-ақ ірі көлемде қауіпті емес қалдықтарды түзетін кәсіпорындар 5.10.3-

ші диаграммада және 5.10.4-ші кестеде ұсынылған. 
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5.10.3-ші диаграмма. Қызылорда облысы бойынша түзілген  қауіпті 

емес қалдықтар көлемінің байланысы (%) 

 

 
 

5.10.4-ші кесте. 2017 жылы қауіпті емес қалдықтардың аса ірі көлемі 

түзілген  Қызылорда облысының кәсіпорындары 

 
№ 

р/с 

Кәсіпорын атауы Қалдықтардың түрлері Көлемі, т 

1 «Жер ғарыштық инфрақұрылым 

объектілерін пайдалануға беру 

орталығы» федералды мемлекеттік 

унитарлы кәсіпорын 

Құрылыстың, ғимарат және 

имаратты қиратудың аралас 

қалдықтары 

70 852,18 

2 Қазақсан Республикасы Қорғаныс 

және аэроғарыш өнеркәсібі 

министрлігі Аэроғарыш комитетінің 

«Инфракос» ШЖҚ РМК 

Құрылыстың, ғимарат және 

имаратты қиратудың аралас 

қалдықтары 

31 532,00 

3 «Шалкибаев» ЖК Кірпіш сынықтары 1 297,80 

4 «Тургай-Петролеум» АҚ Қағаз және картон қаптауыштар 178,00 

Пластик және пластмасса 

қаптауыштар  

70,00 

5 «Көлжан» ЖШС Басқа құрылыс қалдықтары 329,25 

6 «Қызылорда облысы денсаулық 

сақтау басқармасының «№5 қалалық 

емханасы» ШЖҚ МКК 

Басқа қаптауыш материалдар 211,00 

7 «ҚазМұнайГаз Өнімдері» ЖШС Қағаз және картон қаптауыштар 100,00 

8 «ҚТЖ – жолаушылар тасымалы» АҚ - 

«Қызылордалық ЖТ бөлімшесі» 

филиалы 

Қағаз 101,49 

Қағаз 30,86 

9 Қызылорда облысы денсаулық сақтау 

басқармасының «Амбулаториялық-

емханалық қызметі бар Шиелі 

аудандық орталық ауруханасы» 

МКҚК  

Аралас макулатура 98,85 

10 «Авангард ПГС» ЖШС Құрылыстың, ғимарат және 

имаратты қиратудың аралас 

20,00 
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№ 

р/с 

Кәсіпорын атауы Қалдықтардың түрлері Көлемі, т 

қалдықтары  

11 «Жаңақорған шипажайы» АҚ Бетон бұйымдарының сынықтары 16,00 

12 «Кызылкум» ЖШС Қағаз және картон қаптауыштар  15,00 

13 «Қамқор вагон» ЖШС  

«Қазалы вагон жөндеу депосы» 

филиалы 

Құрылыстың, ғимарат және 

имаратты қиратудың аралас 

қалдықтары 

13,00 

14 «Волковгеология» АҚ «№23 

геологиялық барлау экспедициясы» 

филиалы 

Қағаз 10,31 

15 «Абзал Проектконсалтинг» ЖШС

  

Құрылыстың, ғимарат және 

имаратты қиратудың аралас 

қалдықтары 

10,00 

 

2017 жылы Қызылорда облысы бойынша медициналық қалдықтардың 

көлемі А класы - 470,667 тонна, Б класы – 160,151 тонна, В класы – 23,54 

тонна, Г класы - 0,141 тонна (5.10.4-ші диаграмма). 
 

5.10.4-ші диаграмма. Қызылорда облысы бойынша түзілген  

медициналық қалдықтар көлемінің байланысы (%) 

 

 
 

2016-2017 жылдарға Қызылорда облысы бойынша медициналық 

қалдықтардың түзілу көлеміне салыстыру 5.10.5-ші кестеде келтірілген. 

 

5.10.5-ші кесте. 2016-2017 жылдары түзілген  медициналық 

қалдықтардың көлемі бойынша салыстырмалы кесте (т) 

 
№ р/с Жыл А класы Б класы В класы Г класы Д класы 

1 2016 396,72  233,531 18,58 құралдар (дана) – 0 

қатты (кг) – 909 

сұйық (л) – 0 

0  

2 2017 470,67 160,15 23,54 құралдар (дана) – 0 

қатты (т.) – 143,364 

сұйық (л) – 0 

0  
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ҚОҚ БАЖ-да ТҚҚ-ның 131 полигоны тіркелген. 5.9.10 және 5.9.11-ші 

кестелерде облыс бойынша өнеркәсіп қалдықтары мен ТҚҚ қатысты  ақпарат 

ұсынылған. 

 

5.10.5-ші кесте. Қызылорда облысы бойынша ТҚҚ полигондары  

 

 
№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан орны 

1 121050003888 - «Байқоңыр қаласы тұрғын үй 

шаруашылығы» мемлекеттік 

унитарлы кәсіпорны 

Қызылорда облысы, Байқоңыр 

қ.ә., Байқоңыр қ. 

2 940540000210 10148025084 «Петроказахстан Кумколь 

Ресорсиз» АҚ 

Қызылорда облысы,  

Жалағаш ауданы 

3 940540000210 09106038019 «Петроказахстан Кумколь 

Ресорсиз» АҚ 

Қызылорда облысы, 

Қызылорда қ.ә. 

4 950440000695 - «ИБРАЙХАН и К-ЛТД» 

ЖШС 

Қызылорда облысы, 

Қызылорда қ.ә., «Шымкент-

Самара» М-32 трассасының 

бойымен, 13-ші разъезге 

қарама қарсы 

5 9901003081 - Деректер жоқ Қызылорда облысы, Байқоңыр 

қ.ә., Байқоңыр қ.,  

6 940740001494 101490411460 «Қыркеңсе селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

Қызылорда облысы, 

Жаңақорған ауданы, Қыркеңсе 

с.о.,  

7 950140001177 - «Ақтөбе селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ  

 

Қызылорда облысы, 

Қармақшы ауданы,  

Ақтөбе с.о., Ақтөбе с.о., с. 

8 960540000551 - «Дауылкөл ауылдық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

 

Қызылорда облысы, 

Қармақшы ауданы, 

Дауылкөлс.о.,  

9 931140000267 - «Жаңажол ауылдық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

Қызылорда облысы, 

Қармақшы ауданы, Жаңажол 

с.о.,  

10 940640001173 - «Ақжар ауылдық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

 

Қызылорда облысы, 

Қармақшы ауданы, Акжарский 

с.о.,  

11 940440000712 - «Т. Көмекбаев ауылдық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ 

Қызылорда облысы, 

Қармақшы ауданы, 

Комекбаевский с.о,  

12 940440000742 - «Жосалы ауылдық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

 

Қызылорда облысы, 

Қармақшы ауданы,  

Жосалы с.о., 

13 941140000982 - «ІІІ Интернационал ауылдық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ 

Қызылорда облысы, 

Қармақшы ауданы,  

3 интернационалды с.о.,  

14 940840000737 - «Қуандария ауылдық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

 

Қызылорда облысы, 

Қармақшы ауданы, ҚуанДария 

с.о.,  

15 941040000939 - «Қармақшы ауылдық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

Қызылорда облысы, 

Қармақшы ауданы, Қармақшы 

с.о.,  

16 931240001020 - «Иіркөл ауылдық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

Қызылорда облысы, 

Қармақшы ауданы,  
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 Иркөл с.о.,   

17 940140001204 - «Төменарық селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ  

 

Қызылорда облысы, 

Жаңақорған ауданы,  

Төменарық селосы 

18 940640000765 - «Қожакент селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ  

 

Қызылорда облысы, 

Жаңақорған ауданы, Қожакент 

селосы 

19 940640000777 - «Шалқия кенті әкімінің 

аппараты» ММ 

 

Қызылорда облысы, 

Жаңақорған ауданы,  

Шалқия кенті 

20 940640000819 - «Қаратөбе селолық округі 

әкімінің аппараты» 

 

Қызылорда облысы, 

Жаңақорған ауданы,  

Қаратөбе селосының оңтүстік-

шығыс жағы 

21 940640000988 - «Өзгент селолық округі 

әкімінің аппараты» 

 

Қызылорда облысы, 

Жаңақорған ауданы,  

Ақсуат селосы және Өзгент 

селосы 

22 940440000762 - «Келінтөбе селолық округі 

әкімінің аппараты» 

 

Қызылорда облысы, 

Жаңақорған ауданы, Келінтөбе 

селосы 

23 940640001014 - «Қандоз селолық округі 

әкімінің аппараты» 

   

Қызылорда облысы, 

Жаңақорған ауданы,  

Қандоз село 

24 940640001163 - «Байкенже селолық округі 

әкімінің аппараты» 

 

Қызылорда облысы, 

Жаңақорған ауданы, Байкеңже 

село 

25 940640000849 - «Сұнақата селолық округі 

әкімінің аппараты» 

 

Қызылорда облысы, 

Жаңақорған ауданы,  

Сұнақата село 

26 940240000765 10148025692 «Жалағаш поселкесі әкімінің 

аппараты» КММ 

Қызылорда облысы,  

Жалағаш ауданының жерлері  

27 030440004676 10148005477 «Ақсу ауылдық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

     

Қызылорда облысы,  

Жалағаш ауданы,  

Ақсу селолық округінің 

жерлері  

28 940240000785 10148012383 «Таң ауылдық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

      

Қызылорда облысы,  

Жалағаш ауданы,  

Таң ауылдық округінің 

жерлері     

29 940740001474 10148015611 «Еңбек ауылдық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

      

Қызылорда облысы,  

Жалағаш ауданы,  

Таң ауылдық округінің 

жерлері     

30 940240000834 10148007377 «Қаракенткен ауылдық 

округі әкімінің аппараты» 

КММ    

Қызылорда облысы,  

Жалағаш ауданы,  

Қаракеткен ауылдық округінің 

жерлері     

31 041040004606 10148017250 «Жаңадария ауылдық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

     

Қызылорда облысы,  

Жалағаш ауданы,  

Жаңадәрия ауылдық округінің 

жерлері      

32 940640001133 10148016563 «Аламесек ауылдық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

     

Қызылорда облысы,  

Жалағаш ауданы,  

Аламесек ауылдық округінің 

жерлері        
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33 950340001243 10148021524 «Мақпалкөл ауылдық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

 

Қызылорда облысы,  

Жалағаш ауданы,  

Мақпалкөл ауылдық округінің 

жерлері        

34 050240009039 10148020262 «Мырзабай ахун ауылдық 

округі әкімінің аппараты» 

КММ 

Қызылорда облысы,  

Жалағаш ауданы,  

Мырзабай ахун ауылдық 

округінің жерлері         

35 940240000804 10148019921 «Мәдениет ауылдық округі 

әкімінің аппараты» КММ  

  

Қызылорда облысы,  

Жалағаш ауданы,  

Мәдениет ауылдық округінің 

жерлері         

36 050240009207 10148022225 «Жаңаталап ауылдық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

 

Қызылорда облысы,  

Жалағаш ауданы,  

Жаңаталап ауылдық округінің 

жерлері         

37 940240000705 10148024366 «Аққыр ауылдық округі 

әкімінің аппараты» КММ  

  

Қызылорда облысы,  

Жалағаш ауданы,  

Аққыр ауылдық округінің 

жерлері          

38 960440000835 10148011662 «Бұхарбай батыр ауылдық 

округі әкімінің аппараты» 

КММ 

 

Қызылорда облысы,  

Жалағаш ауданы,  

Бұхарбай батыр ауылдық 

округінің жерлері          

39 940740001256 10148025805 «М.Шаменов атындағы 

ауылдық округі әкімінің 

аппараты» КММ   

Қызылорда облысы,  

Жалағаш ауданы,  

М.Шаменов ауылдық 

округінің жерлері          

40 960440000825 10148014750 «Аққұм ауылдық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

   

Қызылорда облысы,  

Жалағаш ауданы,  

Аққұм ауылдық округінің 

жерлері          

41 970440002685 101560621006 «Қосшыңырау ауылдық 

округі әкімінің аппараты» 

КММ 

Қосшыңырау а/о 

42 940140001086 10156071785 «Қызыөзек селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

Қызылөзек а/о 

43 050240010332 101560321280 «Талсуат селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

Талсуат а/о 

44 050640006178 - «Шәкен ауылдық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

Шәкен а/о 

45 050340008094 - «Тасарық селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

Тасарық а/о 

46 941240001746 - «Сарыкөл селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

Сарыкөл а/о 

47 050440006705 - «Бірлік селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ  

Бірлік а/о 

48 930340000688 - «Бозкөл селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

Бозкөл а/о 

49 931140000257 - «Басықара селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ  

Басықара а/о 

50 941240001617 - «Арықбалық селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ  

Арықбалық а/о 

51 930340000668 - «Аранды селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ  

Аранды а/о 

52 941240001449 - «Алға селолық округі Алға а/о 
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әкімінің аппараты» КММ  

53 941240001499 - «Өркендеу селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

Өркендеу а/о 

54 000440004145 - «Г. Мұратбаев селолық 

округі әкімінің аппараты» 

КММ  

Мұратбаев а/о 

55 930340000678 - «Майдакөл селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ  

Майдакөл а/о 

56 941240001677 - «Қызылқұм селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ  

Қызылқұм а/о 

57 941240001575 - Деректер жоқ Кұмжиек а/о 

58 950440000695 -  «Ибрайхан және К-ЛТД» 

ЖШС 

Қызылорда обл.,  

Қызылорда қ., «Шымкент-

Самара» М-32 трасса бойында, 

13-ші разъезге қарсы 

59 941240001548 - «Қоларық селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ  

Көларық а/о 

60 941140000962 - «Қазалы қаласы әкімінің 

аппараты» КММ  

Қазалы қ. 

61 941140001069 - «Майлыбас селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ  

Майлыбас а/о 

62 050440007067 - «Сарбұлақ селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ  

Сарыбүлақ а/о 

63 960340000633 - «Қарашеңгел селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ  

Карашенгель а/о 

64 050640006267 - «Ақжон селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

Акжона а/о 

65 951240001044 - «Амангелді ауылдық округі 

әкімінің аппараты» КММ  

Сырдария ауданы,  

Амангелді ауылдық округі  

66 110440012644 10154040658 «САЗҚҰМ» БӨК Қызылорда облысы,  

Шиелі ауданы, Шиелі с.о., 

Шиелі с. 

67 941240001647 10154030318 «Қарғалы селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

Қарғалы а/о 

68 050240007022 10154020230 «Ортақшыл селолық    округі 

әкімінің аппараты» КММ 

Ортақшыл а/о  

69 050240009495 101540391160 «Бестам селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

Бестам а/о 

70 940740001414 10154031812 «Талаптан селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

Талаптан а/о  

71 940740001355 10154045810 «Сұлутөбе селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

Сұлутөбе а/о 

72 941240001528 10154015321 «Еңбекші селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

Енбекші а/о 

73 050240006292 10154026206 «Жаңатұрмыс селолық 

округі әкімінің аппараты» 

КММ 

Жаңатұрмыс а/о 

74 050240009504 10154048155 «Майлытоғай селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

Майлытоғай а/о 

75 940740001345 10154035795 «Бәйгеқұм селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

Байгеқұм а/о 

76 050340008381 10147050950 «Ақирек селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ  

Ақирек а/о 

77 050240009376 10147050952 «Сазды ауылдық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

Сазды а/о 
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78 941240001815 10147030126 «Құланды ауылдық округі 

әкімінің аппараты» КММ  

Беларан а/о 

79 050340008301 10147047176 «Атаншы ауылдық округі 

әкімінің аппараты» КММ  

Атаншы а/о 

80 050940005656 10147026050 «Жетес би ауылдық округі 

әкімінің аппараты» КММ  

Жетес би а/о 

81 050340008242 10147018246 «Бекбауыл ауылдық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

Бекбауыл а/о 

82 050240009831 10147053340 «Қосжар ауылдық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

Қосжар а/о 

83 050240009554 10147027109 «Қосаман ауылдық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

Қосаман а/о 

84 050240009356 10147019148 «Сапақ ауылдық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

Сапақ а/о 

85 030240004074 10147020352 «Аралқұм ауылдық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

Аралқұм а/о 

86 990540003165 10147052144 «Жаңақұрылыс ауылдық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ 

Жаңақұрылыс а/о 

87 000540003874 10147046366 «Жіңішкеқұм ауылдық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ 

Жіңішкеқұм а/о 

88 990340007725 10147035195 «Райым ауылдық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

Райым а/о 

89 990340007725 10147035194 «Райым ауылдық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

Райым а/о 

90 941240001687 10147043764 «Октябрь ауылдық округі 

әкімінің аппараты» ММ  

Октябрь а/о 

91 941240001667 10147037249 «Мергенсай ауылдық округі 

әкімінің аппараты» ММ  

Мергенсай а/о 

92 941240001815 10147031173 «Құланды ауылдық округі 

әкімінің аппараты» ММ  

Құланды а/о 

93 941240001796 10147052145 «Қарақұм ауылдық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

Қаратерең а/о 

94 941240001598 101470392034 «Қарақұм ауылдық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

Қарақұм а/о 

95 941240001459 10147050951 «Қамыстыбас ауылдық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ  

Қамыстыбас а/о 

96 941240001756 10147032427 «Бөген ауылдық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

Бөген а/о 

97 941140000952 10147029587 «Аманөткел ауылдық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

Аманөткел а/о 

98 941240001518 101470091987 «Сексеуіл поселкесі әкімінің 

аппараты» ММ 

Сексеуіл кенті  

99 941240001637 10147050929 «Жақсықылыш поселкесі 

әкімінің аппараты» ММ 

Жақсықылыш кенті 

100 990340008723 101470051891 «Арал қаласы әкімінің 

аппараты» ММ 

Арал қ. 

101 940140000800 101490411295 «Аққорған селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

Қызылорда облысы,  

Жаңақорған ауданы,  

Аққорған селосы 

102 050340002362 101490401915 «Қосүйеңкі селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ  

 

Қызылорда облысы,  

Жаңақорған ауданы,  

Қосүйеңкі селосы 
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан орны 

103 940640000859 101490401912 «Ақүйік селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

Қызылорда облысы,  

Жаңақорған ауданы,  

Ақүйік селосы 

104 940640000869 101490401914 «Бесарық селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

 

Қызылорда облысы,  

Жаңақорған ауданы,  

Бесарық селосы   

105 960640001272 101490401913 «Қызылқұм селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

 

Қызылорда облысы,  

Жаңақорған ауданы, 

Жаңақорған пос. 

106 940640000879 10153027633 «Тереңөзек поселкесі 

әкімінің аппараты» ММ 

Сырдария ауданы,  

Тереңөзек ауылдық округі  

107 940640000908 10153012490 «Асқар Тоқмағанбетов 

ауылдық округі әкімінің 

аппараты» ММ 

Сырдария ауданы,  

А.Тоқмаганбетов ауылдық 

округі  

108 001040002692 10153010432 «Қалжан ахун селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ 

Сырдария ауданы,  

Қалжан ахун ауылдық округі 

109 001040002553 10153011506 «С. Сейфуллин селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ 

Сырдария ауданы, 

С.Сейфуллин ауылдық округі 

110 940140000791 10153007774 «Ақжарма ауылдық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

Сырдария ауданы,   

Ақжарма ауылдық округі 

111 940440000693 10153017302 «Іңкәрдәрия селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

Сырдария ауданы,  

Іңкәрдәрия ауылдық округі  

112 940140000890 101530091376 «Шаған селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

Сырдария ауданы,  

Шаған ауылдық округі 

113 940640001054 10153008792 «Шіркейлі селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

Сырдария ауданы, 

Шіркейлі ауылдық округі  

114 940740001286 10153022482 «Айдарлы селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

Сырдария ауданы,  

Айдарлы ауылдық округі 

115 050440006735 101510301407 «Ақай селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

Қызылорда облысы,  

Қармақшы ауданы, Ақай 

ауылдық округі,  

116 140640016838 101500381339 «Қазалы көркем сервис» 

ЖШС 

Қазалы ауд. 

117 921040000519 10153025612 «Бесарық селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

Сырдария ауданы, 

Бесарық ауылдық округі 

118 050240009029 10153023246 «Жетікөл селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ  

Сырдария ауданы,  

Жетікөл ауылдық округі 

119 050240008308 10154051228 «Қоғалы селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

Қызылорда облысы,  

Шиелі ауданы,  

Ботабай селосы 

120 940140001016 10154049650 «Тартоғай селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

 

Қызылорда облысы,  

Шиелі ауданы,  

Тартоғай ауылдық округі, 

Тартоғай селосы,  

Сапен Ершокаев көш. №33/2 

121 010140003514 10154033322 «Телікөл селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ  

 

Қызылорда облысы,  

Шиелі ауданы,  

Тәжібаев селосының солстүтік 

жағы  

122 940440000732 10154032288 «Алмалы селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

 

Қызылорда облысы,  

Шиелі ауданы, Досбол селосы 

123 050240009396 10154029287 «Жиделіарық селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

Қызылорда облысы,  

Шиелі ауданы,  
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан орны 

Жиделіарық селосының 

оңтүстік шығыс жағы 

124 940740001206 10154028661 «Керделі селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

 

Қызылорда облысы,  

Шиелі ауданы, Бегежанов 

селосының шығыс жағы, 

Самара-Шымкент 

трассасының бойы 

125 940740001375 10154025493 «Иркөл селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

 

Қызылорда облысы, 

Шиелі ауданы, Жахаев 

селосының оңтүстік-батыс 

жағы  

126 940740001365 10154023633 «Жуантөбе селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

 

 

Қызылорда облысы,  

Шиелі ауданы,  

«Оңтүстік Қарамұрын» кен 

орны   

127 931240000429 10154019377 «Жүлек селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

 

Қызылорда облысы,  

Шиелі ауданы,  

Жолек селосының батыс жағы   

128 940440000732 10154013629 «Алмалы селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

 

Қызылорда облысы,  

Шиелі ауданы, «Алмалы-

Ақтоған» трассасының 

солтүстік жағы  

129 940740001454 10154012747 «Ақмая селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

 

Қызылорда облысы,  

Шиелі ауданы,  

Ақмая селосының солтүстік 

жағы  

130 990140004822 10151031213 Қызылорда облысы 

Денсаулық сақтау бақармасы 

«Қызылорда облыстық 

ЖИТС алдын алу және 

онымен күресу жөніндегі 

орталығы» КМҚК» 

Қызылорда облысы, 

Қармақшы ауданы,  

«Zhusaly Development» ЖШС  

келісімшарттық аумағы  

131 990140004644 10147050129 Арал қалалық көпсалалық 

коммуналдық шаруашылық 

жүргізу құқығындағы 

мемлекеттік кәсіпорны 

Қызылорда облысы,  

Арал ауданы, «Үшарал» 

шатқалы   

 

5.10.11-ші кесте. Қызылорда облысы бойынша қауіпті қалдықтарды 

(1-класс) орналастыру полигондары  

 
№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы/ТАӘ Учаскенің орналасқан орны 

1 180450033278   «Байқоңыр қаласыны жұмыспен 

қамту орталығы» МКМ 

Қызылорда обл.,  

Байқоңыр қ.ә. 

2 081240004781 [-] «Кызылордатранссервисстрой» 

ЖШС 

Қызылорда обл.,  

Жалағаш ауд. 

3 120640002993 101530183308 «ЭКО Нұр Сервис» ЖШС Қызылорда обл.,  

Сырдария ауд.  

4 950440000695 10156042240 «Ибрайхан және К-ЛТД» ЖШС Қызылорда обл.,  

Қызылорда қ.ә., Қызылорда қ. 

5 121040012238 101530183310 «Компания-Даулетазия» ЖШС Қызылорда обл.,  

Сырдария ауд. 

6 040140007710 101530182425 «ЭКО-Service» ЖШС Қызылорда обл.,  

Сырдария ауд.,  
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы/ТАӘ Учаскенің орналасқан орны 

«Құмкөл-Арыс» автожолының 

38 шақ сол жағы 

7 050340001007 101530181648 «Тимур Company» ЖШС Қызылорда обл.,  

Сырдария ауд., Қызылорда- 

Құмкөл автожолының 116 шақ 

оң жағы 

8 081240004781 101530183239 «Кызылордатранссервисқұрылы

с» ЖШС 

Қызылорда обл.,  

Сырдария ауд.,  

«Қызылорда-Құмкөл» 

автожолының 101 шақ оң 

жағы, «Арыс» ш/а, 

«Приозерный» учаскесі 

9 040440006063 Көрсетілмеген «К-Құрылыс» ЖШС  Қызылорда обл.,  

Сырдария ауд.,  

Қызылорда-Құмкөл 

автотрассасының 128 шақ. 

 

5.11 Маңғыстау облысы 

Есептілік кезеңде Маңғыстау облысы бойынша ҚОҚ БАЖ-ға 

қалдықтарды түгендеудің 248 есебі қабылданды, бұл 2016 жылмен 

салыстырғанда 58 есепке көп. 6 есеп ҚР ЭМ «ҚОҚ АТО» ШЖҚ РМК 

модераторларымен, 242 есеп табиғат пайдаланушылар мен қалдықтарды 

жинау, шығару, кәдеге жарату, өңдеу, сақтау, орналастыру немесе жою 

бойынша операцияларды орындайтын субъектілердің өздігімен енгізілді.  

ҚОҚ БАЖ-ға ұсынылған 2017 жылға арналған қалдықтарды түгендеу 

бойынша есептерге сәйкес түзілген қауіпті және қауіпті емес қалдықтардың 

көлемі 5.11.1 және 5.11.3-ші кестелерде және 5.11.3-ші диаграммада көрініс 

табады. 

 

5.11.1-ші кесте. 2017 жылы түзілген  қауіпті қалдықтардың көлемі 

 
№ р/с Қалдықтардың түрлері Көлемі, т 

1 Қызыл тізімнің қалдықтары 0,753 

2 Янтарь тізімнің қалдықтары 287 302,030 

3 Жасыл тізімнің қалдықтары 111 623,646 
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5.11.1-ші диаграмма. 2017 жылғы қауіпті қалдықтардың көлемі мен 

қозғалысы 

 

 

 

2017 жылы облыс бойынша түзілген қауіпті қалдықтардың көлемі 

398 926,429 тоннаны құрады. «Янтарь» тізім қалдықтарының аса ірі көлемі 

«Бұрғылау» ЖШС (61 494,048 т), «жасыл» тізім ЖК«Едилбаева А.К.» 

түзілген. 

5.11.2-ші кестеде 2017 жылы қауіпті қалдықтардың аса ірі көлемі 

түзілген Маңғыстау облысының кәсіпорындары ұсынылған. 

 

5.11.2-ші кесте. 2017 жылы қауіпті қалдықтардың аса ірі көлемі 

түзілген  Маңғыстау облысының кәсіпорындары 

 
№ 

р/с 

Кәсіпорын атауы Қалдықтар түрлері Көлемі, т 

1 «Бұрғылау» ЖШС Істен шыққан бұрғылау қоқыры 55 313,00   

Мұнай қоқыры 6 178,00 

2 «Шағала-Сервис» ЖШС Істен шыққан бұрғылау қоқыры 39 171,15 

Мұнай қоқыры 5 577,42 

3 «Едилбаева А.К.» ЖК Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар 

39 979,00 
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№ 

р/с 

Кәсіпорын атауы Қалдықтар түрлері Көлемі, т 

4 «Oil Services Company» ЖШС Істен шыққан бұрғылау қоқыры 35 118,49 

5 «СИ БУ» инженерлік бұрғылау 

компаниясы» ЖШС 

Істен шыққан бұрғылау қоқыры 21 544,38 

Янтарь деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар 

11 108, 11 

6 «Норт каспиан оперейтинг компани Н.В.» 

филиалы 

Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар 

12 370,80 

7 «Қаражанбасмұнай» АҚ  Істен шыққан бұрғылау қоқыры 12 188,28 

Мұнай қоқыры 10 618,90 

Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар 

4 869,87 

8 «Ержүрек Холдинг» ЖШС Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар 

10 435,00 

9 «Мұнай Сервис» ЖШС Мұнай қоқыры 9 000,00 

Істен шыққан бұрғылау қоқыры 3 028,00 

10 «Buzachi Operating LTD» (Бузачи 

Оперейтинг ЛТД) компаниясының 

филиалы 

Істен шыққан бұрғылау қоқыры 7 717,74 

Мұнай қоқыры 5 744,85 

11 «Маңғистаумуұнайгаз» АҚ Янтарь деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар 

7 674,44 

Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар 

4 996,73 

12 «Өзенмұнайгаз»  АҚ Ммұнаймен, мазутпен, 

химикаттармен ластанған 

топырақ 

5 428,43 

13 «Маерск Ойл Казахстан ГМБХ» 

компаниясының филиалы  

Мұнай қоқыры 5 043,91 

14 «Қазақстан темір жолы» Ұлттық 

компанисы» АҚ – «Маңғыстау 

магистралды желілер бөлімшесі» филиалы 

Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар 

4 154,07 

 

2017 жылы Маңғыстау облысы бойынша сынаптың жалпы көлемі, 

құрамында сынабы бар шамдар 1 413,997 кг құрады. Қалдықтардың аталған 

түрі бойынша жалпы ақпарат 5.11.2-ші диаграммада ұсынылған.  
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5.11.2-ші диаграмма. Маңғыстау облысы бойынша құрамында сынап 

бар шамдардағы сынаптың көлемі туралы деректер (кг) 

 

 

 
 

Облыс бойынша түзілген қауіпті емес қалдықтардың жалпы көлемі            

14 107,968 тоннаны құрады. Басқа қалдықтар қауіпті емес қалдықтардың 

жалпы көлемінің 58%-ын құрайды, 2016 жылмен салыстырғанда көлем 185 

085 тоннаға азайған және 8 280,307 тоннаны құрайды. Сонымен қатар 

электронды және электр жабдықтары қалдықтарының көлемі (8, 195 тоннаға) 

ұлғайған. 

 

5.11.3-ші кесте. 2017 есептік жылы түзілген  қауіпті емес 

қалдықтардың көлемі  

 
№ р/с Қалдықтардың түрлері Көлемі, т 

1 Қаптау материалдары 238,74 

2 Макулатура 478,43 

3 Пластик қалдықтары 98,02 

4 Электрондық және электр жабдық қалдықтары 19,13 

5 Ірі көлемді қалдықтар 2,80 

6 Құрылыс қалдықтары  4 990,54 

7 Қолданыстан шыққан автокөлік (дана)  213,00 

8 Басқа қалдықтар 8 280,31 

 

Пайыздық мөлшерде түзілген қауіпті емес қалдықтардың үлестері, 

сондай-ақ ірі көлемде қауіпті емес қалдықтарды түзетін кәсіпорындар 5.11.3-

ші диаграммада және 5.11.4-ші кестеде ұсынылған. 
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5.11.3-ші диаграмма. Түзілген  қауіпті емес қалдықтар көлемінің 

байланысы (%) 

 

 
 

5.11.4-ші кесте. 2017 жылы қауіпті емес қалдықтардың аса ірі көлемі 

түзілген  Маңғыстау облысының кәсіпорындары 

 

№ 

р/с 

Кәсіпорын атауы Қалдықтардың түрлері Көлемі, т 

1 «Ер Сай Каспиан контрактор» ЖШС Құрылыстың ағаш қалдықтары 1 019,28 

Басқа құрылыс қалдықтары 874,40 

2 «Каспийцемент» ЖШС Құрылыстың, ғимарат және 

имаратты қиратудың аралас 

қалдықтары 

549,68 

3 «Қазатомпром – Маңғыстау атом 

энергетикалық комбинаты» ЖШС  

Басқа құрылыс қалдықтары 449,61 

4 «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ Құрылыстың, ғимарат және 

имаратты қиратудың аралас 

қалдықтары 

589,75 

Жұмсақ пластик 25,88 

5 «ҚТЖ – жүк тасымалы» АҚ – 

«Маңғыстау ЖТ бөлімшесі» филиалы 

Қағаз 333,52 

6 «Маерск Ойл Казахстан ГМБХ» 

компаниясының филиалы 

Басқа құрылыс қалдықтары 263,65 

7 «Arcelormittal Tubular Products Aktau» АҚ Басқа құрылыс қалдықтары 261,78 

8 «Қазтрансойл» АҚ  Құрылыстың, ғимарат және 

имаратты қиратудың аралас 

қалдықтары 

230,20 

9 «Oil Construction Company» ЖШС Басқа құрылыс қалдықтары 148,54 

10 «Казахстан Каспиан Оффшор Индастриз» 

ЖШС  

Басқа құрылыс қалдықтары 124,83 

11 «Sarmatenergy» ЖШС Басқа құрылыс қалдықтары 118,75 

12 «Норт Каспиан Оперейтинг компани 

Н.В.» филиалы 

Қағаз және картон қаптауыштар 65,95 

13 «Кең-құрылыс-сервис» ЖШС Құрылыстың, ғимарат және 63,50 
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2017 жылы Маңғыстау облысы бойынша медициналық қалдықтардың 

көлемі А класы - 497,648 тонна, Б класы – 118,447 тонна, В класы – 19,444 

тонна (5.11.4-ші диаграмма). 

 

5.11.4-ші диаграмма. Қызылорда облысы бойынша түзілген  

медициналық қалдықтар көлемінің байланысы (%) 

 

 
 

5.11.5-ші кесте. Есептерден медициналық қалдықтар бойынша 

деректер 

 
№ 

р/с 

Ұйым атауы Қалдық 

класы  

Қалдық түрі  Түзілген ы Тапсырылғаны 

1 «Едилбаева А.К.» ЖК Б 

 

Биологиялық/ 

анатомиялық 

қлдықтар (кг) 

33 33 

Өткір, тікенекті 

қалдықтар (кг) 

34 900 34 900 

Басқа (кг) 4 855 4 855 

В Басқа (кг) 191 191 

2 «Экотерра» ЖШС А (м3) 0,3  

3 «Экотерра» ЖШС А (м3) 0,002  

 

имаратты қиратудың аралас 

қалдықтары 

14 «Ойл транспорт корпорейшэн» ЖШС Қағаз 36,00 

15 «Buzachi Operating LTD» компаниясының 

филиалы 

Ағаш қаптауыштар 34,96 
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ҚОҚ БАЖ-да ТҚҚ-ның 52 полигоны тіркелген, 2016 жылы аталған 

көрсеткіш 10-ды құрады (2016 жылғы Шолуға сәйкес).  

5.11.5 және 5.11.6-шы кестелерде облыс бойынша өнеркәсіп 

қалдықтары мен ТҚҚ қатысты ақпарат ұсынылған. 

 

5.11.6-шы кесте. Маңғыста облысы бойынша ТҚҚ полигондары  

 
№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық көмірі  Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

1 070740008855 131960033035 «Бейнеу мехтранссервис» 

ЖШС 

Маңғыстау облысы,  

Бейнеу ауданы, Бейнеу с.о., 

Бейнеу с. 

2 010940016208 R-11-Тазалык-1 Ақмола облысы Бұланды 

ауданы Макинск қаласы 

әкімінің аппараты 

жанындағы «Тазалық» 

ШЖҚ МКК 

Маңғыстау облысы, 

Жаңаөзен қ.ә. 

3 980140000382 13200 Маңғыстау облысының 

энергетика және тұрғын үй 

коммуналдық 

шаруашылығы басқармасы 

«Көктем» ШЖҚ МКК 

Маңғыстау облысы, 

Мұнайлы ауданы, 

Басқұдық селосы,  

Басқұдық селолық округінің 

ауданында, КОС-2 маңында  

4 980140000382 13203045785 Маңғыстау облысының 

энергетика және тұрғын үй 

коммуналдық 

шаруашылығы басқармасы 

«Көктем» ШЖҚ МКК 

Маңғыстау облысы, 

Мұнайлы ауданы, 

Баянды с.о., Баянды с. 

5 031140004747 - Қарақия ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы бөлімінің 

«Тұрмыс-сервис» ШЖҚ 

МКК 

Маңғыстау облысы,  

Қарақия ауданы, Құрық с.о., 

Құрық с. 

6 040540004770 13201012266 Жаңаөзен қаласы 

әкімдігінің «Тазалық» 

МКК 

Маңғыстау облысы, 

Жаңаөзен қ.,  

1 өндірістік аймағы,  

35А құрылысы 

7 041241001357 R11Бұзашы1  

Деректер 

базасында жоқ 

«Buzachi Operating LTD» 

компаниясының филиалы 

Солтүстік Бұзашы ш/а 

8 060840001641 R11Тасболат1 

Деректер 

базасында жоқ 

«Тасбулат Ойл 

Корпорэйшн» ЖШС 

Қарақия ауданы Тасболат 

кен орны  

9 980240003816 R11КТМ1 

Деректер 

базасында жоқ 

«Қазақтүрікмұнай» ЖШС Батыстық Елемес кен орны  

10 060440002942 - «Қарақұдықмұнай» ЖШС Каракудыкмунай 

11 031140004747 131970041087 Қарақия ауданының 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы бөлімінің 

«Тұрмыс-сервис» ШЖҚ 

МКК 

Маңғыстау облысы,  

Қарақия ауданы,  

Жетібай п.ә., Жетісай 

селосынан 6 шақ. 

солтүстігінде 

12 090640009318 132030831427 «Эко-су тазарту» ЖШС Маңғыстау облысы, 

Мұнайлы ауданы,  

Дәулет селолық округі  

13 000540002360 13203077117 «Маңғыстау индустриалды Маңғыстау облысы, 
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық көмірі  Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

саябағы» ЖШС Мұнайлы ауданы,  

Қызылтоба селолық округі    

14 090640009318 13203045592 «Эко-су тазарту» ЖШС Маңғыстау облысы, 

Мұнайлы ауданы,  

Баянды селосы, Басқұдық 

селосы жағынан Адай 

автобазасының ауданы 

15 050140009015 132030451188 «Ақтау қалалық құрылыс 

бөлімі» ММ 

Маңғыстау облысы, 

Мұнайлы ауданы,  

Баянды селосы,  

№1 өндірістік аймағы,  

№350 учаске 

16 990140000483 13203011047 «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ Маңғыстау облысы, 

Мұнайлы ауданы,  

Алатөбе жергілікті орны, 

МЖҚжерлері 

17 090640009318 13203007489 «Эко-су тазарту» ЖШС Маңғыстау облысы, 

Мұнайлы ауданы,  

«Жайлау» ЖШС жерлерінен 

№5 карьер кен орны 

ауданында 

18 921140000522 13202007176 «Каспий коммуналдық 

қызметі» МКК 

Маңғыстау облысы, 

Түпқарағай ауданы,  

Форт-Шевченко қ.,  

Жаңа-Кетік шағынауданы,  

І-квартал, №17 учаскесі 

19 040940009964 13202007040 «Rtservices-Kazakhstan» 

ЖШС 

Маңғыстау облысы, 

Түпқарағай ауданы,   

«Қошанай» жергілікті 

мекені 

20 050140004321 132020011119 «Түпқараған аудандық 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары 

бөлімі» ММ  

Маңғыстау облысы, 

Түпқарағай ауданы,  

Форт-Шевченко қаласы,  

Ж. Мыңбайұлы көш.,  

№142 учаскесі 

21 050140004321 132020011004 «Түпқараған аудандық 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары 

бөлімі» ММ 

Маңғыстау облысы, 

Түпқарағай ауданы,  

Форт-Шевченко қаласы, 

К.Сыдықова көш.,  

№5 учаскесі 

22 040540004770 132010051669 Жаңаөзен қаласы 

әкімдігінің «Тазалық» 

МКК 

Маңғыстау облысы, 

Жаңаөзен қаласы, 

Өндірістік аймақ  

23 090540006697 132010051657 «Хакоойл» ЖШС Маңғыстау облысы, 

Жаңаөзен қаласы, 

Өндірістік аймақ,  

«ҚазГПЗ» ауданы 

24 970641000146 13201005131 «Қазтрансойл» АҚ Батыс 

филиалы 

Маңғыстау облысы, 

Жаңаөзен қаласы, IV-

өндірістік аймақ  

25 970840002411 13200089052 «Каскор-телеком» АҚ Маңғыстау облысы,  

Ақтау қаласы, Өндірістік 

аймақ 

26 080640009138 13200075187 «Актау экспорт металл» Маңғыстау облысы,  
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық көмірі  Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

ЖШС Ақтау қаласы,  

Өндірістік аймақ,  

Каскор-Приборист» ААҚ 

ауданы   

27 030240000329 13200075030 «Қазатомпром – 

Маңғыстау атом 

энергетикалық 

комбинаты» ЖШС 

Маңғыстау облысы,  

Ақтау қаласы,  

Ақтау қ., Өндірістік аймақ 

жергілікті мекен, учаскенің 

н/ж 

28 110540002928 13200074091 «БатысТрансСистем» 

ЖШС 

Маңғыстау облысы,  

Ақтау қаласы,  

№5 өндірістік аймақ,  

№16/1 учаскесі 

29 110540002928 13200074084 «БатысТрансСистем» 

ЖШС 

Маңғыстау облысы,  

Ақтау қаласы,  

№5 өндірістік аймақ,  

№16 учаскесі 

30 990140000483 13199009051 «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ Маңғыстау облысы 

Түпқарағай ауданы,  

Түпқарағай ауданы,  

«Қаламқас» жергілікті елді 

мекені, шағынауд.жоқ, 

учаскенің н/ж 

31 990140000483 13199007514 «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ Маңғыстау облысы, 

Түпқарағай ауданы,  

«Жайлау» ЖШС мекені 

32 080541008766 13199007502 «Запказплюс Холдинг» 

жауапкершілігі шектеулі 

қоғамның Ақтау филиалы 

 

Маңғыстау облысы, 

Түпқарағай ауданы,  

«Жайлау» ЖШС жерінде 

Ақтау-Форт-Шевченко 

трассасы бойынша 52 шақ. 

33 970641000146 13199005001 «Қазтрансойл» АҚ Батыс 

филиалы 

Маңғыстау облысы, 

Түпқарағай ауданы, 

«Таушық ауыл 

шаруашылығы» ЖШС 

34 970641000146 131990022812 «Қазтрансойл» АҚ Батыс 

филиалы 

Маңғыстау облысы, 

Түпқарағай ауданы, 

Ақшұқыр селосы, «Қошқар 

Ата» моласының қасында  

35 990140000483 13198023529 «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ Маңғыстау облысы, 

Маңғыстау ауданы, аудан 

жер қорынан  

36 081040010172 13198023326 «Корпорация технического 

содействия» ЖШС 

Маңғыстау облысы,  

Аудан жер қорынан, 

Жетібай поселкесінің 

маңында  

37 001040000537 13198023142 «Ком-муұнай» ЖШС Маңғыстау облысы, 

Маңғыстау ауданы,  

МЖҚжерлеріндегі мекен, 

«Тасорпа» жағында, 

«Комсомольское» кен орны, 

алл. влад.  

38 050740001755 13197017526 «West Dala» ЖШС Маңғыстау облысы,  

Қарақия ауданы, 

«Қарамандыбас-14» кен 

орны 
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық көмірі  Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

39 430600024603 13197017459 Деректер жоқ Маңғыстау облысы,  

Қарақия ауданы,  

МЖҚ жерлеріндегі мекен, 

«Қарамандыбас - 20» кен 

орны 

40 100240015382 13197017442 «Nasar Solutions» ЖШС Маңғыстау облысы,  

Қарақия ауданы, 

МЖҚжерлері 

41 100240015382 13197017440 «Nasar Solutions» ЖШС Маңғыстау облысы,  

Қарақия ауданы, 

МЖҚжерлері 

42 120740018150 13197017439 «Болашақ транс сервис» 

ЖШС 

Маңғыстау облысы,  

Қарақия ауданы, 

МЖҚжерлері 

43 080640002874 13197017350 «КаИн Трэйд» ЖШС Маңғыстау облысы,  

Қарақия ауданы 

44 090940004863 13197006761 «Green House company» 

ЖШС 

Маңғыстау облысы,  

Қарақия ауданы,  

Жетібай поселкесі 

45 090940004863 13197006760 «Green House company» 

ЖШС 

Маңғыстау облысы,  

Қарақия ауданы,  

Жетібай поселкесі 

46 031240005957 13197006713 «Уралэнергострой» ЖШС Маңғыстау облысы,  

Қарақия ауданы,  

Жетібай поселкесі 

47 031240005957 13197005673 «Уралэнергострой» ЖШС Маңғыстау облысы,  

Қарақия ауданы,  

Қарақия п/о, Жетібай п.,  

48 990940012208 13196007396 «Агния» ЖШС Маңғыстау облысы,  

Бейнеу ауданы,   

«Бейнеу» әктастың-

ұлутастың кен орны  

49 710503400950 131960033240 «Имангалиева Б.Т.» ЖК Маңғыстау облысы,  

Бейнеу ауданы,  

Бейнеу селосының 

солтүстік-батыс бөлігі  

50 070740008855 131960033035 «Бейнеу мехтранссервис» 

ЖШС 

Маңғыстау облысы,  

Бейнеу ауданы,  

Бейнеу селосы,  

Бейнеу-Сарға автожолы мен 

Бейнеу-Атырау темір жолы 

арасында 

51 071140007828 13197023366 «Экотерра» ЖШС Маңғыстау облысы, Қарақия 

ауданы, Жаңаөзен қ. 

құрамында мұнай бар 

қалдықтар мен ТҚҚ қайта 

өңдеуге арналған кешен 

52 071140007828 13203087486 «Экотерра» ЖШС Маңғыстау облысы, 

Мұнайлы ауданы, «400» 

шақ. карьерінде өндіріс 

және тұтыну қалдықтарын 

қайта өңдеу бойынша 

технологиялық кешен 
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5.11.7-ші кесте. Маңғыстау облысы бойынша қауіпті қалдықтарды (І-

класс) орналастыру полигондары  

 
№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

1 071140007828 R-11-Экотерра-1 «Экотерра» ЖШС Маңғыстау облысы,  

Бейнеу ауданы 

2 050740001755 13-197-023-234 «West Dala» ЖШС Маңғыстау облысы,  

Қарақия ауданы, Бостан с.о., 

Бостан с.  

3 120240020997  «Өзенмұнайгаз» АҚ Маңғыстау облысы, 

Жаңаөзен қ.ә., Жаңаөзен қ.,  

4 000540002360 13203077117 «Маңғыстау индустриалды 

саябағы» ЖШС 

Маңғыстау облысы, 

Мұнайлы ауданы, 

Маңғыстау с.о., Батыр с. 

5 000241000874 13202007032 «Норт Каспиан 

Оперейтинг компани Н.В.» 

филиалы 

Маңғыстау облысы, 

Түпқарағай ауданы,  

Форт-Шевченко қаласы, 

Кошанай жергілікті мекені, 

1-учаскесі 

6 000241000874 13202007023 «Норт Каспиан 

Оперейтинг компани Н.В.» 

филиалы 

Маңғыстау облысы, 

Түпқарағай ауданы,  

Форт-Шевченко қаласы  

7 000241000874 13202007012 «Норт Каспиан 

Оперейтинг компани Н.В.» 

филиалы 

Маңғыстау облысы, 

Түпқарағай ауданы,  

Форт-Шевченко қаласы 

8 031240001508 13202007112 «Теңізсервис» ЖШС Маңғыстау облысы, 

Түпқарағай ауданы,  

Форт-Шевченко аудан 

маңызындағы қала, 

Қошанай алқабы,  

20 құрылысы  

9 050740001755 13-202-007-201-1 «West Dala» ЖШС Маңғыстау облысы, 

Түпқарағай ауданы, 

Қошанай жергілікті мекені, 

22 құрылысы 

10 050740001755 13-197-023-234 «West Dala» ЖШС Маңғыстау облысы,  

Қарақия ауданы, Бостан с.о., 

Бостан с. 

11 010740000600 R11Ken-Sary1 «Кен-сары» ЖШС Маңғыстау облысы, 

Маңғыстау ауданы,  

«Кен-Сары» ЖШС өндіріс 

және тұрмыстық қалдықтар 

полигоны  

12 990140000483 R-11-ПХТОКМГ-

13 

«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ Маңғыстау облысы, 

Маңғыстау ауданы 

13 080840012928 13203007521 «Эко-техникс» ЖШС Маңғыстау облысы, 

Мұнайлы ауданы, 

Баянды с.о., Баянды с. 

14 120240020997  «Өзенмұнайгаз» АҚ Маңғыстау облысы, 

Жаңаөзен қ.ә. 

15 950540000524 13199009122 «Қаражанбасмұнай» АҚ Қаражанбас кен орны 

16 041241001357 R-11-Бузачи-1 «Buzachi Operating LTD» 

(бузачи оперейтинг лтд) 

компаниясының филиалы 

Маңғыстау облысы,  

Ақтау қ.ә., Солтүстік 

Бұзашы ш/а 

17 060840001641 R-11-Тасбулат-1 «Тасбулат ойл 

корпорэйшн» ЖШС 

Маңғыстау облысы,  

Қарақия ауданы,  
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

Тасболат кен орны 

18 001040000537 R-11-Ком-Мунай-

1 

«Ком-мұнай» ЖШС Маңғыстау облысы, 

Маңғыстау ауданы 

19 010840000624 13196015108 «Meerbusch» ЖШС Маңғыстау облысы, 

Бейнеу ауданы,  

«Meerbusch» ЖШС 

өндірістік және тұрмыстық 

қалдықтар полигоны  

20 980240003816 R-11-КТМ-1 «Қазақтүрікмұнай» ЖШС Маңғыстау облысы,  

Бейнеу ауданы,  

Боранқұл с.о. 

21 060440002942 R-11-ККМ-1 «Қарақұдықмұнай» ЖШС Маңғыстау облысы, 

Маңғыстау ауданы 

22 990140000483 R-11-ПЗГЖМГ-1 «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ Маңғыстау облысы,  

Қарақия ауданы,  

Жетібай ш/а 

23 060240007143 13203087333 «Ландфил» ЖШС Маңғыстау облысы 

Мұнайлы ауданы,  

Баянды селосы, 400 – 

карьерінің аумағында  

24 000241000874 13202007034 «Норт Каспиан 

Оперейтинг компани н.в.» 

филиалы 

Маңғыстау облысы, 

Түпқарағай ауданы,  

Форт-Шевченко қ.,  

Қошанай жергілікті мекені, 

1/1 учаскесі 

 

5.11.8-ші кесте. Маңғыстау облысы бойынша қауіпті емес 

қалдықтарды (ІІ-класс) орналастыру полигондары  

 
№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

1 121240013203 Көрсетілмеген «Тазалық Кос» ЖШС Маңғыстау облысы, 

Ақтау қ.ә. 

2 060240007143 13203087332 «Ландфил» ЖШС Маңғыстау облысы 

Мұнайлы ауданы,  

Баянды селосы, 400 – 

карьерінің аумағында 

3 060440011614 13199005225 «Қазақстан Триумфі» 

ЖШС 

Маңғыстау облысы, 

Түпқарағай ауданы, 

«Қаламкас» кен орны 

4 060440011614 13197017374 «Қазақстан Триумфі» 

ЖШС 

Маңғыстау облысы, 

Қарақия ауданы,  

Қарамандыбас 

автожолының бойымен, 

«Асар» кен орнының 

қасында 

5 060440011614 13197017326 «Қазақстан Триумфі» 

ЖШС 

Маңғыстау облысы, 

Қарақия ауданы,  

ГЗЗ жерлері  

6 950540000524 13199009122 «Қаражанбасмұнай» Маңғыстау облысы, 

«Қаражанбас» кен орны 
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5.12 Павлодар облысы 

Есептілік кезеңде Павлодар облысы бойынша ҚОҚ БАЖ-ға 

қалдықтарды түгендеудің 451 есебі қабылданды, бұл 2016 жылмен 

салыстырғанда 69 есепке көп. 253 есеп ҚР ЭМ «ҚОҚ АТО» ШЖҚ РМК 

модераторларымен, 198 есеп табиғат пайдаланушылар мен қалдықтарды 

жинау, шығару, кәдеге жарату, өңдеу, сақтау, орналастыру немесе жою 

бойынша операцияларды орындайтын субъектілердің өздігімен енгізілді.  

ҚОҚ БАЖ-ға ұсынылған 2017 жылға арналған қалдықтарды түгендеу 

бойынша есептерге сәйкес түзілген қауіпті және қауіпті емес қалдықтардың 

көлемі 5.12.1 және 5.12.3-ші кестелерде және 5.11.3-ші диаграммада көрініс 

табады. 

 

5.12.1-ші кесте. 2017 жылы түзілген  қауіпті қалдықтардың көлемі 

 
№ р/с Қалдықтардың түрлері Көлемі, т 

1 Қызыл тізімнің қалдықтары 193,886 

2 Янтарь тізімнің қалдықтары 1 627 574,471 

3 Жасыл тізімнің қалдықтары 46 755 248,371 
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5.12.1-ші диаграмма. 2017 жылғы қауіпті қалдықтардың көлемі мен 

қозғалысы  

 

 
 

2017 жылы облыс бойынша түзілген қауіпті қалдықтардың көлемі 

48 383 016,728 тоннаны құрады. «Янтарь» тізім қалдықтарының аса ірі 

көлемі «Қазақстан алюминийі» АҚ (1 420 411,792 т), «жасыл» тізім 

«Анргенсор Энерго» ЖШС (21 730 968,01 т), «Гамма Сарыколь» ЖШС                                      

(9 041 817,202 т) түзілген. 

5.12.2-ші кестеде 2017 жылы қауіпті қалдықтардың аса ірі көлемі 

түзілген Павлодар облысының кәсіпорындары ұсынылған. 

 

5.12.2-ші кесте. 2017 жылы қауіпті қалдықтардың аса ірі көлемі 

түзілген  Павлодар облысының кәсіпорындары 

 
№ 

р/с 

Кәсіпорын атауы Қалдықтар түрлері Көлемі, т 

1 «Ангренсор Энерго» ЖШС Жасыл деңгейлі басқа 

қауіпті қалдықтар  

21 730 939,40 
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№ 

р/с 

Кәсіпорын атауы Қалдықтар түрлері Көлемі, т 

2 «Гамма Сарыколь» ЖШС Басқа қауіпті қалдықтар 9 041 769,84 

3 «Болат Нұржанов атындағы Екібастұз 1-

МАЭЖ» ЖШС 

Зола и золошлаковые 

отходы 

3 729 039,97 

4 «Еуроазиаттық энергетикалық корпорациясы» 

АҚ  

Күл және күлшлак 

қалдықтары 

3 261 608,60 

5 «Гамма Талдыкөл» ЖШС Жасыл деңгейлі басқа 

қауіпті қалдықтар  

2 089 374,05 

6 «Полигон ПВ» ЖШС Жасыл деңгейлі басқа 

қауіпті қалдықтар  

1 670 291,48 

7 «Павлодарэнерго» АҚ Күл және күлшлак 

қалдықтары 

1 513 489,00 

8 «Екібастұз 2-МАЭЖ станциясы» АҚ  Күл және күлшлак 

қалдықтары 

1 469 440,63 

9 «Қазақстан алюминийі» АҚ   Янтарь деңгейлі басқа 

қауіпті қалдықтар  

1 420 354,30 

10 «Қазхром» трансұлттық компаниясы» АҚ -  

«Ақсу ферроқорытқа зауыты» филиалы  

Жасыл деңгейлі басқа 

қауіпті қалдықтар  

1 253 604,13 

11 «Директ» ЖШС  Жасыл деңгейлі басқа 

қауіпті қалдықтар  

383 372,00 

12 «Қазақстан алюминийі» АҚ «Керегетас» кен 

орны филиалы (кир) 

Жасыл деңгейлі басқа 

қауіпті қалдықтар  

272 762,85 

13 «Луганск» ӨК Құс саңғырығы 56 547,00 

14 «West-квазар» ЖШС Жасыл деңгейлі басқа 

қауіпті қалдықтар  

51 400,08 

15 «Майкаинзолото» АҚ Жасыл деңгейлі басқа 

қауіпті қалдықтар  

39 892,04 

 

2017 жылы Павлодар облысы бойынша сынаптың жалпы көлемі, 

құрамында сынабы бар шамдар 2 374,811 кг құрады. Қалдықтардың аталған 

түрі бойынша жалпы ақпарат 5.12.2-ші диаграммада ұсынылған. 

 

5.12.2-ші диаграмма. Павлодар облысы бойынша құрамында сынап бар 

шамдардағы сынаптың көлемі туралы деректер (кг) 
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Облыс бойынша түзілген қауіпті емес қалдықтардың жалпы көлемі            

79 614 862,472 тоннаны құрады. «Басқа қалдықтар» ретінде белгіленген 

қауіпті емес қалдықтардың жалпы көлемінің 99%-ын құрайды, олардың 

көлемі 2016 жылмен салыстырғанда 3,8 есеге ұлғайған және 79 544 018,933 

тоннаны құрайды. Өткен кезеңмен салыстырғанда макулатураның көлемі 15 

есеге ұлғайған. 

 

5.12.3-ші кесте. 2017 есептік жылы түзілген  қауіпті емес 

қалдықтардың көлемі  

 
№ р/с Қалдықтардың түрлері Көлемі, т 

1 Қаптау материалдары 23 174,60 

2 Макулатура 10 116,10 

3 Пластик қалдықтары 127,80 

4 Электрондық және электр жабдық қалдықтары 8,97 

5 Ірі көлемді қалдықтар 3,09 

6 Құрылыс қалдықтары  37 413,00 

7 Қолданыстан шыққан автокөлік (дана)  379,00 

8 Басқа қалдықтар 79 544 018,93 

 

Пайыздық мөлшерде түзілген қауіпті емес қалдықтардың үлестері, 

сондай-ақ ірі көлемде қауіпті емес қалдықтарды түзетін кәсіпорындар 5.12.3-

ші диаграммада және 5.12.4-ші кестеде ұсынылған. 

 

5.1.3-ші диаграмма. Павлодар облысы бойынша түзілген  қауіпті емес 

қалдықтар көлемінің байланысы (%) 
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5.12.4-ші кесте. 2017 жылы қауіпті емес қалдықтардың аса ірі көлемі 

түзілген  Павлодар облысының кәсіпорындары 

 
№ 

р/с 

Кәсіпорын атауы Қалдықтардың түрлері Көлемі, т 

1 «Полигон ПВ» ЖШС Басқа құрылыс қалдықтары  12 999,84 

2 Павлодар облысы әкімдігінің Павлодар 

облысы денсаулық сақтау басқармасы 

«Павлодар қаласының №2 емханасы» ШЖҚ 

МКК 

Қағаз және картон 

қаптауыштар 

12 300,00 

Шыны ыдыстар 10 000,00 

Қағаз 7 000,00 

Аралас макулатура 3 000,00 

3 «Дельта-9» ЖШС Бетон бұйымдарының 

сынықтары 

10 000,00 

4 «NFC Kazakhstan» ЖШС Бетон бұйымдарының 

сынықтары 

2 800,00 

5 «Қазақстан алюминийі» АҚ Басқа құрылыс қалдықтары  2 031,090 

6 «Мегастройплюс» ЖШС Басқа құрылыс қалдықтары  1 757,79 

7 «УПНК-ПВ» ЖШС Басқа құрылыс қалдықтары  665,12 

8 «ПРЭК» АҚ  Басқа құрылыс қалдықтары  461,84 

9 «Тотал Сервис» ЖШС Құрылыстың, ғимарат және 

имаратты қиратудың аралас 

қалдықтары 

247,97 

10 «Екібастұзкоммунсервис» ЖШС Басқа құрылыс қалдықтары  212,97 

Басқа пластик қалдықтары 86,05 

11 «Капитал - ПВ» ЖШС Бетон бұйымдарының 

сынықтары 

300,00 

Темір бұйымдарының 

сынықтары 

200,00 

12 «Сүт» АҚ Қағаз және картон 

қаптауыштар 

159,53 

13 «KEGOK» Қазақстандық электр жүйелерін 

басқару компаниясы (Kazakhstan Electricity 

Grid Operating Company)» АҚ «Солтүстік жүйе 

аралық электр желілері» филиалы 

Басқа құрылыс қалдықтары 121,30 

14 «Giessenhaus» (Гиссенхаус) ЖШС Бетон бұйымдарының 

сынықтары 

108,00 

Кірпіш сынықтары 80,00 

15 «Корпорация «Манакбай» ЖШС Қағаз және картон 

қаптауыштар 

105,00 

 

2017 жылы Павлодар облысы бойынша медициналық қалдықтардың 

көлемі А класы - 2 134,6 тонна, Б класы – 1 004,4 тонна, В класы – 143,4 

тонна, Г класы – 5 739 дана (5.12.4-ші диаграмма). 
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5.12.4-ші диаграмма. Павлодар облысы бойынша түзілген  

медициналық қалдықтар көлемінің байланысы (%) 

 

 
 

2016-2017 жылдарға Павлодар облысы бойынша медициналық 

қалдықтардың түзілу көлеміне салыстыру 5.12.5-ші кестеде келтірілген. 

 

5.12.5-ші кесте. 2016-2017 жылдары түзілген  медициналық 

қалдықтардың көлемі бойынша салыстырмалы кесте (т) 

 
№ р/с Жыл А класы Б класы В класы Г класы Д класы 

1 2016 2 033,300 1 412,700 101,20 құралдар (дана) – 1 502 

қатты (кг) – 10,9 

сұйық (л) – 0 

0  

2 2017  2 134, 00 1 004,400 143,40 құралдар (дана) – 5 739 

қатты (кг) – 0 

сұйық – 0 

0  

 

ҚОҚ БАЖ-ға Б класындағы 2,328 кг медициналық қалдықты кәдеге 

жарату үшін түзілген және тараптық ұйымдарға берілген Павлодар 

облысының денсаулық сақтау басқармасының «Баянауыл ұлттық аудандық 

емханасы» ШЖҚ КМК-ның медициналық қалдықтар бойынша есебі 

ұсынылды.  

ҚР АШМ-нің деректері бойынша Павлодар облысының бұрынғы 

Павлодар химия зауыты және Ақжол ауылдық округі аумағында орналасқан 

2 жабық полигон/қорым бар.  

Ескірген, рұқсат етілмеген, пайдалануға жарамсыз пестицидтер, 

олардан босаған ыдыстар және көмілген пестицидтер туралы ақпарат 5.12.6, 

5.12.7 және 5.12.8-ші кестелерде ұсынылды. 
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5.12.6-шы кесте. Павлодар облысы бойынша ескірген, рұқсат 

етілмеген, пайдалануға жарамсыз пестицидтер  

 
№ 

р/с 

 

Пестицидтің 

орналасқан орны 

(с/о, ауд., қ.) 

Саудалық 

атауы,  

препаративтік 

нысаны 

Саны, кг 

 

Пестицид 

иесі  

Сақтау талаптары 

(қанағат., қанағатсыз)  

1 Павлодар қ.,  

Селолық аймақ,  

Ленинский п. 

Пестицидтер 

мен минералды 

тыңайтқыштард

ың қоспасы 

70-150 тонна 

қазба 

жұмыстарыме

н бірге 

иесіз қанағатсыз 

 

5.12.7-ші кесте. Павлодар облысы бойынша пестицидтердің ыдыс 

аяқтары бойынша ақпарат  

 

 

5.12.8-ші кесте. Павлодар облысы бойынша көмілген пестицидтер 

туралы ақпарат  
 

№ 

р/с 

Қорымның 

орналасқан 

орны 

Пестицидтің атауы, 

препаративті нысаны, 

өндіруші 

Қорым иесі Пестицид 

саны (кг/л) 

Пестицид 

қанша 

сақталады 

(дата) 

1 Павлодар обл., 

Павлодар қ.  

Пестицидтер қоспасы (гранозан, 

байтан, пентотурам, вофатокс, 

хлорофос, симазин, коллойдная 

сера, ТМТД, эродикан, дуст 

ГХЦГ, алерокс, протразин) 

Павлодар 

обл. 

Павлодар қ. , 

«Каустик» 

АҚ 

40,0 2007 ж. 

2 Пестицидтер қоспасы 

(хлорофос, байтан, пентотурам, 

вофатокс, формалин, симазин, 

уныш, дост, вифатокс, гранозан, 

гербицид бутиловый эфир) 

Павлодар 

обл., 

Павлодар қ. 

«Кастинг» 

ЖШС 

14,7 2008 ж. 

 

ҚОҚ БАЖ-да ТҚҚ-ның 114 полигоны тіркелген, 2016 жылы аталған 

көрсеткіш 4-ті құрады (2016 жылғы Шолуға сәйкес).  

5.12.9, 5.12.10 және 5.12.11-ші кестелерде облыс бойынша өнеркәсіп 

қалдықтары мен ТҚҚ қатысты  ақпарат ұсынылған. 

№ 

р/с 

Ыдыс аяқтың 

орналасқан орны 

(с/о, ауд., қ.) 

Ыдыс 

аяқтың 

түрі 

Ыдыс 

аяқтың 

түрлері 

бойынша 

саны, 

дана/кг 

Пестицид өндірушісі (ел, фирма) Ыдыс 

аяқтың 

иесі 

 

1 Павлодар қ.   

«Фитосанитария» 

ШЖҚ РМК 

 

 

пластик.; 

полиэтиле

н. 

415 дана; 

1120 дана 

1. РФ «Щелково Агрохим» ЖАҚ; 

2. Моер Кемсайенс Ко фирмасы, 

Қытай; 

3. Детиа дегеш. Фирмасы, 

Германия; 

4. Байер Инвайронментал сайенс 

СА, Франция; 

5. «Агрохимия»  ЖШС, Қазақстан 

ҚР АШМ 

АӨК МИК 

ПОАИ 
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5.12.9-шы кесте. Павлодар облысы бойынша ТҚҚ полигондары  

  
№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

1 970340001653 14211103281 «Павлодар облысының 

Рождественское селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

  

Павлодар облысы, 

Павлодар ауд., 

Рождественка с.о., 

Розовка с. 

2 990840002712 14213058001 «Щербакты ауданының Алексеевка 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ 

  

Павлодар облысы, 

Щербақты ауд., 

Алексеевка с.о.,  

Бөріктал с. 

3 980640001547 14213115031 «Щербакты ауданының Жылы-

Бұлақ селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ 

 

Павлодар облысы, 

Щербақты ауд., 

Жылыбұлақ с.о., 

Қосқұдық с. 

4 970440002437 14212130014 «Успен  ауданының Новопокровка 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ 

  

Павлодар облысы,  

Успен ауд., 

Hовопокровка с.о., 

Галицкое с. 

5 970340001643 14212103012 «Успен  ауданының Успен  селолық 

округі әкімінің аппараты» КММ 

  

Павлодар облысы,  

Успен ауд.,  

Успен с.о.,  

Успен с. 

6 970540001482 14212087026 «Равнопольский селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

  

Павлодар облысы,  

Успен ауд.,  

Равнопольск с.о., 

Константиновка с. 

7 970340001673 14212114001 «Успен  ауданының Қоңырөзек 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ 

 

Павлодар облысы,  

Успен ауд.,  

Қоңырөзек с.о.,  

Қоңырөзек с.  

8 970340001663 14212062016 «Успен  ауданының Қозыкеткен 

селолық округі әкімінің аппараты» 

КММ 

 

Павлодар облысы,  

Успен ауд.,  

Қозыкеткен с.о., 

Қозыкеткен с. 

9 970440002467 14212037009 «Успен  ауданының Лозовое 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ 

 

Павлодар облысы,  

Успен ауд.,  

Лозовое с.о.,  

Лозовое с. 

10 970440002457 14212074005 «Успен  ауданының Ковалевский 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ 

Павлодар облысы,  

Успен ауд.,  

Ковалевский с.о.  

11 970540001809 14211210058 «Павлодар ауданының 

Красноармейский селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

  

Павлодар облысы, 

Павлодар ауд., 

Красноармейский с.о., 

Шанды с.  

12 970340001702 14211295002 «Павлодар ауданының Ольгинка 

селосы әкімінің аппараты» ММ 

 

 

Павлодар облысы, 

Павлодар ауд.,  

Ольгинка с.о.,  

Ольгинка с. 

13 970440002912 14211083243 «Павлодар ауданының Луганск 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ 

 

Павлодар облысы, 

Павлодар ауд.,  

Луганск с.о.,  

Луганск с. 

14 980440002121 14211042233 «Павлодар ауданының 

Григорьевский селолық округі 

Павлодар облысы, 

Павлодар ауд., 
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

әкімінің аппараты» ММ 

 

Григорьевский с.о., 

Hабережное с.  

15 970540001809 14211175088 «Павлодар ауданының 

Красноармейский селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

 

Павлодар облысы, 

Павлодар ауд., 

Красноармейка с.о., 

Красноармейка с.  

16 470410300144 14211130203 «Карсамов Шамзат Хадиевич» ЖК Павлодар облысы, 

Павлодар ауд., Мичурино 

с.о., Мичурино с.  

17 970340002027 14211003304 «Павлодар ауданының Пресное 

селосы әкімінің аппараты» ММ 

  

 

Павлодар облысы, 

Павлодар ауд., 

Чернорецкий с.о., 

Пресное с.  

18 970440002070 14211138091 «Павлодар ауданының Мичурино 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ 

  

Павлодар облысы, 

Павлодар ауд., Мичурино 

с.о.,  

Жамбыл с. 

19 970540001511 14211213045 «Павлодар ауданының Шақат 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ 

   

Павлодар облысы, 

Павлодар ауд.,  

Шақат с.о.,  

Толубай с. 

20 980240002055 14211066024 «Павлодар ауданының Черноярка 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ 

  

Павлодар облысы, 

Павлодар ауд., Черноярка 

с.о., Hовочерноярка с.  

21 970440002912 14211084164 «Павлодар ауданының Луганск 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ 

   

Павлодар облысы, 

Павлодар ауд.,  

Луганск с.о.,  

Богдановка с. 

22 970240002727 14211207007 «Жетекші селосы әкімінің 

аппараты» ММ 

  

Павлодар облысы, 

Павлодар ауд.,  

Жетекші с.о.,  

Жетекші с. 

23 970340001653 14211107325 «Павлодар ауданының 

Рождественский селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

  

Павлодар облысы, 

Павлодар ауд., 

Рождественка с.о., 

Рождественка с.  

24 970340001970 14211258001 «Павлодар ауданының Маралды 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ 

  

Павлодар облысы, 

Павлодар ауд.,  

Маралды с.о.,  

Маралды с. 

25 970540001511 14211214025 «Павлодар ауданының Шақат 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ 

 

Павлодар облысы, 

Павлодар ауд.,  

Шақат с.о.,  

Көктобе с. 

26 970540001511 14211216071 «Павлодар ауданының Шақат 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ 

Павлодар облысы, 

Павлодар ауд.,  

Шақат с.о.,  

Шақат с. 

27 970340001980 14211140176 «Павлодар ауданының Заңғар 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ 

Павлодар облысы, 

Павлодар ауд.,  

Заңғар с.о., Заңғар с. 

28 970340001980 14211168183 «Павлодар ауданының Заңғар 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ 

Павлодар облысы, 

Павлодар ауд.,  

Заңғар с.о.,  

Коряковка с. 



2017 жылға Өндіріс және тұтыну қалдықтарының мемлекеттік кадастрын жүргізу 

нәтижелері бойынша ақпараттық шолу   

265 

 

№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

29 980740000929 14209003126 «Лебяжі ауданының Баймульдин 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ  

  

Павлодар облысы, 

Лебяжі ауд.,  

Баймульдин с.о.,  

Тақыр с. 

30 980340001090 14209036014 «Лебяжі ауданының Қызыләскер 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ  

Павлодар облысы, 

Лебяжі ауд.,  

Қызыләскер с.о.,  

Шабар с. 

31 980540000773 14209017019 «Лебяжі ауданының Ямышев 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ  

  

Павлодар облысы, 

Лебяжі ауд.,  

Ямышево с.о.,  

Ямышево с. 

32 980540000773 14209017021 «Лебяжі ауданының Ямышев 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ  

 

Павлодар облысы, 

Лебяжі ауд.,  

Ямышево с.о., 

Қызылқоғам с. 

33 980340001090 14209030081 «Лебяжі ауданының Қызыләскер 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ 

Павлодар облысы, 

Лебяжі ауд.,  

Қызыләскер с.о.,  

Черное с. 

34 980640000569 14209068101 «Лебяжі ауданының Шақа селолық 

округі әкімінің аппараты» ММ 

   

Павлодар облысы, 

Лебяжі ауд.,  

Шақа с.о., Шақа с. 

35 980740000929 14209002087 «Лебяжі ауданының Баймульдин 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ 

  

Павлодар облысы, 

Лебяжі ауд.,  

Баймульдин с.о.,  

Әбілқайыр Баймульдина 

атындағы с. 

36 980540000783 14209125007 «Лебяжі ауданының Қызылағаш 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ 

  

Павлодар облысы, 

Лебяжі ауд.,  

Қызылағаш с.о., 

Бесқарағай с. 

37 980540000476 14209139003 «Лебяжі ауданының Шарбақты 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ 

  

Павлодар облысы, 

Лебяжі ауд.,  

Шарбақты с.о.,  

Тосағаш с. 

38 980540000466 14209103005 «Лебяжі ауданының Жамбыл 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ 

Павлодар облысы, 

Лебяжі ауд.,  

Жамбыл с/о,  

Жамбыл с. 

39 980540000466 14209103006 «Лебяжі ауданының Жамбыл 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ 

Павлодар облысы, 

Лебяжі ауд.,  

Жамбыл с/о,  

Жанатан с. 

40 980540000466 14209103007 «Лебяжі ауданының Жамбыл 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ 

Павлодар облысы, 

Лебяжі ауд.,  

Жамбыл с/о,  

Айтей с. 

41 980640000569 14209078150 «Лебяжі ауданының Шақа селолық 

округі әкімінің аппараты» ММ 

  

Павлодар облысы, 

Лебяжі ауд.,  

Шақа с.о., Шақа с. 

42 980440000889 14209064138 «Лебяжі ауданының Майқарағай 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ  

  

Павлодар облысы, 

Лебяжі ауд.,  

Майқарағай с.о., 

Майқарағай с. 

43 980440000879 14209091002 «Лебяжі ауданының Малыбай Павлодар облысы, 
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ  

  

Лебяжі ауд.,  

Малыбай с.о.,  

Малыбай с. 

44 980440000879 14209091003 «Лебяжі ауданының Малыбай 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ  

 

Павлодар облысы, 

Лебяжі ауд.,  

Малыбай с.о.,  

Қазантай с. 

45 980540000476 14209067011 «Лебяжі ауданының Шарбақты 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ  

 

Павлодар облысы, 

Лебяжі ауд.,  

Шарбақты с.о.,  

Жабағлы с. 

46 980540001771 14208021073 «Калиновка селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ  

  

Павлодар облысы,  

Качир ауд.,  

Калиновка с.о., 

Калиновка с.  

47 980540001751 14208252005 «Вернен селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ  

  

  

Павлодар облысы,  

Качир ауд.,  

Вернен с.о.,  

Львовка с. 

48 980240001959 14207123308 Ертіс ауданы әкімдігінің «Ұзынсу 

селосы әкімінің аппараты» КММ 

  

Павлодар облысы,  

Ертіс ауд.,  

Ұзынсу с.о., Ұзынсу с.  

49 980940000282 14207110124 «Қызылқақ селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ  

  

Павлодар облысы,  

Ертіс ауд.,  

Коскольск с.ә., Қызылқақ 

селосының 

шекараларында  

50 980140000491 14207014144 «Ленино селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ  

 

Павлодар облысы,  

Ертіс ауд.,  

Ленино с.о., Ленино с.  

51 970440001101 14206126001 «Железинский ауданының Ақтау 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ 

Павлодар облысы, 

Железинский ауданы, 

Жолтаптық с. 

52 970440000867 14206183220 «Железинский ауданының 

Железинский селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

Павлодар облысы, 

Железинский ауданы, 

Моисеевка с.  

53 970440000847 14206147150 «Железинский ауданының 

Башмачино селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ  

  

Павлодар облысы, 

Железинский ауданы, 

Башмачино с.о., 

Кузьмино с. 

54 970440000847 14206150072 «Железинский ауданының 

Башмачино селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ  

Павлодар облысы, 

Железинский ауданы, 

Башмачино с.о., Абай с. 

55 990940001956 14206057260 Железинский ауданының 

Прииртышское селолық округі 

әкімінің аппараты «Прииртышье» 

МКҚК 

Павлодар облысы, 

Железинский ауданы,  

Прииртышское селосы 

елді мекенінің жерлері 

56 980340001447 14204078005 «Ақтоғай ауданының Приреченское 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ 

  

Павлодар облысы, 

Ақтоғай ауданы, 

Приреченский с.о., 

Приреченское с. және  

Қамбар с. 

57 980440001807 14204012035 «Ақтоғай ауданының Жалаулы 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ 

 

Павлодар облысы, 

Ақтоғай ауданы, 

Жалаулы с.о.,  

Қарасу с. 
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58 980440001887 14204025005 «Ақтоғай ауданының Жолболды 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ 

  

Павлодар облысы, 

Ақтоғай ауданы, 

Жолболды с.о.,  

Шілікті с. 

59 980440002390 14204005008 «Ақтоғай ауданының Шолақсор 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ 

  

Павлодар облысы, 

Ақтоғай ауданы, 

Шолақсор с.о., Шолақсор 

с. 

60 980440001847 14204048010 «Ақтоғай ауданының Қожамжар 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ 

  

Павлодар облысы, 

Ақтоғай ауданы, 

Қожамжар с.о., 

Қожамжар с. және 

Қайран с. 

61 980440002250 14204065040 «Ақтоғай ауданының Разумовское 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ 

  

Павлодар облысы, 

Ақтоғай ауданы, 

Разумовское с.о., 

Андриановка с.  

62 980440001916 14204104005 «Ақтоғай ауданының Харьковка 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ 

  

Павлодар облысы, 

Ақтоғай ауданы, 

Харьковка с.о., 

Харьковка с.  

63 980440001807 14204011140 «Ақтоғай ауданының Жалаулы 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ 

  

Павлодар облысы, 

Ақтоғай ауданы, 

Жалаулы с.о.,  

Ивановка с. 

64 980540001917 14204159088 «Ақтоғай ауданының Әуелбек 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ 

  

Павлодар облысы, 

Ақтоғай ауданы, Әуелбек 

с.о.,  

Әуелбек с.   

65 980440001887 14204026079 «Ақтоғай ауданының Жолболды 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ 

  

Павлодар облысы, 

Ақтоғай ауданы, 

Жолболды с.о.,  

Шұға с. 

66 980440001788 14204037008 «Ақтоғай ауданының Барлыбай 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ 

 

Павлодар облысы, 

Ақтоғай ауданы, 

Барлыбай с.о.,  

Барлыбай с. 

67 980440002390 14204003020 «Ақтоғай ауданының Шолақсор 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ 

  

Павлодар облысы, 

Ақтоғай ауданы, 

Шолақсор с.о.,  

Қырықүй с. 

68 980440001807 14204013065 «Ақтоғай ауданының Жалаулы 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ 

  

Павлодар облысы, 

Ақтоғай ауданы, 

Жалаулы с.о.,  

Балтасап с. 

69 980440001887 14204023170 «Ақтоғай ауданының Жолболды 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ 

  

Павлодар облысы, 

Ақтоғай ауданы, 

Жолболды с.о., 

Жолболды с.  

70 980440002022 14204016010 «Ақтоғай ауданының Мүткенов 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ 

Павлодар облысы, 

Ақтоғай ауданы, 

Мүткенов с.о.,  

Шоқпар с. және 

Мүткенов с. 

71 980440001847 14204052016 «Ақтоғай ауданының Қожамжар 

селолық округі әкімінің аппараты» 

Павлодар облысы, 

Ақтоғай ауданы, 
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ММ 

  

Қожамжар с.о.,   Жамбыл 

с. және  

Қараой с. 

72 980440001897 14204135010 «Ақтоғай ауданының Басқамыс 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ 

  

Павлодар облысы, 

Ақтоғай ауданы, 

Басқамыс с.о.,  

Басқамыс с. 

73 981240001179 14204097020 «Ақтоғай ауданының Ақтоғай 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ 

Павлодар облысы, 

Ақтоғай ауданы, Ақтоғай 

с.о., Ақтоғай с. 

74 980340001447 14204083022 «Ақтоғай ауданының Приреченское 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ 

  

Павлодар облысы, 

Ақтоғай ауданы, 

Приреченское с.о., 

Жоламан с.  

75 980440001916 14204103065 «Ақтоғай ауданының Харьков 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ 

  

Павлодар облысы, 

Ақтоғай ауданы, Харьков 

с.о.,  

Қарабұзау с. 

76 980440001926 14204147006 «Ақтоғай ауданының Қараоба 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ 

  

Павлодар облысы, 

Ақтоғай ауданы, Қараоба 

с.о.,  

Жанаауыл с. және 

Спартак с. 

77 980440002022 14204016006 «Ақтоғай ауданының Мүткенов 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ 

  

Павлодар облысы, 

Ақтоғай ауданы, 

Мүткенов с.о.,   

Жанабет с. 

78 980440002022 14204016011 «Ақтоғай ауданының Мүткенов 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ 

Павлодар облысы, 

Ақтоғай ауданы, 

Мүткенов с.о., Естай с. 

79 980440001926 14204147005 «Ақтоғай ауданының Қараоба 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ 

 

Павлодар облысы, 

Ақтоғай ауданы, Қараоба 

с.о., Красная Поляна с. 

және Қараоба 

80 980440002022 14204016003 «Ақтоғай ауданының Мүткенов 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ 

 

Павлодар облысы, 

Ақтоғай ауданы, 

Мүткенов с.о.,  

Абжан с. 

81 980440001897 14204133035 «Ақтоғай ауданының Басқамыс 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ 

   

Павлодар облысы, 

Ақтоғай ауданы, 

Басқамыс с.о.,  

Қарақоға с. 

82 980440002250 14204066010 «Ақтоғай ауданының Разумов 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ 

  

Павлодар облысы, 

Ақтоғай ауданы, Разумов 

с.о., Андриановка с.  

83 980540001917 14204161050 «Ақтоғай ауданының Әуелбек 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ 

Павлодар облысы, 

Ақтоғай ауданы, Әуелбек 

с.о., Әуелбек с. 

84 980440001926 14204143045 «Ақтоғай ауданының Қараоба 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ 

Павлодар облысы, 

Ақтоғай ауданы, Қараоба 

с.о.,  

Есентерек с. 

85 151140011328 14218053581 «Полигон ПВ» ЖШС Павлодар облысы, 

Павлодар қ.ә.,  

Павлодар г. 
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

86 130540004214 14219052052 Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы бөлімінің «Полигон» 

ШЖҚ МКК 

Павлодар облысы, 

Екібастұз қ.ә.,  

Екібастұз қ.,  

87 120440013634 - «Ангренсор Энерго» ЖШС Павлодар облысы, 

Екібастұз қ.ә., 

88 970340000843 14219054194 «Богатырь көмір» ЖШС Павлодар облысы, 

Екібастұз қ.ә.,  

Екібастұз қ., 

89 080740006424 14219183136 «Қазсода» ЖШС Павлодар облысы, 

Екібастұз қ., Құдайкөл 

селолық округі, Құдайкөл 

селосының шекарасында  

90 030240001911 14219052052  «Экибастузкоммунсервис» ЖШС Павлодар облысы, 

Екібастұз қ.,  

Екібастұз қаласының 

шекараларында  

91 940140000325 14218139490 «Қазақстан алюминийі» АҚ Павлодар обл.,  

Павлодар қ.,  

Восточная, 66 өндірістік 

аймағы 

92 050340003569 14218040034 «Қазақстантрактор» Өндірістік 

бірлестігі» ЖШС   

Павлодар обл.,  

Павлодар қ.,  

Орталық өндірістік аудан 

93 991040000303 14218040012 «Кастинг» ЖШС Павлодар обл., город 

Павлодар, Северный 

промышленный район 

94 980640001765 14218038083 «Павлодар селосы әкімінің 

аппараты» ММ 

  

Павлодар обл.,  

Павлодар қ.,  

Северный өндірістік 

ауданы  

95 060340007107 14215044256 «Горкомхоз - Аксу» ЖШС Павлодар облысы,  

Ақсу қаласының батыс 

бөлігі    

96 980440002002 14213097170 «Щербақты ауданы Щербакты 

селосы әкімінің аппараты» ММ  

  

Павлодар обл., Щербақты 

ауд., Щербақты селосы 

97 980440002914 14213091123 «Щербақты ауданы Татьяново 

селосы әкімінің аппараты» ММ  

  

Павлодар обл., Щербақты 

ауд.,  Малиновка село,  

Селоның солтүстік-

шығыс бөлігі 

98 980640001369 14213044120 «Щербақты ауданы Ильичев селосы 

әкімінің аппараты» ММ  

  

Павлодар обл., Щербақты 

ауд., Богодаровка с., 

селоның солтүстік жағы  

99 980940001687 14213018096 «Щербақты ауданы Красилов 

селосы әкімінің аппараты» ММ  

 

Павлодар обл., Щербакты 

ауд., Красиловка с., - үй 

100 970440002000 14212145213 «Успен ауданы Надаров селолық 

округі әкімінің аппараты» ММ  

 

  

Павлодар обл.,  

Успен ауд., Надаров с/о,  

Вознесенка селосының 

әкімшілік шекарасында 

101 970340001673 14212122002 «Успен ауданы Қоңырөзек селолық 

округі әкімінің аппараты» ММ  

 

  

Павлодар обл.,  

Успен ауд.,  

Қоңырөзек с/о, 

Дмитриевка селосының 

әкімшілік шекарасында  

102 970340001663 14212064001 «Успен ауданы Қозыкеткен Павлодар обл.,  
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

селолық округі әкімінің аппараты» 

КММ  

  

Успен ауд.,  

Қозыкеткен с/о,в 

Травянка селосының 

әкімшілік шекарасында 

103 130740012598 14212053009 «Успен ауданы Белоусов селолық 

округі әкімінің аппараты» КММ  

  

Павлодар обл.,  

Успен ауд.,  

Белоусов с/о,  

Ольгино с. әкімшілік 

шекарасында 

104 970440002526 14212010002 «Успен ауданы Богатырь селосы 

әкімінің аппараты» КММ  

  

Павлодар обл.,  

Успен ауд.,  

Богатырь селосының 

әкімшілік шекарасында  

105 970440002219 14211268171 «Павлодар ауданы Зарин селолық 

округі әкімінің аппараты» ММ  

 

  

Павлодар обл.,  

Павлодар ауд.,  

Зарин с/о, Заря с., 268 

кварт., 171 уч.  

106 980240002055 14211064239 «Павлодар ауданы Черноярка 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ  

  

Павлодар обл.,  

Павлодар ауд.,  

Черноярка с/о, Черноярка 

с., 064 кварт., 239 уч.  

107 980540000476 14209136061 «Лебяжі ауданы Шарбақты селолық 

округі әкімінің аппараты» ММ 

  

Павлодар обл.,  

Лебяжі ауд.,  

Шарбақты с/о, Щербақты 

с.,  

- көш., - үй. 

108 980440000889 14209065152 «Лебяжі ауданы Майқарағай 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ 

  

Павлодар обл.,  

Лебяжі ауд.,  

Майқарағай с/о, 

Мерғалым с., - көш., - үй. 

109 980540001088 14208182042 «Качирск ауданы Тереңкөл селолық 

округі әкімінің аппараты» ММ 

 

Павлодар обл.,  

Качир ауд.,  

Теренкөл селолық округі, 

Тереңкөл селосы 

110 990340006717 14206144025 «Ертіс» МКҚК Павлодар обл., 

Железинка ауд., 

Береговое селосы 

111 970540000937 14206047122 «Железинка ауданы Лесное 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ 

Павлодар обл., 

Железинка ауд.,  

Крупское c. 

112 970540000937 14206045096 «Железинка ауданы Лесное 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ 

Павлодар обл., 

Железинка ауд, 

Раздельное с. 

113 970540000937 14206043142 «Железинка ауданы Лесное 

селолық округі әкімінің аппараты» 

ММ 

Павлодар обл., 

Железинка ауд.,  

Лесное с. 

114 940740002066 14205067051 «Баян-су» ЖШС Павлодар облысы, 

Баянауыл ауд.,  

Баянауыл с.о.,  

Баянауыл с. 
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5.12.10-шы кесте. Қауіпті қалдықтарды (I-класс) орналастыру полигондары 

 
№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

1 001140000362 14218039047 «Павлодар мұнайхимиялық 

зауыты» ЖШС 

Павлодар облысы,  

Павлодар қ.ә., 

Павлодар қ.,  

Химкомбинатовская көш.,, 1 

2 010640005023 14218038086 «Павлодар-Водоканал» ЖШС Павлодар облысы,  

Павлодар қ.ә.,  

Павлодар қ.  

3 080740016808 142019238020 Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы бөлімі 

«Горводоканал» МКК  

Павлодар облысы,  

Екібастұз қ.ә., 

Екібастұз қ. 

4 951040000069 - «Қазхром» Трансұлттық 

компаниясы» АҚ 

Павлодар облысы,  

Ақсу қ.ә. 

5 920540000851 014-215 «Виктория» ЖШС Павлодар облысы,  

Ақсу қ., Молодежная көш. 6 

6 940140000325 14218139475 «Қазақстан алюминийі» АҚ Павлодар обл.,  

Павлодар қ., Восточная 

өндірістік аймағы, 475/1 

7 991040000303 14218040013 «Кастинг» ЖШС Павлодар облысы,  

Павлодар қ., Северный 

өндірістік ауданы 

8 050340003569 14218040006 «Қазақстантрактор» өндірістік 

бірлестігі» ЖШС   

Павлодар облысы,  

Павлодар қ., Орталық 

өндірістік аудан, шағынауд.,  

006 уч.  

9 020840001585 14218038069 «Каустик» АҚ Павлодар обл.,  

Павлодар қ., Северный 

өндірістік аймағы 

 

5.12.11-ші кесте. Қауіпті емес қалдықтарды (IІ-класс) орналастыру 

полигондары 

 
№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы/ТАӘ Учаскенің орналасқан 

орны 

1 960840000532 14219172049 «Болат Нұржанов атындағы 

Екібастұз 1-МАЭЖ станциясы» 

ЖШС   

Павлодар облысы, 

Екібастұз қ.ә.,  

Екібастұз қ. 

2 980340002574 14205009006 «Майкаинзолото» АҚ Павлодар облысы, 

Баянауыл ауд., 

Майқайын п.ә.,  

Майқайын п. 

3 090540005490 14219148026 «Kaz Minerals Bozshakol» (Каз 

Минералз Бозшаколь) ЖШС 

Павлодар облысы, 

Екібастұз қ.ә.,  

Төрт-Құдық с.о.,  

Төрт-Құдық с.   

4 090540005490 - «Kaz Minerals Bozshakol» (Каз 

Минералз Бозшаколь) ЖШС 

Павлодар облысы, 

Екібастұз қ.ә., Төрт-

Құдық с.о.,  

Төрт-Құдық с.    

5 000940000220 14219105011 «Екібастұз 2-МАЭЖ станциясы» 

АҚ  

Павлодар облысы, 

Екібастұз қ.ә.,  

Екібастұз қ. 
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы/ТАӘ Учаскенің орналасқан 

орны 

6 960340000148 - «Еуроазиаттық энергетикалық 

корпорациясы» АҚ   

Павлодар облысы,  

Ақсу қ.ә.  

7 020640000163 014219236065 «Павлодарэнерго» АҚ Павлодар облысы, 

Екібастұз қ.ә.,  

Екібастұз қ. 

8 130440011174 14205020002 «Гамма Талдыкөл» ЖШС Павлодар облысы, 

Екібастұз қ.ә. 

9 150940003056 14205017016 «Гамма Сарыкөл» ЖШС Павлодар облысы, 

Баянауыл ауд.,  

Бірлік с.о.,  

«Сарыкөл» разрезі 

10 000340000446 14210062011 «Директ» ЖШС Павлодар облысы,  

Май ауданы, 

Малайсарин с.о. 

 

5.13 Солтүстік Қазақстан облысы  
Есептілік кезеңде Солтүстік Қазақстан облысы бойынша ҚОҚ БАЖ-ға 

қалдықтарды түгендеудің 1 348 есебі қабылданды, бұл 2016 жылмен 

салыстырғанда 73 есепке көп. 360 есеп ҚР ЭМ «ҚОҚ АТО» ШЖҚ РМК 

модераторларымен, 988 есеп табиғат пайдаланушылар мен қалдықтарды 

жинау, шығару, кәдеге жарату, өңдеу, сақтау, орналастыру немесе жою 

бойынша операцияларды орындайтын субъектілердің өздігімен енгізілді.  

ҚОҚ БАЖ-ға ұсынылған 2017 жылға арналған қалдықтарды түгендеу 

бойынша есептерге сәйкес түзілген қауіпті және қауіпті емес қалдықтардың 

көлемі 5.13.1 және 5.13.3-ші кестелерде және 5.13.3-ші диаграммада көрініс 

табады. 

 

5.13.1-ші кесте. 2017 жылы түзілген  қауіпті қалдықтардың көлемі 

 
№ р/с Қалдықтардың түрлері Көлемі, т 

1 Қызыл тізімнің қалдықтары 0,010 

2 Янтарь тізімнің қалдықтары 30 315,016 

3 Жасыл тізімнің қалдықтары 2 019 992,928 
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5.13.1-ші диаграмма. 2017 жылғы қауіпті қалдықтардың көлемі мен 

қозғалысы  

 

 

 
 

2017 жылы облыс бойынша түзілген қауіпті қалдықтардың көлемі 

2 050 307,954 тоннаны құрады. «Янтарь» тізім қалдықтарының аса ірі көлемі 

«Агротехника-Жамбыл» ЖШС (11 622,759 т), «жасыл» тізім «Севказэнерго» 

АҚ (1 099 396,297 т) түзілген. 

5.13.2-ші кестеде есепті жылы қауіпті қалдықтардың аса ірі көлемі 

түзілген Солтүстік Қазақстан облысының кәсіпорындары ұсынылған. 
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5.13.2-ші кесте. 2017 жылы қауіпті қалдықтардың аса ірі көлемі 

түзілген  Солтүстік Қазақстан облысының кәсіпорындары 

 
№ 

р/с 

Кәсіпорын атауы Қалдықтар түрлері Көлемі, т 

1 «СолтҚазэнергия» АҚ Күл және күлшлак қалдықтары 1 094 293,674 

2 «Зенченко және компания» коммандиттік 

серіктестік 

Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар 

88 945,054 

3 «Артари» ЖШС Құс саңғырығы 87 870,900 

4 «Фирма Алекри» ЖШС Құс саңғырығы 70 256,900 

5 «Адель құс» ЖШС  Құс саңғырығы 54 714,000 

6 «Племзавод алабота» ЖШС Құс саңғырығы 20 880,000 

7 «Вишневское» ЖШС  Құс саңғырығы  20 171,700 

8 «Раисовское» ЖШС Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

17 055,586 

9 «Черкасское Агро» ЖШС  Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

16 486,361 

10 «Тайынша-астық» ЖШС  Құс саңғырығы 15 914,000 

11 «Нерудиндустрис» ЖШС  Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар 

15 512,292 

12 «Полтавское» ЖШС Құс саңғырығы 15 232,320 

13 «Масло-дел» ЖШС филиалы Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

15 002,095 

14 «Шатило және К» ЖШС Құс саңғырығы 14 297,400 

15 «Ильинское» ЖШС Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

12 633,610 

 

2017 жылы Солтүстік Қазақстан облысы бойынша сынаптың жалпы 

көлемі, құрамында сынабы бар шамдар 871,936 кг құрады. Қалдықтардың 

аталған түрі бойынша жалпы ақпарат 5.13.2-ші диаграммада ұсынылған. 

 

5.13.2-ші диаграмма. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша 

құрамында сынап бар шамдардағы сынаптың көлемі туралы деректер (кг) 
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Облыс бойынша түзілген қауіпті емес қалдықтардың жалпы көлемі            

39 777,294 тоннаны құрады. «Басқа қалдықтар» ретінде белгіленген қауіпті 

емес қалдықтардың жалпы көлемінің 89%-ын құрайды, олардың көлемі 2016 

жылмен салыстырғанда 7 822,471 тоннаға ұлғайған және 35 483,991тоннаны 

құрайды. Өткен кезеңмен салыстырғанда құрылыс материалдарының көлемі 

(1 933,889 тоннаға) ұлғайған. 

 

5.13.3-ші кесте. 2017 есептік жылы түзілген  қауіпті емес 

қалдықтардың көлемі  

 
№ р/с Қалдықтардың түрлері Көлемі, т 

1 Қаптау материалдары 332,762 

2 Макулатура 612,828 

3 Пластик қалдықтары 125,575 

4 Электрондық және электр жабдық қалдықтары 13,986 

5 Ірі көлемді қалдықтар 5,529 

6 Құрылыс қалдықтары  3 202,623 

7 Қолданыстан шыққан автокөлік (дана)  330,350 

8 Басқа қалдықтар 35 483,991 

 

Пайыздық мөлшерде түзілген қауіпті емес қалдықтардың үлестері, 

сондай-ақ ірі көлемде қауіпті емес қалдықтарды түзетін кәсіпорындар 5.13.3-

ші диаграммада және 5.13.4-ші кестеде ұсынылған. 

 

5.13.3-ші диаграмма. Түзілген  қауіпті емес қалдықтар көлемінің 

байланысы (%) 
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5.13.4-ші кесте. 2017 жылы қауіпті емес қалдықтардың аса ірі көлемі 

түзілген  Солтүстік Қазақстан облысының кәсіпорындары 

 
№ 

р/с 

Кәсіпорын атауы Қалдықтардың түрлері Көлемі, т 

1 «А. Рязанов атындағы №25 көпірқұрылысы 

жасағы» ЖШС   

Құрылыстың, ғимарат 

және имаратты қиратудың 

аралас қалдықтары 

1 425,000 

2 «СолтҚазэнергиясы» АҚ  Басқа құрылыс 

қалдықтары   

1 314,950 

3 «Еуразия банкі» АҚ №14 филиалы Қағаз 405,000 

4 «Тұқым» ЖШС Аралас макулатура 72,708 

Қатты пластик 11,653 

5 «Основание» ЖШС Басқа пластик қалдықтары 69,550 

Басқа құрылыс 

қалдықтары   

62,500 

Бетон бұйымдарының 

сынықтары 

27,000 

Құрылыстың ағаш 

қалдықтары 

18,000 

6 «Тортуманов және К» ЖШС  Қағаз және картон 

қаптауыштар 

30,000 

7 «БН Петропавл арақ зауыты» ЖШС  Шыны ыдыстар 28,881 

8 КРУЧ  Құрылыстың ағаш 

қалдықтары 

24,780 

9 «Мария села Корнеевка» ЖШС Құрылыстың ағаш 

қалдықтары 

22,700 

10 «Молочный союз» ЖШС  Басқа құрылыс 

қалдықтары   

19,000 

11 «БН Петропавл арақ зауыты» ЖШС  Қағаз және картон 

қаптауыштар 

12,295 

12 «Молпродукт» ЖШС Қағаз және картон 

қаптауыштар 

12,000 

13 «Мұнаймаш» АҚ  Аралас макулатура 11,714 

14 «Зиксто» АҚ Аралас макулатура 10,000 

15 «Интава» ЖШС Қағаз және картон 

қаптауыштар 

10,000 

 

2017 жылы Солтүстік Қазақстан облысы бойынша медициналық 

қалдықтардың көлемі А класы - 766,47 тонна, Б класы – 236,947 тонна, В 

класы – 7,084 тонна, Г класы – 2374 дана (5.13.4-ші диаграмма).  
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5.13.4-ші диаграмма. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша түзілген  

медициналық қалдықтар көлемінің байланысы (%) 

 

 
 

2016 жылмен салыстырғанда, 2017 жылы Б класындағв медициналық 

қалдықтардың көлемі 1,3 есеге ұлғайды ал, В класындағы қалдықтардың 

көлемі 1,5 есеге азайды (5.13.5-ші кесте). 

 

5.13.5-ші кесте. 2016-2017 жылдары түзілген  медициналық 

қалдықтардың көлемі бойынша салыстырмалы кесте (т) 

 
№ р/с Жыл А класы Б класы В класы Г класы Д класы 

1 2016 759,35 186,22 10,52  құралдар (дана) – 1 502 

қатты (кг) – 934 

сұйық (л) – 0 

0  

2 2017  766,47 236,95 7,08 құралдар (дана) –2 374 

қатты (кг) – 0 

сұйық – 0 

0  

 

ҚОҚ БАЖ-ға медициналық қалдықтары бойынша 15 есеп ұсынылды. 

Түзілген қалдықтардың көлемі мен олармен жүргізілген операциялар 5.13.6-

шы кестеде келтірілген. 

 

5.13.6-шы кесте. Есептерден медициналық қалдықтар бойынша 

деректер 

 
№ 

р/с 

Ұйым атауы Қалдық 

класы  

Қалдық түрі  Түзілген ы Тапсырылғаны 

1  «Солтүстік Қазақстан облысы 

әкімдігінің денсаулық сақтау 

басқармасы» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесі «Айыртау 

аудандық орталық ауруханасы» 

А (м3) 17,56 17,56 

Б Биологиялық/ 

анатомиялық 

қалдықтар (кг) 

250,90 240,15 

Өткір, тікенекті 5230,00 5230,00 
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№ 

р/с 

Ұйым атауы Қалдық 

класы  

Қалдық түрі  Түзілген ы Тапсырылғаны 

ШЖҚ МКК 

 

қалдықтар (кг) 

Басқа (кг) 2329,22 2329,22 

В Өткір, тікенекті 

қалдықтар (кг) 

340,00 340,00 

Басқа (кг) 382,20 382,20 

Г Құрамында сынап 

бар заттар (шт) 

103,00 103,00 

2  Солтүстік Қазақстан облысы 

әкімдігінің жұмыспен қамтумен 

үйлестіру және әлеуметтік 

бағдарламалар басқармасы 

Солтүстік Қазақстан облысы 

әкімдігінің «Преснов әлеуметтік 

қызмет көрсету орталығы» КММ 

А (м3) 7000,00 7000,00 

Б Өткір, тікенекті 

қалдықтар (кг) 

66,50 66,50 

Басқа (кг) 30,00 30,00 

3  «Солтүстік Қазақстан облысы 

әкімдігінің денсаулық сақтау 

басқармасы» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесі 

«Психоневрологиялық 

диспансері» ШЖҚ МКК 

Б Өткір, тікенекті 

қалдықтар (кг) 

1234,00 1234,00 

4  «Солтүстік Қазақстан облысы 

әкімдігінің денсаулық сақтау 

басқармасы» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесі «Облыстық 

туберкулезге қарсы диспансері» 

ШЖҚ МКК 

А (м3) 1010,00 1010,00 

Б Өткір, тікенекті 

қалдықтар (кг) 

1285,00 1285,00 

5  «Солтүстік Қазақстан облысы 

әкімдігінің денсаулық сақтау 

басқармасы» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесі «Явленская 

аудандық орталық ауруханасы» 

ШЖҚ МКК 

Б Өткір, тікенекті 

қалдықтар (кг) 

337,90 337,90 

6  «Солтүстік Қазақстан облысы 

әкімдігінің денсаулық сақтау 

басқармасы» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесі «Қызылжар 

аудандық орталық ауруханасы» 

ШЖҚ МКК 

А (м3) 3300,00 3300,00 

В Өткір, тікенекті 

қалдықтар (кг) 

5000,00 5000,00 

Басқа (кг) 3000,00 3000,00 

Г Құрамында сынап 

бар заттар (шт) 

1150,00 1150,00 

7  «Солтүстік Қазақстан облысы 

әкімдігінің денсаулық сақтау 

басқармасы» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесі «Облыстық 

туберкулезге қарсы диспансері» 

ШЖҚ МКК 

А (м3) 899,00 899,00 

В Өткір, тікенекті 

қалдықтар (кг) 

420,30 420,30 

8  Солтүстік Қазақстан облысы 

әкімдігінің жұмыспен қамтумен 

үйлестіру және әлеуметтік 

бағдарламалар басқармасы 

Солтүстік Қазақстан облысы 

әкімдігінің «Смирнов жалпы 

үлгідегі қарттар мен мүгедектерге 

арналған интернат үйі» КММ    

А (м3) 120,00 120,00 

Б Өткір, тікенекті 

қалдықтар (кг) 

240,00 240,00 

9  «Петропавл қаласы әкімдігінің 

білім бөлімі» коммуналдық 

мемлекеттік мекемісінің «№23 

орта мектебі» КММ 

Б Өткір, тікенекті 

қалдықтар (кг) 

0,20 0,20 
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№ 

р/с 

Ұйым атауы Қалдық 

класы  

Қалдық түрі  Түзілген ы Тапсырылғаны 

10  «Солтүстік Қазақстан облысы 

әкімдігінің денсаулық сақтау 

басқармасы» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесі «Жамбыл 

аудандық орталық ауруханасы» 

ШЖҚ МКК 

 

Б Биологиялық/ 

анатомиялық 

қалдықтар (кг) 

225,40 225,40 

Өткір, тікенекті 

қалдықтар (кг) 

4336,30 4336,30 

В Өткір, тікенекті 

қалдықтар (кг) 

241,70 241,70 

11  «Солтүстік Қазақстан облысы 

әкімдігінің денсаулық сақтау 

басқармасы» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесі «Тимирязев 

аудандық орталық ауруханасы» 

ШЖҚ МКК 

Б Басқа (кг) 1410,50 1410,50 

12  «Солтүстік Қазақстан облысы 

әкімдігінің денсаулық сақтау 

басқармасы» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесі «Шал ақын 

ауданының орталық аудандық 

ауруханасы» ШЖҚ МКК 

 

 

А (м3) 950,00 950,00 

Б Биологиялық/ 

анатомиялық 

қалдықтар (кг) 

25,00 25,00 

Өткір, тікенекті 

қалдықтар (кг) 

20,00 20,00 

Басқа (кг) 2752,40 2752,40 

В Биологические/ 

анатомические 

отходы (кг) 

25,00 25,00 

Өткір, тікенекті 

қалдықтар (кг) 

20,00 20,00 

Басқа (кг) 55,85 55,85 

Г Құрамында сынап 

бар заттар (дана) 

1,00 1,00 

Басқа (кг) 2,00 2,00 

13  «Солтүстік Қазақстан облысы 

әкімдігінің жұмыспен қамтумен 

үйлестіру және әлеуметтік 

бағдарламалар басқармасы 

Солтүстік Қазақстан облысы 

әкімдігінің «Айыртау әлеуметтік 

қызмет көрсету орталығы» КММ    

А (м3) 3,00 3,00 

Б Өткір, тікенекті 

қалдықтар (кг) 

50,00 50,00 

Басқа (кг) 30,00 30,00 

14  «Солтүстік Қазақстан облысы 

әкімдігінің денсаулық сақтау 

басқармасы» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесі «Ақжар 

аудандық орталық ауруханасы» 

ШЖҚ МКК 

 

А (м3) 5064,00 5064,00 

Б Биологиялық/ 

анатомиялық 

қалдықтар (кг) 

242,00 242,00 

Өткір, тікенекті 

қалдықтар (кг) 

724,00 724,00 

Басқа (кг) 506,00 506,00 

15  «Солтүстік Қазақстан облысы 

әкімдігінің денсаулық сақтау 

басқармасы» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесі «Мағжан 

Жұмпабаев ауданының орталық 

аудандық ауруханасы» ШЖҚ 

МКК 

Б Биологиялық/ 

анатомиялық 

қалдықтар (кг) 

28,00 28,00 

Өткір, тікенекті 

қалдықтар (кг) 

6683,50 6683,50 

Г Құрамында сынап 

бар заттар (дана) 

44,00 44,00 

Басқа (кг) 620,00 620,00 

 

ҚОҚ БАЖ-да ТҚҚ-ның 197 полигоны тіркелген, 2016 жылы аталған 

көрсеткіш 9-ды құрады (2016 жылғы Шолуға сәйкес).  
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5.13.10 және 5.13.11-ші кестелерде облыс бойынша өнеркәсіп 

қалдықтары мен ТҚҚ қатысты ақпарат ұсынылған. 

 

5.13.10-шы кесте. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша ТҚҚ 

полигондары 

  
№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

1  070540013428 15232071908 М. Жұмабаев ауданының 

Булаев қалалық су 

шаруашылығы ШЖҚ МКК 

  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Мағжан 

Жұмабаев ауданы, 

Булаево қ.ә., Булаево қ. 

2  540640000022 15231031167 «Тимирязов ауданының 

Дзержинский селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

 

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Тимирязево 

ауданы, Дзержинское с/о, 

Дзержинское с. 

3  021140002683 15231045133 «Белоградов селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Тимирязево 

ауданы, Белоградовка с/о, 

Белоградовка с.  

4  561240000024 15231001274 «Тимирязов ауданының 

Целинный селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Тимирязево 

ауданы, Целинное с/о, 

Целинное с.  

5  540640000042 15231043243 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Тимирязов ауданының 

Мичурино селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Тимирязево 

ауданы, Мичурино с/о, 

Мичурино с.  

6  050140007633 15231010239 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Тимирязов ауданы әкімдігінің 

сәулет, құрылыс, тұрғын үй 

коммуналдық шаруашылы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі» 

КММ 

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Тимирязево 

ауданы, Дмитриевка с/о, 

Дмитриевка с. 

7  540640000012 15231016681 «Тимирязов ауданының 

Тимирязов селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

   

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Тимирязево 

ауданы, Тимирязево с/о, 

Тимирязево с.  

8  021140002671 15231024168 «Интернациональный 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ 

  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Тимирязево 

ауданы, 

Интернациональный с/о, 

Дружба с.  

9  790940000034 15231034426 «Ақсуат селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

 

  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Тимирязево 

ауданы, Ақсуат с/о, 

Ақсуат с. 

10  540640000072 15231026259 «Тимирязов ауданының 

Комсомольский селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ 

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Тимирязево 

ауданы, Комсомольское 

с/о, Комсомольское с. 

11  050140007633 15231014234 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Тимирязов ауданы әкімдігінің 

сәулет, құрылыс, тұрғын үй 

коммуналдық шаруашылы, 

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Тимирязево 

ауданы, Хмельницкое с/о, 

Хмельницкое с. 
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КММ 

12  561240000014 15231036138 «Тимирязов ауданының Есіл 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ  

 

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Тимирязево 

ауданы, Есіл а.о., Есіл а. 

13  540640000062 15231039197 «Ленин селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Тимирязево 

ауданы, Ленинское с/о, 

Ленинское с. 

14  540640000052 15231007343 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Тимирязево ауданының 

Құртай селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Тимирязево 

ауданы, Құртай а.о., 

Степное с.  

15  540640000092 15231004295 «Тимирязов ауданының 

Докучаев селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ  

  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Тимирязево 

ауданы, Докучаево с/о, 

Докучаево с. 

16  740640000014 15231021216 «Тимирязов ауданының 

Ақжан селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ  

  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Тимирязево 

ауданы, Ақжан с/о, Ақжан 

с. 

17  540640000012 15231017664 «Тимирязов ауданының 

Тимирязев селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ  

  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Тимирязево 

ауданы, Тимирязево с/о, 

Тимирязево с.  

18  990340006886 15228041291 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Шал ақын ауданының 

Семипольск селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Шал ақын 

ауданы, Юбилейный с/о, 

Ұзынжар а. 

19  990340006856 15228003215 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Шал ақын ауданының 

Семипольск селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Шал ақын 

ауданы, Семипольск с/о 

20  020540002821 15221059075 «ЖНВ-СК» ЖШС Солтүстік Қазақстан 

облысы, Мағжан 

Жұмабаев ауданы, Успен 

с/о, Қоскөл с. 

21  500514350144 15221092711 Деректер жоқ Солтүстік Қазақстан 

облысы, Мағжан 

Жұмабаев ауданы, 

Советское с/о,  

Советское с. 

22  070440027771 15221058049 «Агро-Комплекс-Сулышок» 

ЖШС 

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Мағжан 

Жұмабаев ауданы, Успен 

с/о, Сулышок с. 

23  951240001391 15221078106 «Писаревское» АҚ Солтүстік Қазақстан 

облысы, Мағжан 

Жұмабаев ауданы, 

Писаревское с/о,  

Байшілік а. 

24  020540002821 15221057301 «ЖНВ_СК» ЖШС Солтүстік Қазақстан 

облысы, Мағжан 

Жұмабаев ауданы, Успен 
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25  041240025824 15221064635 «Надежденское» ЖШС Солтүстік Қазақстан 

облысы, Мағжан 

Жұмабаев ауданы, 

Надеждинское а.о., 

Hадежка с.  

26  041240025824 15221064636 «Надежденское» ЖШС Солтүстік Қазақстан 

облысы, Мағжан 

Жұмабаев ауданы, 

Надеждинское а.о., 

Hадежка с. 

27  090240002742 15221021266 «Агротехпролетарское» 

ЖШС 

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Мағжан 

Жұмабаев ауданы, 

Пролетарка с/о, 

Пролетарка с. 

28  020540002821 15221056143 «ЖНВ_СК» ЖШС Солтүстік Қазақстан 

облысы, Мағжан 

Жұмабаев ауданы,  

Успен с/о 

29  340817350206 15221043235 Деректер жоқ Солтүстік Қазақстан 

облысы, Мағжан 

Жұмабаев ауданы, 

Фурмановский с/о, 

Байтерек а. 

30  031140003729 15220021773 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Қызылжар ауданының 

Прибрежный селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Прибрежный с/о, 

Тепличное с. 

31  031140003779 15220112058 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Қызылжар ауданының 

Бугровский селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Бугровский с/о, 

Hовогеоргиевка с.  

32  031140003719 15220105226 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Қызылжар ауданының 

Якорьск селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Якорск с/о, Ольшанка с. 

33  031140003675 15220074027 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Қызылжар ауданының 

Налобин селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Hалобин с/о, Hиколаевка 

с.  

34  031140003779 15220114080 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Қызылжар ауданының 

Бугровский селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Бугровский с/о, 

Красноперовка с. 

35  031140003530 15220007050 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Қызылжар ауданының Асанов 

селолық округі әкімінің 

аппараты» КММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Асанов с/о, Михайловка с.  

36  031140003799 15220063109 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Қызылжар ауданының 

Рассвет селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Рассвет с/о, 

Водопроводное с.  

37  031140003749 15220119213 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Қызылжар ауданының 

Петерфельд селолық округі 

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Петерфельд с/о, 
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әкімінің аппараты» КММ Кондратовка с. 

38  031140003719 15220106097 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Қызылжар ауданының 

Якорьск селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Якорск с/о, Вишневка с.  

39  031140003719 15220104073 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Қызылжар ауданының 

Якорьск селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Якорск с/о, Вознесенка с. 

40  031140003749 15220120192 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Қызылжар ауданының 

Петерфельд селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Петерфельд с/о, Боровское 

с. 

41  031140003749 15220119212 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Қызылжар ауданының 

Петерфельд селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Петерфельд с/о, 

Кондратовка с. 

42  031140003709 15220090142 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Березовка ауданының 

Петерфельд селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Березов с/о, Барневка с. 

43  031140003481 15220044170 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Қызылжар ауданының 

Куйбышев селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Куйбышев с/о, Hадежка с. 

44  131040015066 15165007736 «Жасыл-Есіл» ЖШС Солтүстік Қазақстан 

облысы, Ғабит Мүсірепов 

атындағы аудан,  

Hежинка с/о, Hежинка с. 

45  991140002829 15162013379 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Ш. Уәлиханов ауданының 

Қаратерек селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Ш. Уәлиханов 

ауданы, Қаратерек а.о., 

Малқара а. 

46  981040002191 15162037369 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Ш. Уәлиханов ауданының 

Қайрат селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Ш. Уәлиханов 

ауданы, Қайрат с/о, 

Жуантөбе а. 

47  040540005203 15225008031 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Мәмлүт ауданы әкімі 

аппаратының жанынжағы 

Мәмлүт ауданы әкімдігінің 

«Коммунсервис» ШЖҚ МКК 

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Мәмлүт ауданы, 

Мәмлүт қ.ә., Мәмлүт қ. 

48  150540005890 15223032303 «Жамбыл ауданының тұрғын 

үй коммуналдық 

шаруашылығы, жолаушылар 

көлігі және автомобиль 

жолдары бөлімі» мемлекеттік 

мекемесінің «Жамбыл 

жолдары» ШЖҚ МКК 

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Жамбыл ауданы, 

Hоворыбинка с/о, 

Hоворыбинка с. 

49  150540005890 15223014227 «Жамбыл ауданының тұрғын 

үй коммуналдық 

шаруашылығы, жолаушылар 

көлігі және автомобиль 

жолдары бөлімі» мемлекеттік 

мекемесінің «Жамбыл 

жолдары» ШЖҚ МКК 

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Жамбыл ауданы, 

Казанка с/о, Казанка с. 
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50  150540005890 15223062363 «Жамбыл ауданының тұрғын 

үй коммуналдық 

шаруашылығы, жолаушылар 

көлігі және автомобиль 

жолдары бөлімі» мемлекеттік 

мекемесінің «Жамбыл 

жолдары» ШЖҚ МКК 

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Жамбыл ауданы, 

Благовещенка с/о, 

Благовещенка с. 

51  491220301275 15164031083 Деректер жоқ Солтүстік Қазақстан 

облысы, Тайынша ауданы, 

Келлеровка с/о, 

Келлеровка с.  

52  010140001370 15162002940 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Ш. Уәлиханов ауданы 

әкімдігінің «Мөлдір су» 

ШЖҚ МКК 

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Ш. Уәлиханов 

ауданы, Кішкенекөл с/о, 

Кішкенекөл с. 

53  050240013582 15220037075 «Дорожник» ЖШС Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Прибрежный с/о, 

Шаховское с. 

54  131040015066 151650041071 «Жасыл-Есіл» ЖШС Солтүстік Қазақстан 

облысы, Ғабит Мүсірепов 

атындағы ауд., 

Новоишимское с.,  

Новоишимское с. 

Солтүстік-Батыс бөлігі, 

қоныстану аймағынан 

1000 метрде    

55  030640003922 15234142146 «Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы бөлімі» 

коммуналдық мемлекеттік 

мекемесінің «Коммунхоз» 

МКК 

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Петропавловск 

қ.ә., Петропавл қаласының 

оұтүстік-шығыс бөлігі, 

шығыс айналма жолынан 

Шаховское с. Бағытында 

1500 метрде 

56  980440002151 15221034094 «Чистовский» ЖШС Солтүстік Қазақстан 

облысы, Мағжан 

Жұмабаев ауданы, 

Чистовский с/о, 

Урожайное с. 

57  980440002151 15221031580 «Чистовский» ЖШС Солтүстік Қазақстан 

облысы, Мағжан 

Жұмабаев ауданы, 

Чистовский с/о, 

Чистовское с. 

58  980440002151 15221033044 «Чистовский» ЖШС Солтүстік Қазақстан 

облысы, Мағжан 

Жұмабаев ауданы, 

Чистовский с/о,  

Украинка с. 

59  000340000406 15224067781 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Есіл ауданы әкімдігінің 

Корнеев селолық округі 

әкімінің аппараты» МКК  

Солтүстік Қазақстан обл., 

Есіл ауд., Корнеевка с/о, 

Корнеевка с., Степная 

көш., 10 уч. 

60  040740004054 15221099351 «Ульгули» ЖШС Солтүстік Қазақстан 

облысы, Мағжан 

Жұмабаев атындағы 
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

аудан, Майбалық с/о, 

Майбалық с.,  

Майбалық селосының 

шекарасында жергілікті 

мекен, уч. 

61  980440002151 15221026714 «Чистовский» ЖШС Солтүстік Қазақстан обл., 

Мағжан Жұмабаев 

атындағы аудан,  Қарақоға 

с/о, Қарақоға с., Қарақоға 

селосының шекарасында, 

жергілікті мекен. уч.  

62  981240001872 15167015242 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Ақжар ауданы әкімдігінің 

Талшық селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ  

Солтүстік Қазақстан обл., 

Ақжар ауд., Талшық с/о, 

Талшық с.,  

Целинная, 18 Б 

63  050140006398 15165055315 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Ғабит Мүсірепов атындағы 

ауданның тұрғын үй 

коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі» 

ММ 

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Мағжан 

Жұмабаев атындағы 

аудан, Чистополье с/о, 

Чистополье с., Чистополье 

селосының 

шекарасындағы көш., уч. 

64  050140006398 15165046980 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Ғабит Мүсірепов атындағы 

ауданның тұрғын үй 

коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі» 

ММ 

Солтүстік Қазақстан обл., 

Мағжан Жұмабаев 

атындағы аудан,  Рузаевка 

с/о, Рузаевка с., Рузаевка 

с. Шекарасында  152/2 үй 

65  131040015066 15165040715 «Жасыл-Есіл» ЖШС Солтүстік Қазақстан 

облысы,  Мағжан 

Жұмабаев атындағы 

аудан,  Новосельский с/о, 

Новоселовка с., 

Новоселовка селосының 

шекарасында, жергілікті 

ен, уч. 

66  131040015066 151650341190 «Жасыл-Есіл» ЖШС Солтүстік Қазақстан 

облысы, Ғабит Мүсірепов 

атындағы аудан, 

Андреевка с/о, Андреевка 

с., Андреевка селосының 

шекарасында, жергілікті 

мекен, уч. 

67  050140006398 15165008465 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Ғабит Мүсірепов атындағы 

ауданның тұрғын үй 

коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі» 

ММ 

Солтүстік Қазақстан обл., 

Ғабит Мүсірепов 

атындағы аудан,  

Нежинский с/о, Тоқсан Би 

а., ауыл шекарасында,  

жергілікті мекен уч. , 

68  040640004576 15164054540 «Агрофирма Эксимнан» 

ЖШС 

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Тайынша ауданы, 

Чкаловский с/о, Петровка 

с., Петровка селосының 

шекарасында жергілікті 
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

мекен, уч. 

69  980840001772 15162041160 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Ш. Уәлиханов ауданының 

Қарасу селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

  

Солтүстік Қазақстан 

облысы  Ш. Уәлиханов 

ауданы, Қарасу с/о, 

Золотая Нива с., Золотая 

Нива селосының 

шекарасында, уч. 

70  980840001772 15162040112 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Ш. Уәлиханов ауданының 

Қарасу селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

Солтүстік Қазақстан 

облысы  Ш. Уәлиханов 

ауданы, Қарасу с/о, 

Аққұдық с., Аққұдық 

селосының шекарасында 

жергілікті мекен, уч. 

71  000640002700 15162039985 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Ш. Уәлиханов ауданының 

Қулыкөл селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

Солтүстік Қазақстан 

облысы  Ш. Уәлиханов 

ауданы, Кулыкольский 

с/о, Қаратал а., Қаратал 

ауылының шекарасында 

жергілікті мекен, уч. 

72  000640002700 15162039983 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Ш. Уәлиханов ауданының 

Қулыкөл селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

Солтүстік Қазақстан 

облысы  Ш. Уәлиханов 

ауданы, Қулыкөл с/о, 

Қулыкөл с., Қулыкөл 

селосының шекарасында 

жергілікті мекен, уч.  

73  981040002191 15162037367 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Ш. Уәлиханов ауданының 

Қайрат селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ    

Солтүстік Қазақстан 

облысы  Ш. Уәлиханов 

ауданы, Қайрат с/о, 

Жасқайрат а., Жасқайрат 

ауылының шекарасында 

жергілікті мекен, уч. 

74  981040002191 15162037363 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Ш. Уәлиханов ауданының 

Қайрат селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ    

Солтүстік Қазақстан 

облысы  Ш. Уәлиханов 

ауданы, Қайрат с/о, 

Қайрат с., Қайрат 

селосының шекарасында 

жергілікті мекен, уч. 

75  060240010847 15162017075 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Шоқан Уәлиханов атындағы 

ауданның сәулет, құрылыс, 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы, жолаушылар 

көлігі және автомобиль 

жолдары бөлімі» КММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Ш. Уәлиханов 

ауданы, Чеховский с/о, 

Қарашілік с., Қарашілік 

селосының шекарасында 

жергілікті мекен, уч. 

76  971140001500 15162016242 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Ш. Уәлиханов атындағы 

ауданның Телжан селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ 

 

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Ш. Уәлиханов 

ауданы, Телжан с/о, 

Телжан с., Телжан 

селосының шекарасында 

жергілікті мекен, уч. 

77  060240010847 15162015242 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Шоқан Уәлиханов атындағы 

ауданның сәулет, құрылыс, 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы, жолаушылар 

көлігі және автомобиль 

Солтүстік Қазақстан обл., 

Ш. Уәлиханов ауд.,  

Чехов с/о, Чехово с., 

Чехово с. селосының 

шекарасында жергілікті 

мекен уч. . 
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

жолдары бөлімі» КММ 

78  991240002545 15162014363 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Ш. Уәлиханов атындағы 

ауданның Ақтүйесай селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ 

  

Солтүстік Қазақстан обл., 

Ш. Уәлиханов ауд., 

Ақтүйесай с/о,  

Қондыбай с., Қондыбай 

селосының шекарасында, 

жергілікті мекен уч.  

79  991140002829 15162013376 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Ш. Уәлиханов атындағы 

ауданның Қаратерек селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ 

 

Солтүстік Қазақстан 

облысы  Ш. Уәлиханов 

ауданы, Қаратерек с/о, 

Қаратерек с., Қаратерек 

селосының шекарасында, 

жергілікті мекен, уч. 

80  970940002059 15162012159 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Ш. Уәлиханов атындағы 

ауданның Бидайық селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ 

  

Солтүстік Қазақстан 

облысы  Ш. Уәлиханов 

ауданы, Бидайық с/о, 

Жұмысшы а., Жұмысшы 

селосының (ауылының) 

шекарасында жергілікті 

мекен, уч. 

81  971140001500 15162011203 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Ш. Уәлиханов атындағы 

ауданның Телжан селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ 

 

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Ш. Уәлиханов 

ауданы, Телжан  с/о, 

Көбенсай с., Көбенсай 

селосының шекарасында 

жергілікті мекен, уч. 

82  971040001576 15162010288 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Ш. Уәлиханов атындағы 

ауданның Көктерек селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ 

Солтүстік Қазақстан 

облысы  Ш. Уәлиханов 

ауданы, Көктерек с/о, 

Мөртік с., Мөртік 

селосының шекарасында 

жергілікті мекен, уч. 

83  000640002097 15162009286 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Ш. Уәлиханов атындағы 

ауданның Амангелді селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ 

Солтүстік Қазақстан обл., 

Ш. Уәлиханов ауд., 

Амангелді с/о,  

Тілеусай а., селоның 

шекарасында жергілікті 

мекен уч.  

84  060240010847 15162008171 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Шоқан Уәлиханов атындағы 

ауданның сәулет, құрылыс, 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы, жолаушылар 

көлігі және автомобиль 

жолдары бөлімі» КММ 

Солтүстік Қазақстан 

облысы  Ш. Уәлиханов 

ауданы, Чехов с/о, 

Молодая гвардия с., 

Молодая гвардия селоның 

шекарасында жергілікті 

мекен, уч. 

85  991240002545 15162007401 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Ш. Уәлиханов атындағы 

ауданның Ақтүйесай селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ 

 

Солтүстік Қазақстан 

облысы  Ш. Уәлиханов 

ауданы , Ақтүйесай с/о, 

Күзексай с., Күзексай 

селосының шекарасында, 

жергілікті мекен, уч. 

86  991240002545 15162007398 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Ш. Уәлиханов атындағы 

ауданның Ақтүйесай селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ 

Солтүстік Қазақстан 

облысы  Ш. Уәлиханов 

ауданы, Ақтүйесай с/о, 

Ақтүйесай с., Ақтүйесай 

селосының шекарасында 
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

 жергілікті мекен, уч. 

87  971040001576 15162006286 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Ш. Уәлиханов атындағы 

ауданның Көктерек селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ 

Солтүстік Қазақстан обл., 

Ш. Уәлиханов ауд., 

Көктерек с/о, Көктерек с., 

селоның шекарасында 

жергілікті мекен уч.  

88  970940002059 15162004287 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Ш. Уәлиханов атындағы 

ауданның Бидайық селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ 

Солтүстік Қазақстан 

облысы  Ш. Уәлиханов 

ауданы, Бидайық с/о, 

Жамбыл а., Жамбыл 

селосының шекарасында 

жергілікті мекен, уч. 

89  000640002097 15162004284 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Ш. Уәлиханов атындағы 

ауданның Амангелді селолық 

округі әкімінің аппараты» 

ММ 

Солтүстік Қазақстан 

облысы  Ш. Уәлиханов 

ауданы, Амангелді с/о, 

Амангелді а., Амангелді  

селосының шекарасында 

жергілікті мекен, уч. 

90  040740004054 15221102338 «Ульгули» ЖШС Солтүстік Қазақстан 

облысы, Мағжан 

Жұмабаев ауданы, 

Ұзынкөл а.о., Ұзынкөл а. 

91  990340006856 15228001654 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Шал ақын ауданының 

Семипольск селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Шал ақын 

ауданы, Семипольск с/о, 

Семиполка с. 

92  981140001879 15225053235 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Мәмлүт ауданының 

Қызыләскер селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Мәмлүт ауданы, 

Қызыләскер с/о, 

Қызыләскер с.  

93  981140001839 15225028199 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Мәмлүт ауданының 

Воскресеновск селолық 

округі әкімінің аппараты» 

КММ 

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Мәмлүт ауданы, 

Воскресеновск с/о,  

Искра с. 

94  981140001839 15225027145 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Мәмлүт ауданының 

Воскресеновск селолық 

округі әкімінің аппараты» 

КММ 

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Мәмлүт ауданы, 

Воскресеновск с/о, 

Становое с. 

95  981140001839 15225026589 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Мәмлүт ауданының 

Воскресеновск селолық 

округі әкімінің аппараты» 

КММ 

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Мәмлүт ауданы, 

Воскресеновск с/о, 

Воскресеновка с. 

96  981140001780 15225014525 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Мәмлүт ауданының 

Пригородный селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Мәмлүт ауданы, 

Пригородный с/о 

97  000340002333 15224083559 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Есіл ауданы әкімдігінің 

Заградовск селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Есіл ауданы, 

Заградовск с/о, Заградовка 

с. 

98  000340000397 15224079312 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Есіл ауданы әкімдігінің Бұлақ 

селолық округі әкімінің 

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Есіл ауданы, 

Бұлақ с/о, Бұлақ с. 
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99  000340000565 15224075376 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Есіл ауданы әкімдігінің 

Волошинск селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Есіл ауданы, 

Волошинск с/о, 

Волошинка с. 

100  000240001490 15224071558 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Есіл ауданы әкімдігінің 

Ясновск селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Есіл ауданы, 

Ясновск с/о, Ясновка с. 

101  000340002264 15224059272 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Есіл ауданы әкімдігінің 

Таранкөл селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Есіл ауданы, 

Тарангүл с/о, Тарангүл с. 

102  000340002284 15224055265 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Есіл ауданы әкімдігінің 

Бесқұдық селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Есіл ауданы, 

Бесқұдық с/о, Бесқұдық с. 

103  000340000139 15224045602 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Есіл ауданы әкімдігінің 

Покровск селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Есіл ауданы, 

Покровск с/о, Покровка с. 

104  990240003868 15224042303 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Есіл ауданы әкімдігінің 

Явленск селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Есіл ауданы, 

Явленск с/о, Явленка с. 

105  000340000288 15224032653 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Есіл ауданы әкімдігінің 

Заречный селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ   

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Есіл ауданы, 

Заречный с/о,  

Чириковка с. 

106  000340002234 15224027290 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Есіл ауданы әкімдігінің 

Амангелді селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Есіл ауданы, 

Амангелді с/о,  

Амангелді с. 

107  000340000218 15224023594 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Есіл ауданы әкімдігінің 

Петровск селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Есіл ауданы, 

Петровск с/о, Петровка с. 

108  050240005774 15224016540 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Есіл ауданы әкімдігінің 

Ильинск селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Есіл ауданы, 

Ильинск с/о, Ильинка с. 

109  000340000159 15224012089 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Есіл ауданы әкімдігінің 

Алматы селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Есіл ауданы, 

Алматы с/о, Өрнек с. 

110  000340002323 15224009738 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Есіл ауданы әкімдігінің 

Николаевск селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Есіл ауданы, 

Hиколаевский с/о, 

с.Hиколаевка 

111  050640004697 15224001234 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Есіл ауданы әкімдігінің 

Спасовск селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Есіл ауданы, 

Спасовск с/о, Спасовка с. 

112  981040002299 15223087352 «Жамбыл селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

 

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Жамбыл ауданы, 

Жамбыл а.о., Жамбыл с. 
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113  981040001062 15223081343 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Жамбыл ауданы әкімдігінің 

Қайранкөл селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Жамбыл ауданы, 

Қайранкөл с/о,  

Қайранкөл с. 

114  980940002467 15223058513 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Жамбыл ауданының 

Майбалық селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Жамбыл ауданы, 

Майбалық с/о 

115  111140018695 15223018551 «Мирас Жамбыл» ЖШС Солтүстік Қазақстан 

облысы, Жамбыл ауданы, 

Пресновск с/о, Пресновка 

с. 

116  980940002447 15223009403 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Жамбыл ауданының 

Первомайский селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Жамбыл ауданы, 

Первомайский с/о, 

Буденное с. 

117  980940002477 15223001269 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Жамбыл ауданының 

Пресноредутск селолық 

округі әкімінің аппараты» 

КММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Жамбыл ауданы, 

Пресноредутск с/о, 

Пресноредуть с. 

118  591220450637 15221117569 Деректер жоқ Солтүстік Қазақстан 

облысы, Мағжан 

Жұмабаев ауданы, 

Молодогвардейское с/о, 

Молодогвардейское с. 

119  980440003199 15221110206 «Александровское» ЖШС Солтүстік Қазақстан 

облысы, Мағжан 

Жұмабаев ауданы, 

Александровка а.о., 

Александровка с. 

120  640415350471 15221109117 Деректер жоқ Солтүстік Қазақстан 

облысы, Мағжан 

Жұмабаев ауданы, 

Возвышенский с/о 

121  590306400487 15221089363 Деректер жоқ Солтүстік Қазақстан 

облысы, Мағжан 

Жұмабаев ауданы, 

Таманское с/о,  

Таманское с. 

122  590306400487 15221088120 Деректер жоқ Солтүстік Қазақстан 

облысы, Мағжан 

Жұмабаев ауданы, 

Таманское с/о, 

Пулеметовка с. 

123  800330350365 15221086345 Деректер жоқ Солтүстік Қазақстан 

облысы, Мағжан 

Жұмабаев ауданы, 

Бастомар с/о, Бастомар с. 

124  050260033118 15221082339 Деректер жоқ Солтүстік Қазақстан 

облысы, Мағжан 

Жұмабаев ауданы, 

Қарағанды а.о., Қарағанды 

а. 

125  951240001391 15221080292 «Писаревское» АҚ Солтүстік Қазақстан 

облысы, Мағжан 
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Жұмабаев ауданы, 

Писаревка с/о,  

Писаревка с. 

126  951240001391 15221079182 «Писаревское» АҚ Солтүстік Қазақстан 

облысы, Мағжан 

Жұмабаев ауданы, 

Писаревка с/о,  

Веселовка с. 

127  020540001702 15221054323 «Надежда-Север» ЖШС Солтүстік Қазақстан 

облысы, Мағжан 

Жұмабаев ауданы, 

Молодежное с/о, 

Молодежное с. 

128  630802301069 15221053242 Деректер жоқ Солтүстік Қазақстан 

облысы, Мағжан 

Жұмабаев ауданы, 

Молодежное с/о, 

Сарытомар с. 

129  980440003368 15221050634 «Авангард-Ско» ЖШС Солтүстік Қазақстан 

облысы, Мағжан 

Жұмабаев ауданы, 

Авангард с/о, Полтавка с. 

130  580120399060 15221045461 Деректер жоқ Солтүстік Қазақстан 

облысы, Мағжан 

Жұмабаев ауданы, 

Полудино с/о,  

Полудино с. 

131  571106350270 15221016570 Деректер жоқ Солтүстік Қазақстан 

облысы, Мағжан 

Жұмабаев ауданы,  

Лебәжі с/о, Лебәжі с. 

132  031140003779 15220122035 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Қызылжар ауданының 

Бугровск селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Бугровск с/о, Сосновка с. 

133  031140003779 15220111386 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Қызылжар ауданының 

Бугровск селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Бугровск с/о, Бугровое с. 

134  031140003520 15220109228 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Қызылжар ауданының 

Рощинск селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Рощинск с/о, Березовка с. 

135  031140003520 15220108526 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Қызылжар ауданының 

Рощинск селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Рощинск с/о, Пеньково с. 

136  031140003719 15220103532 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Қызылжар ауданының 

Якорьск селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Якорск с/о,  

Якорь с. 

137  031140003510 15220100206 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Қызылжар ауданының Лесное 

селолық округі әкімінің 

аппараты» КММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Лесное с/о, Глубокое с. 

138  031140003510 15220099451 «Солтүстік Қазақстан облысы Солтүстік Қазақстан 
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Қызылжар ауданының Лесное 

селолық округі әкімінің 

аппараты» КММ 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Лесное с/о, Пресновка с. 

139  031140003759 15220096435 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Қызылжар ауданының 

Соколовск селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Соколовск с/о, Соколовка 

с. 

140  031140003687 15220094206 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Қызылжар ауданының 

Вагулино селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Вагулиноо с/о, Кустовое с. 

141  031140003687 15220093381 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Қызылжар ауданының 

Вагулино селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Вагулиноо с/о, Вагулиноо 

с. 

142  031140003709 15220091106 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Қызылжар ауданының 

Березов селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Березов с/о, Ташкентка с. 

143  031140003709 15220089080 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Қызылжар ауданының 

Березов селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Березов с/о, Гончаровка с. 

144  031140003709 15220088533 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Қызылжар ауданының 

Березов селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Березов с/о, Большая 

Малышка с. 

145  031140003500 15220086057 Деректер жоқ Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Долматово с/о, Красный 

Яр с. 

146  031140003500 15220085273 Деректер жоқ Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Долматово с/о, Долматово 

с. 

147  031140003687 15220083148 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Қызылжар ауданының 

Вагулино селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Вагулино с/о, Желяково с. 

148  031140003687 15220082498 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Қызылжар ауданының 

Вагулино селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Вагулино с/о, Красноярка 

с. 

149  031140003769 15220079135 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Қызылжар ауданының 

Виноградов селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Виноградов с/о, Сумное с. 

150  031140003769 15220078031 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Қызылжар ауданының 

Виноградов селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Виноградов с/о, Исаковка 

с. 

151  031140003769 15220077279 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Қызылжар ауданының 

Виноградов селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Виноградов с/о, 

Виноградовка с. 

152  031140003769 15220077278 «Солтүстік Қазақстан облысы Солтүстік Қазақстан 
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

Қызылжар ауданының 

Виноградов селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ  

облысы, Қызыжар ауданы, 

Виноградов с/о, 

Виноградовка с. 

153  031140003675 15220073167 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Қызылжар ауданының 

Налобин селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Hалобин с/о, Дубровное с. 

154  031140003675 15220072285 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Қызылжар ауданының 

Налобин селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Hалобин с/о, Гайдуково с. 

155  031140003675 15220071584 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Қызылжар ауданының 

Налобин селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Hалобин с/о, Hалобино с. 

156  031140003799 15220062204 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Қызылжар ауданының 

Рассвет селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Рассвет с/о, Красная Горка 

с. 

157  031140003799 15220061210 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Қызылжар ауданының 

Рассвет селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Рассвет с/о, Семипалатное 

с. 

158  031140003799 15220060395 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Қызылжар ауданының 

Рассвет селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Рассвет с/о, Рассвет с. 

159  031140003699 15220058165 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Қызылжар ауданының 

Новоникольск селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы,  

Hовоникольск с/о, 

Трудовое с. 

160  031140003699 15220057144 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Қызылжар ауданының 

Новоникольск селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы,  

Hовоникольск с/о, 

Hовоалександровка с. 

161  031140003699 15220056631 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Қызылжар ауданының 

Новоникольск селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы,  

Hовоникольск с/о, 

Hовоникольское с. 

162  030740004558 15220050232 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Қызылжар ауданының 

Қызылжар селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Кызылжар с/о, 

Приишимка с. 

163  031140003491 15220046463 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Қызылжар ауданының 

Архангельск селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Архангельск с/о, 

Hовокаменка с. 

164  031140003481 15220043259 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Қызылжар ауданының 

Куйбышев селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Куйбышев с/о, Вознесенка 

с. 

165  031140003481 15220042308 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Қызылжар ауданының 

Куйбышев селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Куйбышев с/о, 

Боголюбово с. 

166  031140003729 15220036428 «Солтүстік Қазақстан облысы Солтүстік Қазақстан 
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

Қызылжар ауданының 

Прибрежный селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ  

облысы, Қызыжар ауданы, 

Прибрежный с/о, 

Шаховское с. 

167  030740004558 15220031049 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Қызылжар ауданының 

Қызылжар селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Қызыжар с/о, Трудовая 

Hива с. 

168  030740004558 15220030189 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Қызылжар ауданының 

Қызылжар селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Қызыжар с/о, Чапаево с. 

169  030740004558 15220029295 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Қызылжар ауданының 

Қызылжар селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Қызыжар с/о, Подгорное с. 

170  031140003491 15220019481 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Қызылжар ауданының 

Архангельск селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Архангельск с/о, 

Архангельское с. 

171  031140003520 15220017535 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Қызылжар ауданының 

Рощинск селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Рощинск с/о, Белое с. 

172  031140003739 15220016091 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Қызылжар ауданының 

Светлопольск селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Светлопольск с/о, Байсал 

с. 

173  031140003739 15220015202 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Қызылжар ауданының 

Светлопольск селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Светлопольск с/о, 

Hовоникольское с. 

174  031140003739 15220014147 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Қызылжар ауданының 

Светлопольск селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Светлопольск с/о, 

Метлишино с. 

175  031140003739 15220013454 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Қызылжар ауданының 

Светлопольск селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Светлопольск с/о, 

Знаменское с. 

176  031140003530 15220010101 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Қызылжар ауданының Асанов 

селолық округі әкімінің 

аппараты» КММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Асанов с/о, Малое Белое с. 

177  031140003530 15220009241 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Қызылжар ауданының Асанов 

селолық округі әкімінің 

аппараты» КММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Асанов с/о, Плоское с. 

178  031140003530 15220008120 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Қызылжар ауданының Асанов 

селолық округі әкімінің 

аппараты» КММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Асанов с/о, Толмачевка с. 

179  031140003530 15220006546 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Қызылжар ауданының Асанов 

селолық округі әкімінің 

аппараты» КММ 

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Асанов с/о, Асанов с. 

180  031140003749 15220004083 «Солтүстік Қазақстан облысы Солтүстік Қазақстан 
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

Қызылжар ауданының 

Петерфельдск селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ  

облысы, Қызыжар ауданы, 

Петерфельд с/о, Затон с. 

181  031140003749 15220002202 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Қызылжар ауданының 

Петерфельдск селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Петерфельд с/о, 

Кривоозерка с. 

182  031140003749 15220001575 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Қызылжар ауданының 

Петерфельдск селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Қызыжар ауданы, 

Петерфельд с/о, 

Петерфельд с. 

183  001140002616 15167046101 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Ақжар ауданының 

Кенащинск селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Ақжар ауданы, 

Кенащинск с/о 

184  990940002022 15167044072 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Ақжар ауданының 

Кішіқараой селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Ақжар ауданы, 

Кішіқараой с/о,  

Киевское с. 

185  990340007428 15167043053 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Ақжар ауданының Ақжарқын 

селолық округі әкімінің 

аппараты» КММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Ақжар ауданы, 

Ақжарқын а.о.,  

Ащыкөл с. 

186  001140002616 15167030901 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Ақжар ауданының 

Кенащинск селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Ақжар ауданы, 

Кенащинск с/о,  

Кенащы с. 

187  981240001872 15167014056 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Ақжар ауданының Талшық 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Ақжар ауданы, 

Құлыкөл с/о 

188  050140006398 15165068088 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Ғабит Мүсірепов атындағы 

ауданның тұрғын үй 

коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі» 

ММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Ғабит Мүсірепов 

атындағы аудан, 

Андреевский с/о 

189  050140006398 151650511056 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Ғабит Мүсірепов атындағы 

ауданның тұрғын үй 

коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі» 

ММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Ғабит Мүсірепов 

атындағы аудан, 

Тахтаброд с/о,  

Тахтаброд с. 

190  050140006398 15165041633 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Ғабит Мүсірепов атындағы 

ауданның тұрғын үй 

коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі» 

ММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Ғабит Мүсірепов 

атындағы аудан, 

Hовосельск с/о, 

Привольное с. 

191  050640003252 15165039766 «Алиби-Ишим» ЖШС Солтүстік Қазақстан 

облысы, Ғабит Мүсірепов 

атындағы аудан,  

Бірлік а.о., Бірлік а. 
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

192  050140006398 15165014690 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Ғабит Мүсірепов атындағы 

ауданның тұрғын үй 

коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі» 

ММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Ғабит Мүсірепов 

атындағы аудан,  

Дружба с/о, Дружба с. 

193  050140006398 15165013563 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Ғабит Мүсірепов атындағы 

ауданның тұрғын үй 

коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі» 

ММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Ғабит Мүсірепов 

атындағы аудан,  

Дружба с/о, Целинное с. 

194  050140006398 15165012475 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Ғабит Мүсірепов атындағы 

ауданның тұрғын үй 

коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі» 

ММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Ғабит Мүсірепов 

атындағы аудан,  

Дружба с/о,  

Володарское с. 

195  050140006398 15165011487 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Ғабит Мүсірепов атындағы 

ауданның тұрғын үй 

коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі» 

ММ  

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Ғабит Мүсірепов 

атындағы аудан, 

Ломоносов с/о, 

Урожайное с. 

196  050140006398 15165006359 «Солтүстік Қазақстан облысы 

Ғабит Мүсірепов атындағы 

ауданның тұрғын үй 

коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі» 

ММ 

Солтүстік Қазақстан 

облысы, Ғабит Мүсірепов 

атындағы аудан, 

Hежинский с/о,  

Буденное с. 

197  131040015066 15165001912 «Жасыл-Есіл» ЖШС Солтүстік Қазақстан 

облысы, Ғабит Мүсірепов 

атындағы аудан, 

Червонное с/о,  

Червонное с. 

 

5.13.11-ші кесте. Қауіпті емес қалдықтарды (ІІ-класс) орналастыру 

полигондары   

 
№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

1 990140000186 15234142145 «Севказэнерго» АҚ Солтүстік Қазақстан обл., 

Қызылжар ауд., 

Светлопольск с/о,  

Широкое көлінің 

ауданында 
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5.14 Оңтүстік Қазақстан облысы  

Есептілік кезеңде Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша ҚОҚ БАЖ-ға 

қалдықтарды түгендеудің 189 есебі қабылданды, бұл 2016 жылмен 

салыстырғанда 45 есепке көп. 25 есеп ҚР ЭМ «ҚОҚ АТО» ШЖҚ РМК 

модераторларымен, 164 есеп табиғат пайдаланушылар мен қалдықтарды 

жинау, шығару, кәдеге жарату, өңдеу, сақтау, орналастыру немесе жою 

бойынша операцияларды орындайтын субъектілердің өздігімен енгізілді.  

ҚОҚ БАЖ-ға ұсынылған 2017 жылға арналған қалдықтарды түгендеу 

бойынша есептерге сәйкес түзілген қауіпті және қауіпті емес қалдықтардың 

көлемі 5.14.1 және 5.14.3-ші кестелерде және 5.14.3-ші диаграммада көрініс 

табады. 

 

5.14.1-ші кесте. 2017 жылы түзілген қауіпті қалдықтардың көлемі 

 
№ р/с Қалдықтардың түрлері Көлемі, т 

1 Қызыл тізімнің қалдықтары 0,000 

2 Янтарь тізімнің қалдықтары 49 953,486 

3 Жасыл тізімнің қалдықтары 177 528,884 
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5.14.1-ші диаграмма. 2017 жылғы қауіпті қалдықтардың көлемі мен 

қозғалысы  

 

17 657,87

49 953,49

250 781,71

254 322,81

9 879,28

54 590,86

9 479,39

1 114 023,72

177 528,88

12 478,82

1 033,11

36 170,78

153 432,78

1 149 565,54

Есеп беру жылы басында бары

Есеп беру жылы пайда болғаны

Басқа тұлғалардан келіп түскені

Өңделді, қайта пайдаланылды, өртелді

Өз қалдықтарды орналастыру

объектілерінде орналастырылды

Басқа ұйымдарға, кәсіпорынға

жөнелтілді

Есеп беру жылының соңында нақты бары

тонна

"Янтарь" тізімнің қалдықтары "Жасыл" тізімнің қалдықтары

 
 

2017 жылы облыс бойынша түзілген қауіпті қалдықтардың көлемі 227 

482,37 тоннаны құрады. «Янтарь» тізім қалдықтарының аса ірі көлемі «Сауда 

көлік компаниясы ЖШС «Орталықтандырылған автотасымалдау 

базасы» филиалы (14 774,76 т), «жасыл» тізім «Алтын Дән» ЖШС 

(64 810,562 т) түзілген. 

5.14.2-ші кестеде есепті жылы қауіпті қалдықтардың аса ірі көлемі 

түзілген Оңтүстік Қазақстан облысының кәсіпорындары ұсынылған. 

 

5.14.2-ші кесте. 2017 жылы қауіпті қалдықтардың аса ірі көлемі 

пайда болған Оңтүстік Қазақстан облысының кәсіпорындары 

 
№ 

р/с 

Кәсіпорын атауы Қалдықтар түрлері Көлемі, т 

1 «Алтын-Дән» ЖШС Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

64 804,982 

Шошқа сұйығы  3 800,000 

2 «Оңтүстік тау-химиялық компаниясы» 

Бірлескен кәсіпорны» ЖШС   

Пластмасса, полиэтилен қалдықтары 62 083,000 
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№ 

р/с 

Кәсіпорын атауы Қалдықтар түрлері Көлемі, т 

3 «Шымкент Құс»  ЖШС 

 

Янтарь деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

11 000,013 

Янтарь деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

1 000,000 

4 «Сауда-Көлік компаниясы» ЖШС 

«Орталықтандырылған автотасмалдау 

базасы» филиалы 

Пайдаланған майлар 10 000,000 

Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

7 270,000 

Янтарь деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар 

4 570,000 

Пайдаланылған шиналар және басқа 

да резеңке қалдықтары 

3 555,000 

5 «Инкай» бiрлескен кәсiпорны» ЖШС

  

Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

 

6 816,886 

6 «Сұңқар-ОҚО» ЖШС Янтарь деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

6 643,000 

7 «Орталық» қазып шығаратын 

кәсіпорны» ЖШС  

Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

4507,490 

8 «Элкон» ЖШС Пайдаланған майлар 4 200,000 

9 Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы бөлімінің «Кентау 

сервис» МКК 

Зола и золошлаковые отходы 3 957,920 

10 «Су ресурстары-Маркетинг» ЖШС

  

Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

3 718,030 

11 «Бес Қара» ЖШС  Янтарь деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар 

2 725,000 

12 «Петроказахстан Ойл Продактс» ЖШС Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

2 487,694 

13 «Шымкент сыра қайнату зауыты» 

ЖШС 

Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

1 956,560 

14 «Шымкентмай» АҚ Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

1 688,259 

15 «Қазақстан темір жолы» Ұлттық 

компаниясы» АҚ – «Шымкент 

магистралды желілер бөлімшесі» 

филиалы 

Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

1 532,820 

 

2017 жылы Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша сынаптың жалпы 

көлемі, құрамында сынабы бар шамдар 2 079,969 кг құрады. Қалдықтардың 

аталған түрі бойынша жалпы ақпарат 5.14.2-ші диаграммада ұсынылған. 
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5.14.2-ші диаграмма. Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша 

құрамында сынап бар шамдардағы сынаптың көлемі туралы деректер (кг) 

 

  
 

Облыс бойынша түзілген қауіпті емес қалдықтардың жалпы көлемі            

1 401 271,457 тоннаны құрады. Басқа қалдықтар қауіпті емес қалдықтардың 

жалпы көлемінің 99%-ын (1 398 318,101 т) құрайды. Өткен кезеңмен 

салыстырғанда құрылыс материалдарының көлемі (1 612,405 тоннаға) 

айтарлықтай ұлғайған. 

 

5.14.3-ші кесте. 2017 есептік жылы пайда болған қауіпті емес 

қалдықтардың көлемі  

 
№ р/с Қалдықтардың түрлері Көлемі, т 

1 Қаптау материалдары 694,88 

2 Макулатура 363,12 

3 Пластик қалдықтары 46,35 

4 Электрондық және электр жабдық қалдықтары 64,55 

5 Ірі көлемді қалдықтар 0,36 

6 Құрылыс қалдықтары  1 784,12 

7 Басқа қалдықтар 1 398 318,10 

 

Пайыздық мөлшерде түзілген қауіпті емес қалдықтардың үлестері, 

сондай-ақ ірі көлемде қауіпті емес қалдықтарды түзетін кәсіпорындар 5.14.3-

ші диаграммада және 5.14.4-ші кестеде ұсынылған. 
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5.14.3-ші диаграмма. Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша пайда 

болған қауіпті емес қалдықтар көлемінің байланысы (%) 

 

 
 

5.14.4-ші кесте. 2017 жылы қауіпті емес қалдықтардың аса ірі көлемі 

пайда болған Оңтүстік Қазақстан облысының кәсіпорындары 

 
№ 

р/с 

Кәсіпорын атауы Қалдықтардың түрлері Көлемі, т 

1 «Петроказахстан Ойл Продактс» 

ЖШС  

Құрылыстың, ғимарат және имаратты 

қиратудың аралас қалдықтары 

1501,240 

2 «Сұңқар-Жетісу» ЖШС Басқа қаптауыш материалдар 206,508 

3 «Шымкентцемент» АҚ Құрылыстың, ғимарат және имаратты 

қиратудың аралас қалдықтары 

204,040 

4 «Газпром Нефть-Казахстан» ЖШС Қағаз және картон қаптауыштар 144,403 

Аралас макулатура 43,321 

Пластик және пластмасса қаптауыштар 36,101 

5 «Элком» ЖШС Қағаз және картон қаптауыштар 100,000 

6 «Еуразиялық банк» АҚ №15 

филиалы 

Аралас макулатура 69,550 

7 «КАТКО» Қазақстандық-

француздық бірлескен кәсіпорын» 

ЖШС   

Пластик және пластмасса қаптауыштар 66,720 

Аралас макулатура 30,510 

Ағаш қаптауыштар 27,130 

8 «Оңтүстік жарық транзит» ЖШС

  

Ірі көлемді тұрмыстық жабдық 59,460 

9 «ҚазМұнайГаз Өнімдері» ЖШС Қағаз және картон қаптауыштар  37,500 

10 «Алтын-Дән» ЖШС Басқа құрылыс қалдықтары 37,400 

11 «Сұңқар-Атырау» емдеу 

диагностиқалық орталығы» ЖШС  

Басқа қаптауыш материалдар 36,000 

12 «Стандарт цемент» ЖШС Бетон бұйымдарының сынықтары 27,750 

Қағаз және картон қаптауыштар 9,180 

13 «Юникс» ЖШС Шыны ыдыстар 15,122 

Жоғары қысымды полиэтилен 10,000 

14 «Шымкент сыра қайнату зауыты» 

ЖШС  

Қағаз және картон қаптауыштар 4,701 

15 «Мадлен-КZ» ЖШС Қағаз және картон қаптауыштар 1,500 
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2017 жылы Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша медициналық 

қалдықтардың көлемі А класы - 115,628 тонна, Б класы – 231,3557 тонна, В 

класы – 16,712 тонна, Г класы – 3,197 тонна (5.14.4-ші диаграмма). 

 

5.14.4-ші диаграмма. Түзілген медициналық қалдықтар көлемінің 

байланысы (%) 

 

 
 

2016-2017 жылдарға Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша 

медициналық қалдықтардың түзілу көлеміне салыстыру 5.14.5-ші кестеде 

келтірілген. 

 

5.14.5-ші кесте. 2016-2017 жылдары түзілген медициналық 

қалдықтардың көлемі бойынша салыстырмалы кесте (т) 

 
№ р/с Жыл А класы Б класы В класы Г класы Д класы 

1 2016 25 596,01 306,07 18,82 құралдар (дана) – 1 086 

қатты (кг) – 2 012,6 

сұйық (л) - 0 

0 

2 2017  115,63 231,36 16,76 құралдар (дана) – 497,000 

қатты (кг) – 3 197,325 

сұйық – 0 

0  

 

ҚОҚ БАЖ-ға медициналық қалдықтары бойынша 3 есеп ұсынылды. 

Түзілген қалдықтардың көлемі мен олармен жүргізілген операциялар 5.14.6-

шы кестеде келтірілген. 
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5.14.6-шы кесте. Оңтүстік Қазақстан облысының кәсіпорындарынан 

медициналық қалдықтар бойынша есептер 

 
№ 

р/с 

Ұйым атауы Қалды

қ 

класы  

Қалдық түрі  Пайда 

болғаны 

Тапсырылғаны 

1  «Сұңқар-Атырау» емдеу 

диагностиқалық орталығы» 

ЖШС 

А (м3) 36,00 36,00 

Б Басқа (кг) 239,50 239,50 

2  «Сұңқар-ОҚО» ЖШС Б Басқа (кг) 6 643,00 6 643,00 

3  «Сұңқар-Жетісу» ЖШС А (м3) 206,51 206,51 

Б Басқа (кг) 891,00 891,00 

 

ҚР АШМ-нің деректері бойынша Оңтүстік Қазақстан облысы 

аумағында ескірген, рұқсат етілмеген, пайдалануға жарамсыз пестицидтер 

(5.14.7-кесте) және олардан босаған ыдыстар (5.14.8-ші кесте) бар. 

 

5.14.7-ші кесте. Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша ескірген, 

рұқсат етілмеген, пайдалануға жарамсыз пестицидтер  

№ 

р/с 

 

Пестицидтің 

орналасқан орны 

(с/о, ауд., қ.) 

Саудалық 

атауы,  

препаратив

тік нысаны 

Саны, кг 

 

Пестицид 

сипаттамасы  

Пестицид 

иесі  

Сақтау 

талаптары 

(қанағат., 

қанағатсыз)  

1  «Фитосанитария» 

РМК 

 

Димирон, 

48% с.к. 

0,75 инсектицид Оңтүстік 

Қазақстан 

ОАИ 

қанағатсыз. 

 

5.14.8-ші кесте. Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша 

пестицидтердің ыдыс аяқтары бойынша ақпарат  

 
№ 

р/с 

Ыдыс аяқтың 

орналасқан орны (с/о, 

ауд., қ.) 

Ыдыс 

аяқтың түрі 

Ыдыс 

аяқтың 

түрлері 

бойынша 

саны, 

дана/кг 

Пестицид 

өндірушісі (ел, 

фирма) 

Ыдыс аяқтың иесі 

1 ОҚО, Сайрам ауд., 

Ақсукент с/о 

Пластик 3 889 ҚР, ҚХР, ФГР 

  

ҚР АШМ АӨК МИК 

Оңтүстік Қазақстан 

облыстық аумақтық 

инспекциясы 

 

ҚОҚ БАЖ-да ТҚҚ-ның 181 полигоны тіркелген, 2016 жылы аталған 

көрсеткіш 164-ті құрады (2016 жылғы Шолуға сәйкес).  

5.14.9, 5.14.10 және 5.14.11-ші кестелерде облыс бойынша өнеркәсіп 

қалдықтары мен ТҚҚ қатысты ақпарат ұсынылған. 
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5.14.9-шы кесте. Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша ТҚҚ 

полигондары  

 
№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы/ТАӘ Учаскенің орналасқан 

орны 

1 150540001510 19297059080 «Казатомпром - Sauran» ЖШС Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Сұзақ ауданы, 

Қыземшек п.ә., 

Қыземшек п. 

2 070341002123 19297041380 «Cауда-Көлік компаниясы» ЖШС 

«Орталықтандырылған 

автотасмалдау базасы» филиалы 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Сұзақ ауданы, 

Таукент п.ә., Таукент п., 

«Сұзақ» ПБ учаскесі 

3 080340009315 19297065012 Созақ ауданы әкімдігінің Тұрғын 

үй коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімінің 

«Созақ сәулет» МКК 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Сұзақ ауданы, 

Шу с.о., Шу с. 

4 080340009315 19297059314 Созақ ауданы әкімдігінің Тұрғын 

үй коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімінің 

«Созақ сәулет» МКК 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Сұзақ ауданы, 

Тасты с.о., Тасты с. 

5 080340009315 19297041461 Созақ ауданы әкімдігінің Тұрғын 

үй коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімінің 

«Созақ сәулет» МКК 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Сұзақ ауданы, 

Сызған с.о., Сызған с. 

6 080340009315 192970371222 Созақ ауданы әкімдігінің Тұрғын 

үй коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімінің 

«Созақ сәулет» МКК 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Сұзақ ауданы, 

Сұзақ с.о., Сұзақ с. 

7 080340009315 19297026121 Созақ ауданы әкімдігінің Тұрғын 

үй коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімінің 

«Созақ сәулет» МКК 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Сұзақ ауданы, 

Құмкент с.о.,  

Құмкент с. 

8 080340009315 19297021349 Созақ ауданы әкімдігінің Тұрғын 

үй коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімінің 

«Созақ сәулет» МКК 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Сұзақ ауданы, 

ҚараТау с.о.,  

Сарыжаз с. 

9 080340009315 19297050053 Созақ ауданы әкімдігінің Тұрғын 

үй коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімінің 

«Созақ сәулет» МКК 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Сұзақ ауданы, 

Қарақұр с.о., Қарақұр с. 

10 080340009315 19297007160 Созақ ауданы әкімдігінің Тұрғын 

үй коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімінің 

«Созақ сәулет» МКК 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Сұзақ ауданы, 

Жуантөбе с.о., 

Жуантөбе с. 

11 001240000940 192950342576 «Сайрам ауданының Қарабұлақ 

селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Сайрам 

ауданы, Қарабұлақ с.о., 

Қарабұлақ с.  
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы/ТАӘ Учаскенің орналасқан 

орны 

12 140840001183 19297021125 «Оңтүстік тау-химиялық 

компаниясы» Бірлескен 

кәсіпорны» ЖШС 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Сұзақ ауданы, 

Қыземшек п.ә., 

Тайқоңыр с. 

13 981040001439 19297089033 «Катко» Қазақстандық-

француздық бірлескен 

кәсіпорны» ЖШС  

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Сұзақ ауданы, 

Таукент п.ә., Таукент п. 

14 170140004425 193010151691 Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы бөлімінің 

«Шардара сервис» ШЖҚ МКК 

 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Шардара 

ауданы, Целинный с.о., 

Қазақстан с. 

15 170140004425 19301030651 Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы бөлімінің 

«Шардара сервис» ШЖҚ МКК 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Шардара 

ауданы, Көксу с.о., 

Көксу с. 

16 170140004425 19301023029 Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы бөлімінің 

«Шардара сервис» ШЖҚ МКК 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Шардара 

ауданы, Шардара г. 

17 010240002827 192930011699 «Ордабасы ауданының тұрғын үй 

коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі» ММ  

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Ордабасы 

ауданы,  

Қажымұқан с.о., 

Темирлановка с. 

18 960340001136 19297021096 «Инкай» бiрлескен кәсiпорны» 

ЖШС 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Сұзақ ауданы, 

Қыземшек п.ә., 

Тайқоңыр с. 

19 110240020102 19297033021 «Орталық» қазып шығаратын 

кәсіпорны» ЖШС 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Сұзақ ауданы, 

Қыземшек п.ә., 

Қыземшек п. 

20 060440001914 Көрсетілмеген «Сауда-көлік компаниясы» ЖШС Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Сұзақ ауданы, 

Қыземшек п.ә., 

Қыземшек п. 

21 090840007277 19296214196 Сарыағаш ауданының «Сарыагаш 

ауыз суы» ШЖҚ МКК 

 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Сарыағаш 

ауданы, Жамбыл с/о 

Жабай төбе е/м 

22 001240003442 19286020423 «Мыңбұлақ селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Бәйдібек 

ауданы, Мыңбұлақ с.о. 

23 001240000059 19294048526 Отырар ауданы әкімдігінің 

«Көксарай селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Отырар 

ауданы, Көксарай с.о., 

Көксарай с. 

24 150540001510 19297041477 «Казатомпром - Sauran» ЖШС Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Сұзақ ауданы, 

Таукент п.ә., Таукент п. 

25 080340009315 19297041263 Созақ ауданы әкімдігінің Тұрғын 

үй коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімінің 

«Созақ сәулет» МКК 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Сұзақ ауданы, 

Қыземшек п.ә., 

Қыземшек п. 

26 001240004428 19307107783 Түркістан қаласы әкімдігінің 

«Шаға селолық округі әкімінің 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Түркістан қ.ә., 
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы/ТАӘ Учаскенің орналасқан 

орны 

аппараты» ММ Шаға с.о., Шаға с. 

27 001240004626 - Түркістан қаласы әкімдігінің 

«Оранғай селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Түркістан қ.ә., 

Оранғай с/о 

28 001240004547 - Түркістан қаласы әкімдігінің 

«Қарашық селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Түркістан қ.ә., 

Қарашық с.о.,  

Қарашық с. 

29 070140003733 192950481327 «Бірлік» селолық тұтыну 

кооперативі 

  

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Сайрам 

ауданы, Жібек жолы 

с.о., Жібек жолы с. 

30 880840000048 19298056698 Төлеби ауданы әкімдігінің 

«Төлеби көп салалы 

коммуналдық шаруашылық 

кәсіпорны» МКК 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Төлеби 

ауданы, Қоғалы с.о. 

31 880840000048 192980802164 Төлеби ауданы әкімдігінің 

«Төлеби көп салалы 

коммуналдық шаруашылық 

кәсіпорны» МКК 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Төлеби 

ауданы, 

Кемеқалған с.о. 

32 880840000048 19298066414 Төлеби ауданы әкімдігінің 

«Төлеби көп салалы 

коммуналдық шаруашылық 

кәсіпорны» МКК 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Төлеби 

ауданы, Жоғарғы Ақсу 

с.о. 

33 880840000048 19298061755 Төлеби ауданы әкімдігінің 

«Төлеби көп салалы 

коммуналдық шаруашылық 

кәсіпорны» МКК 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Төлеби 

ауданы, Қаратөбе с.о. 

34 880840000048 19298001902 Төлеби ауданы әкімдігінің 

«Төлеби көп салалы 

коммуналдық шаруашылық 

кәсіпорны» МКК 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Төлеби 

ауданы, Қасқасу с.о., 

Қасқасу с. 

35 880840000048 19298039472 Төлеби ауданы әкімдігінің 

«Төлеби көп салалы 

коммуналдық шаруашылық 

кәсіпорны» МКК 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Төлеби 

ауданы, Көксайек с.о., 

Көксайек с.  

36 990540002910 19300082497 «Түлкібас ауданы әкімдігінің 

Ақбиік селолық округі әкімінің 

аппараты» КММ 

 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Түлкібас 

ауданы, Ақбиік с.о., 

Ақбиік с.  

37 051140003198 19294065230 «Қызмет-Сервис-Арыс» ЖШС Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Арыс қ.ә., 

Жиделі с.о., Жиделі с. 

38 051140003198 19287048419 «Қызмет-Сервис-Арыс» ЖШС Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Арыс қ.ә., 

Байырқұм с.о., 

Байырқұм с.  

39 040140005020 19301048706 Шардара ауданы әкімдігінің 

«Шардара ауданының тұрғын үй 

коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі» ММ 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Шардара 

ауданы, Қауысбек 

Тұрысбеков с.о.  

40 040140005020 19301006562 Шардара ауданы әкімдігінің 

«Шардара ауданының тұрғын үй 

коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Шардара 

ауданы, Достық с.о., 

Достық с.  
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы/ТАӘ Учаскенің орналасқан 

орны 

автомобиль жолдары бөлімі» ММ 

41 001240003430 193000581494 «Түлкібас ауданы әкімдігінің 

Түлкібас поселкесі әкімінің 

аппараты» КММ 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Түлкібас 

ауданы, Түлкібас п.ә., 

Түлкібас п.  

42 990440005722 19300106416 «Түлкібас ауданы әкімдігінің 

Жабағылы селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Түлкібас 

ауданы, Жабағылы с.о., 

Жабағылы с.  

43 990440005871 193000691136 «Түлкібас ауданы әкімдігінің 

Балықты селолық округі әкімінің 

аппараты» КММ 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Түлкібас 

ауданы, Балыкты с.о., 

Балыкты с. 

44 121240019094 192881912250 «Мақтаарал ауданы әкімі 

аппаратының коммуналдық 

шаруашылығы» ЖШС  

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Мақтаарал 

ауданы, Мақтаарал с.о. 

45 121240019094 192880891565 «Мақтаарал ауданы әкімі 

аппаратының коммуналдық 

шаруашылығы» ЖШС  

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Мақтаарал 

ауданы, Мақтаарал с.о., 

Макталы с. 

46 121240019094 19288245400 «Мақтаарал ауданы әкімі 

аппаратының коммуналдық 

шаруашылығы» ЖШС  

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Мақтаарал 

ауданы, Жаңажол с.о., 

Жеңіс с. 

47 121240019094 19288004552 «Мақтаарал ауданы әкімі 

аппаратының коммуналдық 

шаруашылығы» ЖШС  

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Мақтаарал 

ауданы, Достық с.о., 

Бескетік с. 

48 090840007277 19296296153 Сарыағаш ауданының «Сарыагаш 

ауыз суы» ШЖҚ МКК 

 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Сарыағаш 

ауданы, Абай с.о.,  

Абай с. 

49 090840007277 19296137881 Сарыағаш ауданының «Сарыагаш 

ауыз суы» ШЖҚ МКК 

 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Сарыағаш 

ауданы, Ақтөбе с.о., 

Мұратбаев с. 

50 010240004239 19286033277 Бәйдібек ауданы әкімдігінің 

«Көктерек селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Бәйдібек 

ауданы, Көктерек с.о., 

Ынтымақ а. 033 кварт. 

51 001240004448 19286070469 Бәйдібек ауданы әкімдігінің 

«Бөген селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ 

 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Бәйдібек 

ауданы, Бөген с.о. 

52 000140003176 19286001231 Бәйдібек ауданы әкімдігінің 

«Борлысай селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Бәйдібек 

ауданы, Борлысай с.о. 

53 001240003816 19286047363 Бәйдібек ауданы әкімдігінің 

«Ақбастау селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Бәйдібек 

ауданы, Ақбастау с.о., 

047 кварт., 363 уч 

54 001240003221 19286042106 Бәйдібек ауданы әкімдігінің 

«Ағыбет селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ  

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Бәйдібек 

ауданы, Ағыбет с.о. 

55 010140003702 19286001263 «Алмалы селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Бәйдібек 
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  ауданы, Алмалы с.о. 

56 010140003386 19286010441 Бәйдібек ауданы әкімдігінің 

«Алғабас селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ  

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Бәйдібек 

ауданы, Алғабас с.о. 

57 120140005414 Көрсетілмеген «Шаян-Қызмет» ЖШС Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Бәйдібек 

ауданы, Шаян с.о. 

58 001240000108 19294010255 Отырар ауданы әкімдігінің 

«Маяқұм селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ 

 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Отырар 

ауданы, Маяқұм с.о., 

Қостерек с. 

59 001240000108 19294010254 Отырар ауданы әкімдігінің 

«Маяқұм селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Отырар 

ауданы, Маяқұм с.о., 

с.Бестам 

60 001240000108 19294010253 Отырар ауданы әкімдігінің 

«Маяқұм селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Отырар 

ауданы, Маяқұм с.о., 

Маяқұм с. 

61 061140007083 19294001892 Отырар ауданы әкімдігінің 

«Қарғалы селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Отырар ауданы 

62 061140007648 19294055671 Отырар ауданы әкімдігінің 

«Ақтөбе селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ 

  

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Отырар 

ауданы, Ақтөбе с.о., 

Ақтөбе с. 

63 001240000099 19294055703 Отырар ауданы әкімдігінің 

«Қарақоңыр селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

  

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Отырар 

ауданы, Қарақоңыр с.о., 

Сырдария с. 

64 001240000099 19294055686 Отырар ауданы әкімдігінің 

«Қарақоңыр селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Отырар 

ауданы, Қарақоңыр с.о., 

Арыс с. 

65 001240000099 19294055671 Отырар ауданы әкімдігінің 

«Қарақоңыр селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Отырар 

ауданы, Қарақоңыр с.о., 

Бесторанғыл а. 

66 001240000099 19294055683 Отырар ауданы әкімдігінің 

«Қарақоңыр селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Отырар 

ауданы, Қарақоңыр с.о., 

Костуин с. 

67 001240000099 19294055703 Отырар ауданы әкімдігінің 

«Қарақоңыр селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Отырар 

ауданы, Қарақоңыр с.о., 

Шәмші Қалдаяқов с.   

68 001240000059 19294048527 Отырар ауданы әкімдігінің 

«Көксарай селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ   

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Отырар 

ауданы, Көксарай с.о., 

Жанкел с. 

69 001240000059 19294048525 Отырар ауданы әкімдігінің 

«Көксарай селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ   

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Отырар 

ауданы, Көксарай с.о., 

Шеңгелді с. 

70 001240000138 19294026185 Отырар ауданы әкімдігінің 

«Балтакөл селолық округі 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Отырар 
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ауданы, Балтакөл с.о., 

Қолқұдық с. 

71 001240000138 19294026186 Отырар ауданы әкімдігінің 

«Балтакөл селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ    

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Отырар 

ауданы, Балтакөл с.о., 

Ақкөл с. 

72 001240000138 19294026187 Отырар ауданы әкімдігінің 

«Балтакөл селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ    

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Отырар 

ауданы, Балтакөл с.о., 

Балтакөл с. 

73 070540011799 192940331124 «Бірлік-1» селолық тұтыну 

кооперативі 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Отырар 

ауданы, Қоғам с.о, 

Қоғам с. 

74 001240000089 192940331107 Отырар ауданы әкімдігінің 

«Талапты селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ    

 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Отырар 

ауданы, Талапты с.о., 

Шытты с. 

75 001240004120 19294019080 Отырар ауданы әкімдігінің 

«Аққұм селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ    

  

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Отырар 

ауданы, Аққұм с.о., 

Аққұм с. 

76 001240000128 19294045371 Отырар ауданы әкімдігінің 

«Шілік селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ    

 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Отырар 

ауданы, Шілік с.о.,  

Ескі Шілік с. 

77 051140003198 19287011445 «Қызмет-Сервис-Арыс» ЖШС Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Арыс қ.ә., 

«Арыс-Сарыағаш» шос. 

78 140440034938 193091561524 «Шымкент қ. ТКШ бөлімі» ММ 

«Таза қала» ШЖҚ МКК  

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Шымкент қ., 

Ақтас-1 пос. 

79 990141006221 19297021130 «Волковгеология» АҚ №7 

филиалы 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Сұзақ ауданы, 

Қыземшек п.ә., 

Тайқоңыр с. 

80 990540002910 19300079816 «Түлкібас ауданы әкімдігінің 

Ақбиік селолық округі әкімінің 

аппараты» КММ 

 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Түлкібас 

ауданы, Ақбиік с.о., 

Сарытұр с. 

81 990540002910 19300082497 «Түлкібас ауданы әкімдігінің 

Ақбиік селолық округі әкімінің 

аппараты» КММ 

 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Түлкібас 

ауданы, Ақбиік с.о., 

Құлан с. 

82 990540002860 19300092305 «Түлкібас ауданы әкімдігінің 

Келтемашат селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Түлкібас 

ауданы, Келтемашат 

с.о., Жиынбай с. 

83 990440005623 193000241491 «Түлкібас ауданы әкімдігінің 

Мичурино селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

  

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Түлкібас 

ауданы, Мичурино с.о., 

Майтобе с. 

84 990440005712 193000241102 «Түлкібас ауданы әкімдігінің 

Рысқұлов селолық округі әкімінің 

аппараты» КММ 

 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Түлкібас 

ауданы, Рысқұлов с.о., 

Жаңаталап с. 
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85 990440005712 19300001888 «Түлкібас ауданы әкімдігінің 

Рысқұлов селолық округі әкімінің 

аппараты» КММ 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Түлкібас 

ауданы, Рысқұлов с.о., 

Шұқырбұлақ с. 

86 990440005712 193000241322 «Түлкібас ауданы әкімдігінің 

Рысқұлов селолық округі әкімінің 

аппараты» КММ 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Түлкібас 

ауданы, Рысқұлов с.о., 

Азатлық с. 

87 990440005603 193000241100 «Түлкібас ауданы әкімдігінің 

Кемербастау селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

  

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Түлкібас 

ауданы, Кемербастау 

с.о., Кемербастау с. 

88 990440005841 19300066751 «Түлкібас ауданы әкімдігінің 

Шақпақ селолық округі әкімінің 

аппараты» КММ 

  

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Түлкібас 

ауданы, Шақпақ с.о., 

Шақпақ баба с. 

89 990440005603 193000581461 «Түлкібас ауданы әкімдігінің 

Кемербастау селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Түлкібас 

ауданы, Кемербастау 

с.о., Мәнтай 

Жәрімбетов с. 

90 990440005603 193000581364 «Түлкібас ауданы әкімдігінің 

Кемербастау селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ 

 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Түлкібас 

ауданы, Кемербастау 

с.о., Алғабас с. 

91 990440005732 193000241102 «Түлкібас ауданы әкімдігінің 

Жаскешу селолық округі әкімінің 

аппараты» КММ 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Түлкібас 

ауданы, Жаскешу с.о., 

Жанзақов с. 

92 990440005732 193000241113 «Түлкібас ауданы әкімдігінің 

Жаскешу селолық округі әкімінің 

аппараты» КММ 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Түлкібас 

ауданы, Жаскешу с.о., 

Рысқұл с. 

93 990440005732 193000241322 «Түлкібас ауданы әкімдігінің 

Жаскешу селолық округі әкімінің 

аппараты» КММ 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Түлкібас 

ауданы, Жаскешу с.о., 

Жаскешу с. 

94 990440005871 19300035494 «Түлкібас ауданы әкімдігінің 

Балықты селолық округі әкімінің 

аппараты» КММ  

 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Түлкібас 

ауданы, Балыкты с.о., 

Абай с. 

95 990440005871 193000691135 «Түлкібас ауданы әкімдігінің 

Балықты селолық округі әкімінің 

аппараты» КММ  

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Түлкібас 

ауданы, Балыкты с.о., 

Көкбұлақ а. 

96 990440005871 193000241138 «Түлкібас ауданы әкімдігінің 

Балықты селолық округі әкімінің 

аппараты» КММ  

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Түлкібас 

ауданы, Балыкты с.о., 

Үрбұлақ с. 

97 990440005871 193000691137 «Түлкібас ауданы әкімдігінің 

Балықты селолық округі әкімінің 

аппараты» КММ  

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Түлкібас 

ауданы, Балыкты с.о., 

Шарафкент с. 

98 990440002511 19300037923 «Түлкібас ауданы әкімдігінің 

Машат селолық округі әкімінің 

аппараты» КММ  

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Түлкібас 

ауданы, Машат с.о., 



2017 жылға Өндіріс және тұтыну қалдықтарының мемлекеттік кадастрын жүргізу 

нәтижелері бойынша ақпараттық шолу   

311 

 

№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы/ТАӘ Учаскенің орналасқан 

орны 

 Қызылбастау с. 

99 990440002511 19300037924 «Түлкібас ауданы әкімдігінің 

Машат селолық округі әкімінің 

аппараты» КММ  

 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Түлкібас 

ауданы, Машат с.о., 

Машат с. 

100 990540002870 19300037923 «Түлкібас ауданы әкімдігінің 

Арыс селолық округі әкімінің 

аппараты» КММ  

 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Түлкібас 

ауданы, Арыс с.о., 

Мақталы с. 

101 050640005962 19300008557 «Түлкібас ауданы әкімдігінің 

Тастұмсық селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ  

 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Түлкібас 

ауданы, Тастұмсық с.о., 

Тастұмсық с. 

102 990440000335 19300037615 «Түлкібас ауданы әкімдігінің 

Майлыкент селолық округі 

әкімінің аппараты» КММ  

 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Түлкібас 

ауданы, Майлыкент с.о., 

Тұрар Рысқұлов 

атындағы с.  

103 990340007160 19300084514 «Түлкібас ауданы әкімдігінің 

Састөбе селолық округі әкімінің 

аппараты» КММ  

 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Түлкібас 

ауданы, Састөбе п.ә., 

Састөбе п. 

104 090840007277 19296079313 Сарыағаш ауданының «Сарыагаш 

ауыз суы» ШЖҚ МКК 

 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Сарыағаш 

ауданы, Тегісшіл с.о., 

Мәдениет с. 

105 090840007277 19296115682 Сарыағаш ауданының «Сарыагаш 

ауыз суы» ШЖҚ МКК 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Сарыағаш 

ауданы, Ошақты с.о., 

Атақоныс а. 

106 090840007277 19296115683 Сарыағаш ауданының «Сарыагаш 

ауыз суы» ШЖҚ МКК 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Сарыағаш 

ауданы, Ошактинский 

с.о., с.Ошакты 

107 090840007277 19296129447 Сарыағаш ауданының «Сарыагаш 

ауыз суы» ШЖҚ МКК 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Сарыағаш 

ауданы, Алпамыс батыр 

с.о., Ақжол с. 

108 090840007277 19296001389 Сарыағаш ауданының «Сарыагаш 

ауыз суы» ШЖҚ МКК 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Сарыағаш 

ауданы, Қызылжар с.о., 

Жаскешу с. 

109 090840007277 192961831003 Сарыағаш ауданының «Сарыагаш 

ауыз суы» ШЖҚ МКК 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Сарыағаш 

ауданы, Қошқарата с.о., 

183 кварт., 1003 уч. 

110 090840007277 192961831004 Сарыағаш ауданының «Сарыагаш 

ауыз суы» ШЖҚ МКК 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Сарыағаш 

ауданы, Қошқарата с.о., 

Бесқұбыр с. 

111 090840007277 192960591499 Сарыағаш ауданының «Сарыагаш 

ауыз суы» ШЖҚ МКК 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Сарыағаш 

ауданы, Қапланбек с.о., 

Сіргелі с. 

112 980740000740 19296095278 Сарыағаш ауданы әкімдігінің 

Сарыағаш қ. Әкімінің «Сарыағаш 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Сарыағаш 
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тазалық» МКК ауданы, Сарыағаш г. 

113 090840007277 19296084408 Сарыағаш ауданының «Сарыагаш 

ауыз суы» ШЖҚ МКК 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Сарыағаш 

ауданы, Жылға с.о., 

Жылға с. 

114 090840007277 192960071034 Сарыағаш ауданының «Сарыагаш 

ауыз суы» ШЖҚ МКК 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Сарыағаш 

ауданы, Жібекжолы с.о. 

115 090840007277 19296034384 Сарыағаш ауданының «Сарыагаш 

ауыз суы» ШЖҚ МКК 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Сарыағаш 

ауданы, Біртілек с.о., 

Көктерек пос. 

116 090840007277 19296016467 Сарыағаш ауданының «Сарыагаш 

ауыз суы» ШЖҚ МКК 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Сарыағаш 

ауданы, Дербісек с.о., 

Дербісек с. 

117 090840007277 19296034384 Сарыағаш ауданының «Сарыагаш 

ауыз суы» ШЖҚ МКК 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Сарыағаш 

ауданы, Дарбаза с.о., 

Дарбаза с. 

118 090840007277 192961531076 Сарыағаш ауданының «Сарыагаш 

ауыз суы» ШЖҚ МКК 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Сарыағаш 

ауданы, Ораз ата с. 

119 090840007277 Көрсетілмеген Сарыағаш ауданының «Сарыагаш 

ауыз суы» ШЖҚ МКК 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Сарыағаш 

ауданы, Біртілек с.о. 

120 090840007277 19296174786 Сарыағаш ауданының «Сарыагаш 

ауыз суы» ШЖҚ МКК 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Сарыағаш 

ауданы, Бірлесу с.о., 

Қазақстан с. 

121 090840007277 19296222094 Сарыағаш ауданының «Сарыагаш 

ауыз суы» ШЖҚ МКК 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Сарыағаш 

ауданы, Бозай с.о., 

Бозай с. 

122 090840007277 19296137882 Сарыағаш ауданының «Сарыагаш 

ауыз суы» ШЖҚ МКК 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Сарыағаш 

ауданы, Ақтөбе с.о., 

Көкбұлақ с. 

123 090840007277 19296199261 Сарыағаш ауданының «Сарыагаш 

ауыз суы» ШЖҚ МКК 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Сарыағаш 

ауданы, Ақтөбе с.о., 

Бозсу с. 

124 090840007277 19296138587 Сарыағаш ауданының «Сарыагаш 

ауыз суы» ШЖҚ МКК 

Ақтөбе с/о, 137 кварт 

(Жаңадәуір)  

125 090840007277 192961531075 Сарыағаш ауданының «Сарыагаш 

ауыз суы» ШЖҚ МКК 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Сарыағаш 

ауданы, Біртілек с.о., 

Шырылдақ с. 

126 040140005020 19301022215 Шардара ауданы әкімдігінің 

«Шардара ауданының тұрғын үй 

коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі» ММ 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Шардара 

ауданы, Жаушықұм с.о. 

127 040140005020 19301008614 Шардара ауданы әкімдігінің 

«Шардара ауданының тұрғын үй 

коммуналдық шаруашылығы, 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Шардара 

ауданы, Егізқұм а. 
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128 100440002803 19301001875 Шардара ауданы әкімдігінің 

«Шардара ауданының тұрғын үй 

коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі» ММ 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Шардара 

ауданы, Ақшенгелді 

с.о., Ақалтын с. 

129 040140005020 19301041378 Шардара ауданы әкімдігінің 

«Шардара ауданының тұрғын үй 

коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі» ММ 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Шардара 

ауданы, Сүткент с.о. 

130 040140005020 19301020539 Шардара ауданы әкімдігінің 

«Шардара ауданының тұрғын үй 

коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі» ММ 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Шардара 

ауданы, Қызылқұм с.о. 

131 100440002803 19301015614 Шардара ауданы әкімдігінің 

«Шардара ауданының тұрғын үй 

коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі» ММ 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Шардара 

ауданы, Шардара г. 

132 040140005020 193010131131 Шардара ауданы әкімдігінің 

«Шардара ауданының тұрғын үй 

коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі» ММ 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Шардара 

ауданы, Ұзыната с.о., 

Ұзыната с. 

133 040140005020 19301003953 Шардара ауданы әкімдігінің 

«Шардара ауданының тұрғын үй 

коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі» ММ 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Шардара 

ауданы, Қоссейіт с.о., 

Қоссейіт с.  

134 100440002803 19301030651 Шардара ауданы әкімдігінің 

тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық, жолаушылар көлігі 

және автомобиль жолдары 

бөлімінің «Шардара ауыл сервис» 

ШЖҚ МКК 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Шардара 

ауданы, Көксу с.о., 

Көксу с.  

135 100440002803 Көрсетілмеген Шардара ауданы әкімдігінің 

тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық, жолаушылар көлігі 

және автомобиль жолдары 

бөлімінің «Шардара ауыл сервис» 

ШЖҚ МКК 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Шардара 

ауданы, Жаушықұм с.о. 

136 020540003590 19289011955 «Қазығұрт ауданының тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылық, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі» ММ 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Қазығұрт 

ауданы, Рабат с.о., 

Рабат с. 

137 020540003590 19289092107 «Қазығұрт ауданының тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылық, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі» ММ 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Қазығұрт 

ауданы, Алтынтөбе с.о., 

Қаржан с. 

138 020540003590 192890522676 «Қазығұрт ауданының тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылық, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі» ММ 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Қазығұрт 

ауданы, C. Рахимов с.о., 

Көкебел с. 
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139 020540003590 192890522679 «Қазығұрт ауданының тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылық, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі» ММ 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Қазығұрт 

ауданы, Қарабау с.о., 

Үшбұлақ с. 

140 020540003590 19289046699 «Қазығұрт ауданының тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылық, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі» ММ 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Қазығұрт 

ауданы, Қақпақ с.о. 

141 020540003590 192890321132 «Қазығұрт ауданының тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылық, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі» ММ 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Қазығұрт 

ауданы, Шарбұлақ с.о. 

142 101140014383 19289021487 Қазығұрт ауданының әкімдігі 

тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық, жолаушылар көлігі 

және автомобиль жолдары 

бөлімінің «Қазығұрт 

коммуналдық шаруашылығы 

мемлекеттік көпсалалы 

кәсіпорыны» ШЖҚ МКК 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Қазығұрт 

ауданы, Шарапхана с.о. 

143 020540003590 192890801280 «Қазығұрт ауданының тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылық, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі» ММ 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Қазығұрт 

ауданы, Қызылқия с.о. 

144 020540003590 19289040548 «Қазығұрт ауданының тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылық, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі» ММ 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Қазығұрт 

ауданы, Шанақ с.о. 

145 020540003590 192890522675 «Қазығұрт ауданының тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылық, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі» ММ 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Қазығұрт 

ауданы, Жігерген с.о., 

Жігерген с.  

146 020540003590 19289001362 «Қазығұрт ауданының тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылық, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі» ММ 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Қазығұрт 

ауданы, Тұрбат с.о. 

147 020540003590 192890321133 «Қазығұрт ауданының тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылық, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі» ММ 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Қазығұрт 

ауданы, Қазығұрт с.о. 

148 020540003590 192890522677 «Қазығұрт ауданының тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылық, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі» ММ 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Қазығұрт 

ауданы, Жаңабазар с.о. 

149 070140003248 192950761191 «Қарамұрт» селолық тұтыну 

кооперативі  

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Сайрам 

ауданы, Қарамұрт с.о., 

Қарамұрт с.  

150 070140023996 192950341943 «Құтарыс» селолық тұтыну 

кооперативі 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Сайрам 

ауданы, Құтарыс с.о., 

Құтарыс с.  

151 070140007558 192951831727 «Манкент» селолық тұтыну 

кооперативі 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Сайрам 

ауданы, Манкент с.о., 

Манкент с.  
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы/ТАӘ Учаскенің орналасқан 

орны 

152 140440000110 19295068626 «Ақбұлақ - Тазалық - Сервис» 

селолық тұтыну кооперативі 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Сайрам 

ауданы, Ақбұлақ с.о., 

Ақбұлақ с.  

153 080340009315 19297001353 Созақ ауданы әкімдігінің Тұрғын 

үй коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімінің 

«Созақ сәулет» МКК 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Сұзақ ауданы, 

Жартытөбе с.о., 

Жартытөбе с.  

154 080340009315 19297032330 Созақ ауданы әкімдігінің Тұрғын 

үй коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімінің 

«Созақ сәулет» МКК 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Сұзақ ауданы, 

Шолаққорған с.о., 

Шолаққорған с.  

155 001240004418 193070791564 «Жүйнек селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Түркістан қ.ә., 

Жүйнек с.о., Жүйнек с 

156 001240004527 19307089100 Түркістан қаласы әкімдігінің 

«Үшқайық селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ  

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Түркістан қ.ә., 

Үшқайық с.о., Теке с. 

157 001240004814 193070672031 Түркістан қаласы әкімдігінің 

«Ескі-иқан селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ  

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Түркістан қ.ә., 

Ескі-иқан с.о.,  

Ескі-иқан с. 

158 001240004686 19307074524 Түркістан қаласы әкімдігінің 

«Жаңа-иқан селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ  

 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Түркістан қ.ә., 

Жаңа-иқан с.о. 

159 001240004676 193070623843 «Шорнақ селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ   

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Түркістан қ.ә., 

Шорнақ с.о.,  

Қосмезгіл а. 

160 050240010706 19307122683 Түркістан қаласы әкімдігінің 

«Сауран селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ  

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Түркістан қ.ә., 

Сауран с.о., Ынталы с. 

161 001240004537 19307128403 «Бабайқорған селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ  

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Түркістан қ.ә., 

Бабайқұрған с.о., 

Бабайқұрған с.  

162 070840007167 19307048794 Түркістан қаласы әкімдігінің 

«Жібек жолы селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ  

 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Түркістан қ.ә., 

Жібек жолы а.о., 

Сауран с. 

163 050740003078 19307039062 «Түркістан жарық-тазалық» 

ЖШС 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Түркістан қ.ә. 

164 000540002043 19304037018 Кентау қаласы әкімдігінің 

«Ашысай селосының әкімінің 

аппараты» ММ 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Кентау қ.ә., 

Ашысай с.о.,  

Ашысай с.  

165 000440004600 193040011711 Кентау қаласы әкімдігінің 

«Қарнақ селосының әкімінің 

аппараты» ММ  

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Кентау қ.ә., 

Қарнақ с.о., Қарнақ с.  

166 060740001569 193040011716 «Кентау қаласы әкімдігінің 

тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы, жолаушылар 

көлігі және автомобиль жолдары 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Кентау қ.ә., 

Кентау қ. 
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№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы/ТАӘ Учаскенің орналасқан 

орны 

бөлімінің» Тазалық – Кентау» 

МКК 

167 010140001588 19286028308 «Жамбыл селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Бәйдібек 

ауданы, Жамбыл с/о 

168 010140003405 19286056702 Бәйдібек ауданы әкімдігінің 

«Боралдай селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Бәйдібек 

ауданы, Боралдай с.о., 

Теректі с. 

169 010140003405 19286056700 Бәйдібек ауданы әкімдігінің 

«Боралдай селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Бәйдібек 

ауданы, Боралдай с.о. 

170 010140003405 19286056701 Бәйдібек ауданы әкімдігінің 

«Боралдай селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Бәйдібек 

ауданы, Боралдай с.о., 

Боралдай с. 

171 060640011522 19294001824 «Темір» БТК Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Отырар 

ауданы, Тимур с.о., 

Тимур с. 

172 001240004379 19293012461 «Жеңіс селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ 

 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Ордабасы 

ауданы, Жеңіс с.о. 

173 001240004597 192930151169 «Қараспан селолық округі 

әкімінің аппараты» ММ 

 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Ордабасы 

ауданы, Қарааспан с.о., 

Қарааспан с.  

174 001240001443 192930291077 «Бадам селолық округі әкімінің 

аппараты» ММ 

Бадам с/о, 029 кварт. 

175 051140003198 192940665230 «Қызмет-Сервис-Арыс» ЖШС Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Арыс қ.ә., 

Арыс қ., Қожатоғай с. 

176 051140003198 19287001482 «Қызмет-Сервис-Арыс» ЖШС Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Арыс қ.ә., 

Ақдала с.о., Ақдала с.  

177 051140003198 19287030352 «Қызмет-Сервис-Арыс» ЖШС Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Арыс қ.ә., 

Дәрмен с.о., Дәрмен с. 

178 051140003198 19287035266 «Қызмет-Сервис-Арыс» ЖШС Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Арыс қ.ә., 

Монтайтас с.о., 

Монтайтас с. 

179 880840000048 19298026699 Төлеби ауданы әкімдігінің 

«Төлеби көп салалы 

коммуналдық шаруашылық 

кәсіпорны» МКК 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Төлеби 

ауданы, Зертас с.о. 

180 880840000048 19298067843 Төлеби ауданы әкімдігінің 

«Төлеби көп салалы 

коммуналдық шаруашылық 

кәсіпорны» МКК 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Төлеби 

ауданы, Бірінші Мамыр 

с.о., Бірінші Мамыр с. 

181 14044003438 19309228169 «Шымкент қаласының тұрғын үй 

коммуналдық шаруашылығы 

бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 

«Таза қала» 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Шымкент қ.ә., 

Шымкент қ. 
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5.14.10-шы кесте. Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша қауіпті 

қалдықтарды (І-класс) орналастыру полигондары  

 
№ р/с ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

1 150540001510 19297041477 «Казатомпром - Sauran» ЖШС Оңтүстік Қазақстан обл., 

Созақ ауд., Таукент п.ә.,  

Таукент п. 

2 150540001510 19297063116 «Казатомпром - Sauran» ЖШС Оңтүстік Қазақстан обл., 

Созақ ауд., Қыземшек п.ә.,  

Қыземшек п. 

3 960340001136 19297021096 «Инкай» бiрлескен кәсiпорны» 

ЖШС 

Оңтүстік Қазақстан обл., 

Созақ ауд., Қыземшек п.ә.,  

Тайқоңыр с. 

4 021140001885 Көрсетілмеген «Реактивтік фосфор 

қосылымдары»ЖШС  

Оңтүстік Қазақстан обл., 

Шымкент қ., Қапал батыр, 

5 шақ 

5 050140004649 Көрсетілмеген «Петроказахстан Ойл 

продактс» ЖШС 

Оңтүстік Қазақстан обл., 

Шымкент қ.ә.,  

Шымкент қ., Еңбекші ауд. 

6 990140004892 Көрсетілмеген «Южполиметалл» өндірістік 

корпорациясы» АҚ    

Оңтүстік Қазақстан обл., 

Шымкент қ., Абай даңғ, 2  

7 121240013203 Көрсетілмеген «Тазалык Кос» ЖШС Оңтүстік Қазақстан обл., 

Шымкент қ., Айкөл  

8 970240000275 19309049513 «Қайнар» ЖШС Оңтүстік Қазақстан обл., 

Шымкент қ.ә.,  

Шымкент қ., Еңбекші ауд. 

9 970240000275 19309049514 «Қайнар» ЖШС Оңтүстік Қазақстан обл., 

Шымкент қ.ә.,  

Шымкент қ., Еңбекші ауд. 

10 970240000275 19309049515 «Қайнар» ЖШС Оңтүстік Қазақстан обл., 

Шымкент қ.ә., 

Шымкент қ., Еңбекші ауд. 

11 970240000275 19309049516 «Қайнар» ЖШС Оңтүстік Қазақстан обл., 

Шымкент қ.ә.,  

Шымкент қ., Еңбекші ауд. 

 

5.14.11-ші кесте. Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша қауіпті 

емесқалдықтарды (ІІ-класс) орналастыру полигондары  

 
№ р/с ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

1 080240016027 192960591796 «Бес қара» ЖШС Оңтүстік Қазақстан обл., 

Сарыағаш ауд., Қапланбек 

с/о, 059 кварт. уч.1796 

2 001241003623 19297026114 «Қазфосфат» ЖШС  

«Қаратау тау-кен өңдеу 

кешені» филиалы  

 

Оңтүстік Қазақстан обл., 

Созақ ауд., Құмкент с/о,  

с. Кумкент 

3 001241003623 19297026177 «Қазфосфат» ЖШС  

«Қаратау тау-кен өңдеу 

кешені» филиалы  

 

Оңтүстік Қазақстан обл., 

Созақ ауд., Құмкент с/о,  

Құмкент с. 

4 001241003623 19297026098 «Қазфосфат» ЖШС  

«Қаратау тау-кен өңдеу 

Оңтүстік Қазақстан обл., 

Созақ ауд., Құмкент с/о,  
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№ р/с ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

кешені» филиалы  Құмкент с. 

5 150540001510 19297041477 «Казатомпром - Sauran» ЖШС Оңтүстік Қазақстан обл., 

Созақ ауд., Таукент п.ә.,  

Таукент п. 

6 150540001510 19297041477 «Казатомпром - Sauran» ЖШС Оңтүстік Қазақстан обл., 

Созақ ауд., Таукент п.ә.,  

Таукент п. 

7 150540001510 19297041477 «Казатомпром - Sauran» ЖШС Оңтүстік Қазақстан обл., 

Созақ ауд., Таукент п.ә., 

Таукент п. 

8 150540001510 19297041477 «Казатомпром - Sauran» ЖШС Оңтүстік Қазақстан обл., 

Созақ ауд., Таукент п.ә., 

Таукент п. 

9 150540001510 19297041477 «Казатомпром - Sauran» ЖШС Оңтүстік Қазақстан обл., 

Созақ ауд., Таукент п.ә.,  

Таукент п. 

10 140840001183 19297021163 «Оңтүстік тау-химиялық 

компаниясы» Бірлескен 

кәсіпорны» ЖШС 

Оңтүстік Қазақстан обл., 

Созақ ауд., Қыземшек п.ә.,  

Тайқоңыр с. 

11 981040001439 19297060012 «Катко» Қазақстандық-

француздық бірлескен 

кәсіпорын» ЖШС 

Оңтүстік Қазақстан обл., 

Созақ ауд., Таукент п.ә.,  

Таукент п., Солтүстік 

Төртқұдық уч., №5 

шламжинақтағышы  

12 981040001439 19297060014 «Катко» Қазақстандық-

француздық бірлескен 

кәсіпорын» ЖШС 

Оңтүстік Қазақстан обл., 

Созақ ауд., Таукент п.ә.,  

Таукент п., Оңтүстік 

Төртқұдық уч., №4 

шламжинақтағышы 

13 981040001439 19297060046 «Катко» Қазақстандық-

француздық бірлескен 

кәсіпорын» ЖШС 

Оңтүстік Қазақстан обл., 

Созақ ауд., Таукент п.ә., 

Таукент п., Оңтүстік 

Төртқұдық уч., №3 

шламжинақтағышы 

14 981040001439 19297089024 «Катко» Қазақстандық-

француздық бірлескен 

кәсіпорын» ЖШС 

Оңтүстік Қазақстан обл., 

Созақ ауд., Таукент п.ә.,  

Таукент п., Мойынқұм уч., 

2 шламжинақтағышы 

15 981040001439 19297089032 «Катко» Қазақстандық-

француздық бірлескен 

кәсіпорын» ЖШС 

Оңтүстік Қазақстан обл., 

Созақ ауд., Таукент п.ә.,  

Таукент п., Мойынқұм уч., 

№1 шламжинақтағышы 

16 980440001768 19309089425 «Су ресурстары-Маркетинг» 

ЖШС 

Оңтүстік Қазақстан обл., 

Шымкент қ.ә., 

Шымкент қ., Абай ауд., 

Термез-Алматы айналмалы 

жолы бойынша, қалалық 

үйіндінің артында 

17 080240014308 19300072023 «Кас-бетон» ЖШС Оңтүстік Қазақстан обл., 

Түлкібас ауд., Келтемашат 

с/о, Келтемашат с.  72 квар, 

017 уч. 

18 070440000928 19293001828 «Ордабасы құс» ЖШС Оңтүстік Қазақстан обл., 

Ордабасы ауд., Бадам с/о,  

19 980440001768 19309089426 «Су ресурстары-Маркетинг» 

ЖШС 

Оңтүстік Қазақстан обл., 

Шымкент қ.ә.,  
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№ р/с ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

Шымкент қ., Абай ауд.,  

Г. Орманов көш. 17, тел. 

32-11-94 

20 960340001136 19297021421 «Инкай» бiрлескен кәсiпорны» 

ЖШС 

Оңтүстік Қазақстан обл., 

Созақ ауд., Қыземшек п.ә.,  

Тайқоңыр с. 

21 960340001136 19297021420 «Инкай» бiрлескен кәсiпорны» 

ЖШС 

Оңтүстік Қазақстан обл., 

Созақ ауд., Қыземшек п.ә.,  

Тайқоңыр с. 

22 110240020102 19297033024 «Орталық» қазып шығаратын 

кәсіпорны» ЖШС 

Оңтүстік Қазақстан обл., 

Созақ ауд., Қыземшек п.ә.,  

Қыземшек п. 

23 931240000335 19309157029 «Химфарм» АҚ Оңтүстік Қазақстан обл., 

Шымкент қ.ә.,  

Шымкент қ.,  

24 121240013203 Көрсетілмеген «Тазалык Кос» ЖШС Оңтүстік Қазақстан обл., 

Шымкент қ.,  

Деповская көш, нөмірсіз 

25 060740000312 19309285229 «Шымкент құс» ЖШС Оңтүстік Қазақстан обл., 

Шымкент қ.ә.,  

Шымкент қ., Абай ауд., 

Қызылжар тұрғын ауданы 

26 110740000314 19304035551 Тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы бөлімінің 

«Кентау Сервис» МКК   

Оңтүстік Қазақстан обл., 

Кентау қ., Қантағы п. 

27 931240000335 19309157028 «Химфарм» АҚ Оңтүстік Қазақстан обл., 

Шымкент қ., 157 квартал, 

029 

 

5.15 Алматы қ. 

Есептілік кезеңде Алматы қ. облысы бойынша ҚОҚ БАЖ-ға 

қалдықтарды түгендеудің 361 есебі қабылданды, бұл 2016 жылмен 

салыстырғанда 82 есепке көп. 3 есеп ҚР ЭМ «ҚОҚ АТО» ШЖҚ РМК 

модераторларымен, 358 есеп табиғат пайдаланушылар мен қалдықтарды 

жинау, шығару, кәдеге жарату, өңдеу, сақтау, орналастыру немесе жою 

бойынша операцияларды орындайтын субъектілердің өздігімен енгізілді. 

ҚОҚ БАЖ-ға ұсынылған 2017 жылға арналған қалдықтарды түгендеу 

бойынша есептерге сәйкес түзілген қауіпті және қауіпті емес қалдықтардың 

көлемі 5.15.1 және 5.15.3-ші кестелерде және 5.15.1-ші диаграммада көрініс 

табады. 

 

5.15.1-ші кесте. 2017 жылы түзілген қауіпті қалдықтардың көлемі 
 

№ р/с Қалдықтардың түрлері Көлемі, т 

1 Қызыл тізімнің қалдықтары 0,10 

2 Янтарь тізімнің қалдықтары 26 996,29 

3 Жасыл тізімнің қалдықтары 1 016 414,62 
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5.15.1-ші диаграмма. 2017 жылғы қауіпті қалдықтардың көлемі мен 

қозғалысы  

 

 
 

2017 жылы облыс бойынша түзілген қауіпті қалдықтардың көлемі 1 043 

411,009 тоннаны құрады. «Янтарь» тізім қалдықтарының аса ірі көлемі 

«Асфальтобетон 1» ЖШС (19 997,897 т), «жасыл» тізім «Алматы электр 

станциялары» АҚ (958 829,480 т) түзілген. 

5.15.2-ші кестеде 2017 жылы қауіпті қалдықтардың аса ірі көлемі 

түзілген Алматы қ. кәсіпорындары ұсынылған. 

 

5.15.2-ші кесте. 2017 жылы қауіпті қалдықтардың аса ірі көлемі 

пайда болған Алматы қ. кәсіпорындары 

 
№ 

р/с 

Кәсіпорын атауы Қалдықтар түрлері Көлемі, т 

1  «Алматы электр станциялары» АҚ Күл және күлшлак қалдықтары 958 242,17 

Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

541,33 

2 «Казферросталь» ЖШС Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

38 475,05 

3 «Асфальтобетон 1» ЖШС Пайдаланған майлар 19 995,30 

4 «Промтехноресурс kz» ЖШС Алюминий қалдықтары және 3 458,10 
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№ 

р/с 

Кәсіпорын атауы Қалдықтар түрлері Көлемі, т 

сынықтары 

5 «Эйр Астана» АҚ  Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

2 904,12 

Янтарь деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар 

131,28 

6 «Алматы халықаралық әуежайы» АҚ 

   

Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

2 361,23 

7 «Маркет-плаза» ЖШС  Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

2 058,29 

8 «Sinooil» ЖШС Алматы филиалы Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

1 288,00 

9 «Беккер және к» ЖШС Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

583,85 

10 «Caspian Beverage Holding» АҚ 

 

Пайдаланылған шиналар және 

басқа да резеңке қалдықтары 

551,86 

Пайдаланған майлар 199,81 

Бүтін немесе бөлшектелген істен 

шыққан аккумуляторлар 

108,00 

11 «Евразиан фудс корпорэйшн» АҚ Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

437,10 

12 Ұлттық ғылыми-тәжірибелік» 

республикалық мемлекеттік қазыналық 

кәсіпорыны 

Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

343,20 

13 «ҚТЖ-жүк тасымалы» АҚ - «Алматы 

ЖТ бөлімшесі» филиалы 

Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

341,10 

14 «Кастинг» ЖШС Отходы, содержащие цинк 280,00 

15 «Hyundai Auto Almaty» ЖШС Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

234,05 

 

2017 жылы Алматы қ. бойынша сынаптың жалпы көлемі, құрамында 

сынабы бар шамдар 6 152,83 кг құрады. Қалдықтардың аталған түрі бойынша 

жалпы ақпарат 5.15.2-ші диаграммада ұсынылған. 
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5.15.2-ші диаграмма. Алматы қ. бойынша құрамында сынап бар 

шамдардағы сынаптың көлемі туралы деректер (кг) 

 

  
 

Облыс бойынша түзілген қауіпті емес қалдықтардың жалпы көлемі            

73 179,331 тоннаны құрады. Макулатура қалдықтары қауіпті емес 

қалдықтардың жалпы көлемінің 34%-ын құрайды, олардың көлемі 2016 

жылмен салыстырғанда 5 607,335 тоннаға ұлғайған және 25 207,234 тоннаны 

құрайды. Өткен кезеңмен салыстырғанда құрылыс материалдарының көлемі 

4 есеге ұлғайған. 

 

5.15.3-ші кесте. 2017 есептік жылы түзілген қауіпті емес 

қалдықтардың көлемі  

 
№ р/с Қалдықтардың түрлері Көлемі, т 

1 Қаптау материалдары 14 450,23 

2 Макулатура 25 207,23 

3 Пластик қалдықтары 877,49 

4 Электрондық және электр жабдық қалдықтары 32,59 

5 Ірі көлемді қалдықтар 9,62 

6 Құрылыс қалдықтары  20 484,26 

7 Қолданыстан шыққан автокөлік (дана)  14,00 

8 Басқа қалдықтар 12 117,91 

 

Пайыздық мөлшерде түзілген қауіпті емес қалдықтардың үлестері, 

сондай-ақ ірі көлемде қауіпті емес қалдықтарды түзетін кәсіпорындар 5.15.3-

ші диаграммада және 5.15.4-ші кестеде ұсынылған. 
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5.14.3-ші диаграмма. Алматы қ. бойынша пайда болған қауіпті емес 

қалдықтар көлемінің байланысы (%) 

 

 
 

5.1.4-ші кесте. 2017 жылы қауіпті емес қалдықтардың аса ірі көлемі 

түзілген Алматы қ. кәсіпорындары 

 
№ 

р/с 

Кәсіпорын атауы Қалдықтардың түрлері Көлемі, т 

1 «Kazakhstan Waste Recycling» ЖШС 

 

Аралас макулатура 18 456,00 

Жоғары қысымды полиэтилен 

(ЖҚП) 

560,00 

Төмен қысымды полиэтилен 

(ТҚП) 

149,00 

2 «Caspian Beverage Holding» Қ: Шыны ыдыстар 12 700,00 

3 «Базис» құрылыс компаниясы» ЖШС Кірпіш сынықтары 6 000,00 

Құрылыстың, ғимарат және 

имаратты қиратудың аралас 

қалдықтары 

3 200,00 

Керамикалық құбырлардың 

сынықтары 

1 500,00 

Бетон бұйымдарының сынықтары 1 500,00 

Темір бұйымдарының сынықтары 1 200,00 

4 «Қазақстанның ұлттық жинақ банкі» АҚ  Қағаз 4 744,00 

5 «Алматы электр станциялары» АҚ Құрылыстың, ғимарат және 

имаратты қиратудың аралас 

қалдықтары 

3 348,00 

Басқа құрылыс қалдықтары  709,92 

6 

 

 

 

 

 

«Carlsberg Kazakhstan (Карлсберг 

Казахстан)» ЖШС 

Ағаш қаптауыштар 1 173,20 

Жоғары қысымды полиэтилен 

(ЖҚП) 

91,42 

Аралас макулатура 70,29 

Металл қаптауыштар 41,37 

7 «ҚТЖ-жүк тасымалы» АҚ - «Алматы ЖТ 

бөлімшесі» филиалы  

Қағаз 1 109,21 



2017 жылға Өндіріс және тұтыну қалдықтарының мемлекеттік кадастрын жүргізу 

нәтижелері бойынша ақпараттық шолу   

324 

 

№ 

р/с 

Кәсіпорын атауы Қалдықтардың түрлері Көлемі, т 

8 «Рахат»  АҚ Аралас макулатура 236,03 

9 «Гамма-принт» ЖШС  Қағаз 103,67 

10 «Ақсай» нан-тоқаш комбинаты» ЖШС    Аралас макулатура 90,38 

Басқа құрылыс қалдықтары 45,96 

11 «Эйр Астана» АҚ Аралас макулатура 80,87 

12 Алматы қаласы әкімдігінің 

«Метрополитен» ШЖҚ МКК  

Басқа құрылыс қалдықтары 70,00 

13 «Беккер және К» ЖШС  Аралас макулатура 52,45 

14 «Корпорация «Бизнес-информ» ЖШС  Аралас макулатура 52,11 

15 «Газпром нефть-Казахстан» ЖШС  Аралас макулатура 36,30 

 

2017 жылы Алматы қ. бойынша медициналық қалдықтардың көлемі А 

класы - 39 091,306 тонна, Б класы – 63 917,342 тонна, В класы – 21,653 тонна, 

Г класы - 3 367,63 кг, 1 292,46 л (5.15.4-ші диаграмма). 

 

5.15.4-ші диаграмма. Алматы қ. бойынша түзілген медициналық 

қалдықтар көлемінің байланысы (%) 

 

 
 

2016 жылмен салыстырғанда, 2017 жылы А және Б класындағы 

түзілген медициналық қалдықтардың көлемі айтарлықтай ұлғайды (5.15.5-ші 

кесте). 
 

5.15.5-ші кесте. 2016-2017 жылдарға медициналық қалдықтар 

бойынша салыстырмалы кесте (т) 
 

№ р/с Жыл А класы Б класы В класы Г класы Д класы 

1 2016 731,051   461,025  24,382  құралдар (дана) – 17 147 

қатты (кг) – 24 706 

сұйық (л) – 429 

0,429  

2 2017  39 091,306 63 917,342 21,653 құралдар (дана) – 20 080 

қатты (кг) –3 367,63 

сұйық (л)– 1 292,46 

0  
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ҚОҚ БАЖ-да медициналық қалдықтар бойынша 12 есеп ұсынылды. 

Түзілген қалдықтардың көлемі мен олармен жүргізілген операциялар 5.15.6-

шы кестеде келтірілген. 

 

5.15.6-шы кесте. Есептерден медициналық қалдықтар бойынша 

деректер 
 

№ 

р/с 

Ұйым атауы Қалдық 

класы  

Қалдық түрі  Пайда 

болғаны 

Тапсырылғаны 

1   «Дәрігер Раисованың 

емханасы» «Рада 

Медициналық орталығы» 

ЖШС 

Б 

 

Өткір, тікенекті 

қалдықтар (кг) 

8,50 8,50 

Басқа (кг) 8,50 8,50 

2  «Карина Trading» ЖШС Б 

 

Басқа (кг) 0,01 0,01 

3  «Жетісу-Семиречье» 

медициналық орталығы» 

ЖШС 

Б Биологиялық/ 

анатомиялық 

қалдықтар (кг) 

89,00 89,00 

Өткір, тікенекті 

қалдықтар (кг) 

845,00 845,00 

Басқа (кг) 59,00 59,00 

4  «Медсервисхирургия» ЖШС А (м3) 306,00 306,00 

Б Өткір, тікенекті 

қалдықтар (кг) 

429,00 429,00 

Басқа (кг) 288,00 288,00 

5  «Монтажарнаулықұрылыс» 

компаниясы» АҚ 

А (м3) 2100,00 2100,00 

6  «Dr.Roy» ЖШС Б Өткір, тікенекті 

қалдықтар (кг) 

0,30 0,30 

Басқа (кг) 0,51 0,51 

7  «Достар Мед Сервис» ЖШС Б Өткір, тікенекті 

қалдықтар (кг) 

0,30 0,30 

Басқа (кг) 0,05 0,05 

8  «Дари Медиа Фарм» ЖШС В Басқа (кг) 0,05 0,05 

9  «Коновалов лазер орталығы» 

ЖШС 

Б Өткір, тікенекті 

қалдықтар (кг) 

192,90 192,90 

10  Алматы облысы әкімдігінің 

«Алматы облысының 

денсаулық сақтау 

басқармасы» мемлекеттік 

мекемесінің «Алматы 

облыстық тері-

венерологиялық диспансері» 

ШЖҚ МКК 

Б Биологиялық/ 

анатомиялық 

қалдықтар (кг) 

1934,00 1934,00 

11  «MLab» ЖШС Б Биологиялық/ 

анатомиялық 

қалдықтар (кг) 

0,05 0,05 

Басқа (кг) 0,05 0,05 

12  «Medical Park» ЖШС Б Биологиялық/ 

анатомиялық 

қалдықтар (кг) 

0,01 0,01 

Өткір, тікенекті 

қалдықтар (кг) 

1,50 1,50 

Басқа (кг) 2,49 2,49 
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5.15.7-ші кестеде қаланың өнеркәсіп қалдықтарын орналастыру 

полигондары бойынша ақпарат ұсынылды. 

 

5.15.7-ші кесте. Алматы қ. бойынша қауіпті емес қалдықтарды (ІІ-

класс) орналастыру полигондары  

 
№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық көмірі  Табиғат пайдаланушы Учаскенің орналасқан 

орны 

1 060640001713 20321067019 «Алматы электр станциялары» 

АҚ 

Алматы қ., Алатау ауд., 

Алғабас с. солтүстігінде 

2 060640001713 20321067018 «Алматы электр станциялары» 

АҚ 

Алматы қ., Алатау ауд., 

Алғабас с. солтүстігінде 

3 060640001713 20321067001 «Алматы электр станциялары» 

АҚ 

Алматы қ., Алатау ауд., 

Ақсай с/о, Алғабас с. 

солтүстігінде 

4 060640001713 20314915060 «Алматы электр станциялары» 

АҚ 

Алматы қ., Жетісу ауд., 

Сейфулин даңғ, 433, 1-

ЖЭО (Заря Востока 

поселкесі)  

 

5.16 Астана қ.  

Есептілік кезеңде Астана қ. облысы бойынша ҚОҚ БАЖ-ға 

қалдықтарды түгендеудің 418 есебі қабылданды, бұл 2016 жылмен 

салыстырғанда 47 есепке көп. 34 есеп ҚР ЭМ «ҚОҚ АТО» ШЖҚ РМК 

модераторларымен, 384 есеп табиғат пайдаланушылар мен қалдықтарды 

жинау, шығару, кәдеге жарату, өңдеу, сақтау, орналастыру немесе жою 

бойынша операцияларды орындайтын субъектілердің өздігімен енгізілді.  

ҚОҚ БАЖ-ға ұсынылған 2017 жылға арналған қалдықтарды түгендеу 

бойынша есептерге сәйкес түзілген қауіпті және қауіпті емес қалдықтардың 

көлемі 5.16.1 және 5.16.3-ші кестелерде және 5.16.3-ші диаграммада көрініс 

табады. 

 

5.16.1-ші кесте. 2017 жылы түзілген қауіпті қалдықтардың көлемі 

 
№ р/с Қалдықтардың түрлері Көлемі, т 

1 Қызыл тізімнің қалдықтары 126,64 

2 Янтарь тізімнің қалдықтары 9 268, 38 

3 Жасыл тізімнің қалдықтары 1 406 584,15 
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5.16.1-ші диаграмма. 2017 жылғы қауіпті қалдықтардың көлемі мен 

қозғалысы 
 

 

 

2017 жылы облыс бойынша түзілген қауіпті қалдықтардың көлемі 1 415 

979,16 тоннаны құрады. «Янтарь» тізім қалдықтарының аса ірі көлемі 

«Қазақстан Республикасы Ұлттық гвардиясының 5573 әскери бөлімі» РММ 

(5001,1 т), «жасыл» тізім «Астана–Энергия» АҚ (1 342 766,758 т), Астана 

қаласы әкімдігінің «Астана су арнасы» ШЖҚ МКК (19 477,25 т) түзілген. 

5.16.2-ші кестеде 2017 жылы қауіпті қалдықтардың аса ірі көлемі 

түзілген Астана қ. кәсіпорындары ұсынылған. 

 

5.12.2-ші кесте. 2017 жылы қауіпті қалдықтардың аса ірі көлемі 

түзілген Астана қ. кәсіпорындары 

  
№ 

р/с 

Кәсіпорын атауы Қалдықтар түрлері Көлемі, т 

1 «Астана – Энергия» АҚ Күл және күлшлак қалдықтары 1 337 311,82 

Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

4 284,38 

2 Астана қаласы әкімдігінің «Астана су Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 17 581,94 
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№ 

р/с 

Кәсіпорын атауы Қалдықтар түрлері Көлемі, т 

арнасы» ШЖҚ МКК 

   

қалдықтар  

Күл және күлшлак қалдықтары 1 890,19 

3 «Багек және К» ЖШС  Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

14 241,39 

4 «Мейір-М» ЖШС Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

5 000,20 

5 «Қазақстан Республикасы Ұлттық 

ұланының 5573 әскери бөлімі» 

республикалық мемлекеттік мекемесі 

Пайдаланған майлар 5 000,00 

6 «Электро-Вид-А» ЖШС Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

2025,45 

7 «Астанагазсервис» АҚ Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

2 000,00 

8 «Астана-Дорстрой НС» ЖШС Янтарь деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар   

1 526,33 

9 «Астана-Теплотранзит» АҚ Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

1 173,70 

10 «Астана халықаралық аэропорты» АҚ 

  

Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

924,41 

11 «Capital City Center» ЖШС  Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

802,99 

12 «Қайнар-9» ЖШС  Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

704,94 

13 «Файн отель туризм ишлетмеджилик» АҚ 

Астана қ. филиалы  

Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

702,60 

14 «Блоксервис Азия ПК» ЖШС Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

673,00 

15 «Комтранс Сервис» ЖШС  Жасыл деңгейлі басқа қауіпті 

қалдықтар  

659,18 

 

2017 жылы Астана қ. бойынша сынаптың жалпы көлемі, құрамында 

сынабы бар шамдар 5 568,39 кг құрады. Қалдықтардың аталған түрі бойынша 

жалпы ақпарат 5.16.2-ші диаграммада ұсынылған. 
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5.16.2-ші диаграмма. Астана қ. бойынша құрамында сынап бар 

шамдардағы сынаптың көлемі туралы деректер (кг) 

 

 
 

Облыс бойынша түзілген қауіпті емес қалдықтардың жалпы көлемі            

154 057,392 тоннаны құрады. Құрылыс материалдары қауіпті емес 

қалдықтардың жалпы көлемінің 77%-ын құрайды, көлем 2016 жылмен 

салыстырғанда 54 287,48 тоннаға ұлғайған және 119 944,334 тоннаны 

құрайды. Сонымен қатар өткен кезеңмен салыстырғанда электронды және 

электр жабдықтарының көлемі (9 744, 96 тоннаға) айтарлықтай ұлғайған. 

 

5.16.3-ші кесте. 2017 есептік жылы түзілген қауіпті емес 

қалдықтардың көлемі  

 
№ р/с Қалдықтардың түрлері Көлемі, т 

1 Қаптау материалдары 4 420, 86 

2 Макулатура 1 991, 36 

3 Пластик қалдықтары 447, 22 

4 Электрондық және электр жабдық қалдықтары 9 860,80 

5 Ірі көлемді қалдықтар 596,48 

6 Құрылыс қалдықтары  119 944,33 

7 Қолданыстан шыққан автокөлік (дана)  119,00 

8 Басқа қалдықтар 16 796,35 

 

Пайыздық мөлшерде түзілген қауіпті емес қалдықтардың үлестері, 

сондай-ақ ірі көлемде қауіпті емес қалдықтарды түзетін кәсіпорындар 5.16.3-

ші диаграммада және 5.16.4-ші кестеде ұсынылған. 
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5.16.3-ші диаграмма. Астана қ. бойынша пайда болған қауіпті емес 

қалдықтар көлемінің байланысы (%) 

 

 
 

5.16.4-ші кесте. 2017 жылы қауіпті емес қалдықтардың аса ірі көлемі 

түзілген Астана қ. кәсіпорындары 

 
№ 

р/с 

Кәсіпорын атауы Қалдықтардың түрлері Көлемі, т 

1 "Сембол Улусларарасы Ятырым Тарым 

пейзаж иншаат туризм санайи ве 

Тиджарет аноним ширкети" АҚ Астана 

қаласындағы филиалы  

Басқа да құрылыс қалдықтары 40 311,93 

2 «Базис-Астана» ЖШС  Бетон бұйымдарының сынықтары 30 000,00 

Темір бұйымдарының сынықтары  5 500,00 

Кірпіш сынықтары 2 000,00 

Керамикалық құбырлардың 

сынықтары 

1 000,00 

Құрылыстың, ғимарат және 

имаратты қиратудың аралас 

қалдықтары 

1 000,00 

3 «Интекси» ЖШС Ірі көлемді тұрмыстық жабдық 9 771,12 

Қағаз 772,20 

4 «Arabtec Consolidated Contractors 

Limited» компаниясының Астана 

қаласындағы филиалы  

Басқа да құрылыс қалдықтары 9 191,04 

5 «Базис» құрылыс компаниясы» ЖШС 

Астана қаласындағы филиалы 

 

Бетон бұйымдарының сынықтары 4 000,00 

Темір бұйымдарының сынықтары 4 000,00 

Кірпіш сынықтары 2 000,00 

Құрылыстың, ғимарат және 

имаратты қиратудың аралас 

қалдықтары 

1 998,00 

6 «Стройконструкция» АҚ Басқа да құрылыс қалдықтары 3 797,92 

7 «High vill Kazakhstan» ЖШС Құрылыстың, ғимарат және 

имаратты қиратудың аралас 

2 458,68 
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№ 

р/с 

Кәсіпорын атауы Қалдықтардың түрлері Көлемі, т 

қалдықтары 

8 «Стройастес» ЖШС Басқа да құрылыс қалдықтары 2 000,00 

9 «Almas Building Astana» ЖШС Басқа да құрылыс қалдықтары 1 000,00 

10 «Мейір-М» ЖШС Құрылыстың, ғимарат және 

имаратты қиратудың аралас 

қалдықтары 

1 916,60 

11 «Eko Sphere Kz» ЖШС Басқа қаптауыш материалдар 1 656,00 

12 «Қайнар-9» ЖШС  Басқа да құрылыс қалдықтары 700,38 

13 «№ 2 автобус паркі» ЖШС Бетон бұйымдарының сынықтары 473,06 

14 «Cominvestgroup» ЖШС Басқа да құрылыс қалдықтары 375, 00 

15 «Астана халықаралық аэропорты» АҚ Басқа да құрылыс қалдықтары 286,66 

 

2017 жылы Астана қ. бойынша медициналық қалдықтардың көлемі А 

класы - 60 151,2 тонна, Б класы – 6 233,542 тонна, В класы – 46,813 тонна, Г 

класы – 3 846,3 (5.16.4-ші диаграмма). 

 

5.16.4-ші кесте. 2017 жылы қауіпті емес қалдықтардың аса ірі көлемі 

түзілген Астана қ. кәсіпорындары 

 

 
 

2016 жылмен салыстырғанда, 2017 жылы түзілген медициналық 

қалдықтардың көлемі 10 есеге ұлғайған (5.16.5-ші кесте). 
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5.16.5-ші кесте. 2016-2017 жылдары түзілген медициналық 

қалдықтардың көлемі бойынша салыстырмалы кесте (т) 

 
№ р/с Жыл А класы Б класы В класы Г класы Д класы 

1 2016 58,452 597,35 45,356 құралдар (дана) – 15 920 

қатты (кг) – 349,9 

сұйық (л) - 0 

0 

2 2017  60 151,20 6 233,54 46,81 құралдар (дана) – 17 319 

қатты (кг) – 3 846,3 

сұйық (л) – 0 

0  

 

ҚОҚ БАЖ-ға А,Б,В және Г кластарындағы түзілген және тараптық 

ұйымдарға берілген залалсыздандырылған қалдықтарына қатысты «Ұлттық 

нейрохирургия орталығы» АҚ есебі ұсынылған (5.16.6-шы кесте).  

 

5.16.6-шы кесте. Есептерден медициналық қалдықтар бойынша 

деректер 

 
№ 

р/с 

Қалдық 

класы  

Қалдық түрі  Пайда болғаны Тапсырылғаны 

1 А (м3) 1 991,500 1 991,500 

2 Б Басқа (кг) 23,365 23,365 

3 В Басқа (кг) 3,692 3,692 

4 Г Құрамында сынап бар заттар (дана) 2157,000 2157,000 

Дәрілік заттар сұйық (л), қатты (кг) 0,829 0,829 

 

5.16.7 және 5.16.8-ші кестелерде қала бойынша өнеркәсіп қалдықтары 

мен ТҚҚ полигондарына қатысты ақпарат ұсынылды.  

  

5.16.7-ші кесте. Астана қ. бойынша ТҚҚ полигондары  

 
№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық 

көмірі  

Табиғат пайдаланушы Учаскенің 

орналасқан орны 

1 121040003625 21318063369 Астана қаласы әкімдігінің «Астана 

эко-полигон НС» ШЖҚ МКК 

  

Астана қ.,  

«Алматы» ауд.,  

Алаш шоссесі 

 

5.16.8-ші кесте. Астана қ. бойынша қауіпті қалдықтарды (ІІ-класс) 

орналастыру полигондары  

  
№ 

р/с 

ЖСН/БСН Кадастрық көмірі  Табиғат пайдаланушы Учаскенің 

орналасқан орны 

1 041140002811 21318063008 «Астана-Энергия» АҚ Астана қ., «Алматы» 

ауд. 

2 041140002811 21319059052 «Астана-Энергия» АҚ Астана қ., Өндірістік 

аймақ 
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6. Қалдықтарды өңдеу секторының инвестициялық 

тартымсыздығы 

Қалдықтарды өңдеу секторына инвестициялар тарту (оның ішінде 

шетелдік) ҚР Үкіметінің негізгі міндеттерінің бірі болып табылады. Оны 

жүзеге асыруға мемлекеттік және квази-мемлекеттік құрылымдардың кең 

ауқымы тартылған. 

Өнеркәсіптік қалдықтардың басым бөлігі дәстүрлі түрде кесілген 

кесектер кеңістігін толтыру үшін, ішінара жыртылған саңылауларға және 

құрылыс материалдарын өндіруге және өндіруге аз бөлігі ғана 

пайдаланылады. 

ҚР ЭМ ақпаратына (energo.gov.kz) сәйкес 2017 жылы өңделген және 

кәдеге жаратылған қалдықтардың көлемі 30,9%-ды құрайды (2016 жылы – 

26,8%).    

Өнеркәсіп қалдықтарының әртүрлі түрлерін өңдейтін әлеуетке 

қарамастан, оларды өңдеуге жинау және дайындау кезіндегі шығындар 

аталған бағытты дамытуға ықпал етеді  

Сонымен қатар, қоқыстарды сұрыптауға, өңдеуге және кәдеге жаратуға 

жұмсалатын инвестициялардың көлемі жеткізілетін көлемдерге, оның 

морфологиясына өте тығыз байланысты. Қалдықтарды жинау және жою 

тізбегінің жалғыз иесінің болмауы инвестициялар үшін қауіп тудырады. 

Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, кәсіпорындар қалдықтарды кәдеге 

жарату және пайдалану шараларының алдын алғаннан гөрі қалдықтарды 

орналастырғаны үшін төлем жүргізген тиімдірек болады. 

ТҚҚ жинау, кәдеге жарату және өңдеу секторын дамытуға қатысты 

Қазақстанда ТҚҚ сұрыптау және өңдеуді жүзеге асыратын 100-ден астам 

шағын және орта бизнес бар, белгілі бір аймақта қалдықтардың жекелеген 

түрлері ғана жеткіліксіз көлемде өңделеді және жалпы айтқанда қалдықтарды 

кәдеге жаратудың тиімділігі туралы айтуға мүмкіндік бермейді. Негізінен 

барлық қалдықтар көму үшін полигондарға шығарылады бұл ретте, кейбір 

полигондарды қоспағанда, полигондардың барлығына дерлігі санитарлық 

ережелер мен экологиялық нормалардың талаптарына сәйкес келмейді және 

қалпына келтіруді талап етеді. 

ҚР ЭК қалдықтарды жеке жинауды және өңдеуді ынталандыруды 

көздейді, бірақ іс жүзінде ол қолданылмайды. Тарифтерді есептеу бойынша 

қолданыстағы әдістеме ТҚҚ тасымалдауды көздейді және оған оларды 

жинау, кәдеге жарату және көму жатпайды. 

Институционалдық деңгейде ТҚҚ басқару секторының 

инфрақұрылымы толығымен құрылмаған, аталған мәселені шешуде аумақтар 

шашыраңқы болды және қалдықтармен жұмыс істеу саласында бірыңғай 

басқару саясаты жоқ. 
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Инвестиция тарапына сондай-ақ қалдықтармен жұмыс  саласындағы 

тарифтердің төмендігі және мемлекеттік ынталандыру шараларының 

жеткіліксіздігі ықпал етеді.   

Сектордың инвестициялық тартымсыздығының басты себептерінің бірі 

бұл қалдықтарды тасымалдау шығындарының түріне қарамастан, шикізаттың 

өзіндік құнының едәуір артуы. 

Тұрмыстық қатты және өнеркәсіп қалдықтарын өңдеу және кәдеге 

жарату мәселесінің өте маңызды негізгі аспекті - қалдықтар нарығын және 

қалдықтарды өңдеу нарығын қалыптастыру болып табылады, бұл қайта 

өңдеуді дамыту үшін негізгі кедергі болып табылады. 

Бұл саладағы кәсіпкерлік белсенділіктің болмауының тағы бір себебі – 

халықтың, сондай-ақ кәсіпорындардың да қайта өңдеу және кәдеге жаратуға 

арналған лизинг тарифтерінің деңгейінің төмендігі. Бұл шаруашылық 

жүргізуші субъектілердің жергілікті әкімшіліктерімен келіссөздері кезіндегі 

ең қиын мәселе болып табылады, өйткені тарифтердің өсуі, ең алдымен 

халық үшін әлеуметтік-саяси мәселе ретінде қарастырылады. 

Көрсетілген мәселелерді және сектордың инвестицииялық 

тартымдылығын шешу үшін ҚР ЭК жаңа тәсілдер әзірлеу, ҚР заңнамасын 

жетілдіру қажет, нақты айтқанда: қоқыс шығаратын ұйымдардың қызметін 

мемлекеттік реттеуге енгізу; қалдықтарға қатысты қолданыстағы түсініктерді 

нақтылау және жаңаларын енгізу (қалдықтар, қалдықтарды жинау, 

қалдықтарды орналастыру объектілері, қалдықтарды өңдеу, кәдеге жарату, 

сақтау және орналастыру және т.б.); мемлекеттік қолдау шараларын, 

инвестициялық тартымдылықты жақсарту бойынша ұсыныстарды әзірлеу; 

қоқыстарды шығарумен елді мекендерді барынша қамту, сондай-ақ алыс 

және халқы аз елді мекендерде қоқыс шығарудың экономикалық негіздемесін 

бағалау бойынша жұмыстар жүргізу; мемлекеттік-жеке әріптестікті дамыту; 

кәсіпорынның нақты шығындарына сәйкес жинақтау нормалары мен ТҚҚ 

жинау, шығару, өңдеу және көму тарифтерін қайта қарастыру; қалдықтарды 

орналастырудың ескі объектілерін қалпына келтіру және жаңа объектілер 

құрылысын салудың халықаралық оң тәжірибесін Қазақстанда қолдану 

(гольф-клубтар, стелла құрылғысы бар демвлыс аймақтары, ескерткіштер 

және т.б.). 
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7. Табиғат пайдаланушылар санын талдау 

ҚР Экологиялық кодексіне сәйкес табиғат пайдаланушы - табиғи 

ресурстарды пайдалануды және (немесе) қоршаған ортаға эмиссияларды 

жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлға. 

ҚР ЭМ ЭРБК және ҚР облыстары мен қалалары әкімдіктерінің 

деректеріне сәйкес Қазақстандағы табиғат пайдаланушылардың жалпы саны  

28 984 құрайды, оның ішінде 2 406-сы І санаттағы пайдаланушы. Аса ірі көп 

пайдаланушылар саны Алматы, Ақмола және Солтүстік Қазақстан 

облыстарында тіркелген.   

Табиғат пайдаланушылардың аймақтар бойынша жалпы саны 7.1-ші 

диаграммада ұсынылған.  
 

7.1-ші диаграмма. Аймақтар бойынша табиғат пайдаланушылардың 

саны (I-IV санаттар) 

 

 

 

01.01.2018 жылы ҚОҚ БАЖ-да тіркелген табиғат пайдаланушылар 

саны 6 830 бірлікті құрады. 2017 жылға қалдықтарды түгендеу бойынша 

есептерді ұсыну кезеңінде 5 272 жаңа табиғат пайдаланушы тіркелді. 

Санының ұлғаюы табиғат пайдаланушыларға заңнамамен белгіленген 

мерзімде есеп беру қажеттілігі туралы электронды тарату ескертулері, 

интернет ресурстарда (ҚР ЭМ, ЖАО) хабарландырулар орналастыру, 



2017 жылға Өндіріс және тұтыну қалдықтарының мемлекеттік кадастрын жүргізу 

нәтижелері бойынша ақпараттық шолу   

336 

 

телефон байланыс арқылы хабардар ету бойынша жұмыстарды жүргізуге 

мүмкіндік жасады.  

ҚОҚ БАЖ деректеріне сәйкес 2017 жылға қалдықтарды түгендеу 

бойынша есептердің аса ірі басым бөлігі Қостанай және Солтүстік Қазақстан 

облыстарының, ең аз бөлігі Қызылорда облысының табиғат 

пайдаланушыларымен ұсынылды.  

Тіркелген табиғат пайдаланушылар мен ұсынылған есептер саны 

бойынша деректер 7.1-ші кестеде және 7.2-ші диаграммада келтірілген. 

 

7.1-ші кесте. Табиғат пайдаланушылар мен ұсынылған есептер 

бойынша статистика  

 
 № 

р/с 

Есепті жыл Тіркелген табиғат 

пайдаланушыларының 

саны  

Есептердің 

саны 

Есеп ұсынған табиғат 

пайдаланушыларының 

саны  

1 2016 ж. 6 830 7 334 6 575 

2 2017 ж. 12 102 8 538 7 589 

 

7.2-ші диаграмма. Табиғат пайдаланушылар мен ұсынылған есептер 

бойынша статистика  

  

 

 
 

7.2-ші кесте облыстар бойынша қалдықтарды орналастыруға 

қатысты тіркелген объектілер  
 

№ 

р/с 

Облыс Количество объектов до 

01.01.2018 ж. дейінгі 

объектілер саны 

Есеп беру мерзіміндегі 

объектілер саны   

1.  Астана қ. 626 738 

2.  Алматы қ. 464 582 

3.  Ақмола обл. 1195 1459 

4.  Ақтөбе обл. 341 438 
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№ 

р/с 

Облыс Количество объектов до 

01.01.2018 ж. дейінгі 

объектілер саны 

Есеп беру мерзіміндегі 

объектілер саны   

5.  Алматы обл. 623 784 

6.  Атырау обл. 533 639 

7.  Шығыс Қазақстан обл. 1328 1456 

8.  Жамбыл обл. 540 643 

9.  Батыс Қазақстан обл. 1291 1419 

10.  Қарағанды обл. 859 1141 

11.  Қостанай обл. 2232 2534 

12.  Қызылорда обл. 490 544 

13.  Маңғыстау обл. 974 1057 

14.  Павлодар обл. 699 829 

15.  Солтүстік Қазақстан обл. 2220 2615 

16.  Оңтүстік Қазақстан обл. 514 636 

Барлығы 14 929 17 514 

 

Қарағанды (33%), Ақтөбе (28%), Алматы (26%) облыстарында 

тіркелген объектілердің санының өскені байқалады.   

Жалпы алғанда, табиғат пайдаланушылардың өсу қарқынын 

кәсіпорындар мен ұйымдардың ҚОҚ БАЖ-ға мәліметтерін ұсынуға дайын 

екендігі ретінде қарастыруға болады. Сарапшылар Қалдықтардың 

мемлекеттік кадастрын электронды деректер базасына көшуі қазақстандық 

тәжірибе үшін - тиімділік пен ашықтыққа тарапына бастаған маңызды қадам 

екендігін атап өтті. Қазіргі таңда мемлекеттік экологиялық инспекция 

өкілдері мен басқа да мүдделі жеке және заңды тұлғалардың өндіріс және 

тұтыну қалдықтары туралы деректерді жинау және өңдеу рәсімдерін 

оңайлату және жеңілдету мүмкіндігі пайда болды. ҚОҚ БАЖ-да табиғат 

пайдаланушылар санын ұлғайту үшін қолданыстағы ақпараттық жүйелерді 

(басқа мүдделі  мемлекеттік органдар) интеграциялау, БАҚ және ҮЕҰ 

арқылы ҚОҚ БАЖ-ды кеңінен насихаттау, жүйеде қосымша мазмұн мен 

функцияларды дамыту, пайдаланушылар үшін барынша ыңғайлы байланыс 

және т.б. сияқты іс-шараларды қамтитын үздік ұлттық және әлемдік 

тәжірибені ескере отырып, пайдаланушыларды тарту стратегиясын әзірлеу 

қажет. 
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8. Полигондарды талдау және қалдықтарды орналастыру  

 

ҚР ЭК ақпаратына сәйкес (energo.gov.kz) бүгінгі таңда елде шамамен 

29,7 млрд тонна қалдық (өнеркәсіптік және ТҚҚ) жинақталған  

Бұл ретте 2017 жылы өнеркәсіп өндірісінің көлемі 7,3%-ға өсті. Сумен 

жабдықтауда, кәріз жүйесінде, қалдықтарды жинау және бөлуді бақылауда 

қалдықтар көрсеткіші 0,2%-ға (stat.gov.kz) төмендеді.  

Елдегі түзілген ТҚҚ-ның жыл сайынғы көлемі 4,5 -5 млн тонна оның 

9,05 %-ы қайта өңделеді, қалған көлемі (90,95%-ға жуығы) полигондар мен 

үйінділерде орналасқан, халық саны 18 473,3 мың адам кезінде елдегі бір 

тұрғын үшін жыл сайынғы ТҚҚ түзілу көлемі 280-330 кг құрайды. 

Халық санының қарқынды өскені, халықтың әл-ауқаты деңгейінің 

көтерілгені, сондай-ақ, сәйкесінше ТҚҚ түзілу көлемі жыл сайын өскені 

байқалады. ТҚҚ түзілу көлемінің жыл сайынғы өсімі 400-500 мың тоннаны 

құрайды. Бүгінгі күні ел халқының 66,4%-ы қоқыс жинау қызметтерімен 

қамтылған. Сонымен қатар, полигондардың 10-14%-ының ғана рұқсат 

құжаттары бар. 

ҚОҚ БАЖ-ға қалдықтарды орналастыру бойынша объектілердің жалпы 

саны 17 934 құрайды, оның ішінде ТҚҚ орналастыруға арналған полигондар 

– 1 900, қауіпті қалдықтарды орналастыруға арналған полигондар – 124, 

қауіпті емес қалдықтарды орналастыруға арналған полигондар -180.  

Қалдықтардың мемлекеттік кадастры деректерінің талдауы 

полигондардың аса ірі басым бөлігі Қостанай (334), Жамбыл (220), 

Қарағанды (180) және Оңтүстік Қазақстан (219) облыстарында екендігін 

көрсетті. Тіркелген 1 390 кадастр ісінің 299-ы Қостанай облысында, 193-і 

Оңтүстік Қазақстан облысында, 144-і Батыс Қазақстан облысында тіркелген.  

ҚОҚ БАЖ-дың кадастр ісінің жалпы санынан ЖАО шешімдері 73%, 

жер учаскесінің шекарасын белгілеу туралы анықтама – 65%, қалдықтарды 

орналастыру объектісін құруға ТЭН - 6%, мемлекеттік сараптаманың оң 

нәтижесі - 72%, санитарлы-эпидемиологиялық қорытындысының 

сараптамасы - 31% бар. 

8.1-ші кестеде рұқсат берілген құжаттарды есепке ала отырып, 

облыстар бойынша қалдықтарды орналастыру полигондардың саны туралы 

ақпарат бар. 
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8.1-ші кесте. Облыстар шегінде қалдықтарды орналастыру полигондарының саны  

 
№ 

р/с Облыс/қала 
Объектілер Кадастрлық істер ЖАО шешімі 

Жер учаскесінің шекарасын орнату 

туралы анықтама   

Барл. ТҚҚ 1-класс 2-класс Барл. ТҚҚ 1-класс 2-класс Барл. ТҚҚ 1-класс 2-класс Барл. ТҚҚ 1-класс 2-класс 

1  Алматы қ.  4 0 0 4 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 

2  Астана қ. 3 1 0 2 3 1 0 2 1 1 0 0 3 1 0 2 

3  Ақмола  135 100 8 27 44 33 5 6 34 27 3 4 18 14 2 2 

4  Ақтөбе  36 18 16 0 32 17 15 0 30 15 15 0 26 13 13 0 

5  Алматы  130 126 1 3 14 10 1 3 13 9 1 3 14 10 1 3 

6  Атырау 59 42 17 0 50 38 12 0 49 38 11 0 40 30 10 0 

7  Шығыс 

Қазақстан  
184 146 9 29 32 18 3 11 23 14 1 8 15 14 0 1 

8  Жамбыл 220 184 7 29 202 178 3 21 188 173 2 13 138 118 2 18 

9  Батыс Қазақстан  149 145 3 1 144 142 1 1 138 136 1 1 139 138 0 1 

10  Қарағанды  180 132 8 40 54 30 4 20 25 8 3 14 50 30 3 17 

11  Қостанай  334 331 2 1 299 299 0 0 281 281 0 0 119 119 0 0 

12  Қызылорда  140 131 9 0 132 125 7 0 104 104 0 0 68 67 1 0 

13  Маңғыстау  82 52 24 6 27 11 13 3 20 5 12 3 18 5 12 1 

14  Павлодар  133 114 9 10 26 8 8 10 17 3 6 8 22 6 6 10 

15  Солтүстік 

Қазақстан  
198 197 0 1 136 135 0 1 13 13 0 0 129 128 0 1 

16  Оңтүстік 

Қазақстан  
219 181 11 27 193 166 9 18 82 60 8 14 103 80 8 15 

 Барлығы 2 204 1 900 124 180 1 390 1 211 81 98 1 020 887 63 70 904 773 58 73 
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8.1-ші кестенің жалғасы. 
 
№ 

р/с Облыс/қала 

Қалдықтарды орналастыру 

объектiлерiн құрудың ТЭН 

Мемлекеттік сараптаманың оң 

қорытындысы  
СЭС қорытындысы 

Барл. ТҚҚ 1-класс 2-класс Барл. ТҚҚ 1-класс 2-класс Барл. ТҚҚ 1-класс 2-класс 

1  Алматы қ.  6 5 0 1 36 27 3 6 42 31 5 6 

2  Астана қ. 0 0 0 0 27 13 14 0 13 8 5 0 

3  Ақмола  1 0 0 1 13 9 1 3 13 9 1 3 

4  Ақтөбе  5 2 3 0 30 18 12 0 29 19 10 0 

5  Алматы  3 1 0 2 31 17 3 11 1 1 0 0 

6  Атырау 1 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 2 

7  Шығыс Қазақстан  2 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1 

8  Жамбыл 2 1 1 0 201 178 3 20 51 31 2 18 

9  Батыс Қазақстан  0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 

10  Қарағанды  14 5 1 8 29 7 4 18 40 22 2 16 

11  Қостанай  1 1 0 0 297 297 0 0 115 115 0 0 

12  Қызылорда  27 27 0 0 89 82 7 0 3 3 0 0 

13  Маңғыстау  9 3 6 0 27 11 13 3 19 6 10 3 

14  Павлодар  6 1 2 3 23 6 8 9 23 7 8 8 

15  Солтүстік 

Қазақстан  
0 0 0 0 14 14 0 0 8 8 0 0 

16  Оңтүстік 

Қазақстан  
12 5 5 2 185 159 9 17 70 48 8 14 

 Барлығы 89 52 18 19 1 006 839 77 90 434 312 51 71 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

9.1. Қалдықтар кадастрын жүргізу саласындағы халықаралық 

тәжірибе  

Аталған бөлімде Чехия Республикасындағы, Ресей Федерациясындағы 

және Корея Республикасындағы қалдықтардың есебі бойынша ақпараттық 

жүйелерді жүргізудің үлгілері қарастырылған.  

Чехия Республикасында қалдық шаруашылығының ақпараттық 

жүйесі 

Чехияда қалдықтар туралы алғашқы заң 1991 жылы қабылданды. 1991 

жылға дейін қалдықтарды өңдеу ешқандай заңнамалық бақылауға немесе 

ережемен реттелмеген және қайталама шикізаттан басқа ешқандай салалық 

ережемен жүйеленбеген. Аталған саладағы заңды құқықтар мен міндеттер 

әкімділік міндеттермен тығыз байланысты. Қолданыстағы қалдықтар туралы 

заңда қалдықтардың пайда болуына жол бермеуге ерекше назар аударылады, 

қалдықтарды басқару иерархиясы анықталды және қоршаған ортаны қорғау 

және қалдықтарды басқарудағы денсаулықтың негізгі қағидалары 

несихатталады.  

2003 жылы Чехия үкіметі қалдықтарды басқару саласындағы мақсаттар 

мен міндеттерді қамтитын 2003-2013 жылдарға арналған қалдықтарды 

басқарудың бірінші жоспарын қабылдады. Аталған жоспар Еуропалық 

Одақтың стратегиясы мен нормативтік базасының негізінде жасалды. 2004 

жылы Чехия ЕО мүшесі ретінде қалдықтармен күрес мәселелерінде тиісті 

қолдауға ие болды.  

Бүгінгі күні Үкіметтің қалдықтарды басқару саласындағы қызметі 

2014-2025 жылдарға арналған қалдықтарды басқару жоспарымен реттеледі. 

Чехия Республикасында қалдықтармен күрес үшін бірнеше әдістер 

қолданылады.  

Көму. Бұл әдіс басқаларға қарағанда жиі пайдаланылады. ТҚҚ 

полигондары ірі өндірістерге жақын жерде орналасқан, сондықтан олар ел 

аумағы бойынша біркелкі бөлінбеген.  

 Қалдықтарды өртеу. Қалдықтарды өртейтін зауыттар полигондар 

сияқты химия өнеркәсібі секторында ірі өндірістердің жанынан салынды. 

Қауіпті қалдықтарды өртеу (1-4 класс) атмосфераға зиянды газдар мен 

булардың шығарылуына алып келеді. 5-кластағы қалдықтарды өртеу кезінде  

қауіпті элементтер шығармайды. 

 Биологиялық әдістерді пайдалану арқылы қалдықтарды кәдеге 

жарату. Бұл үшін арнайы жабдықтар пайдаланылады (центрифугалар, 

буландырғыштар, кептіру қордырғылары). Сондай-ақ мұнда анаэробты 

қорыту және қордаландыру жатады.  

 Қатайту. Бұл әдіс сұйық және қатты қалдықтарды кәдеге жарату 

үшін қолданылады. 
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 Қалдықтарды өңдеу.  

 Экспорт. 

Чехияда сервистік-бағдарланған сәулет (SOA) негізінде құрылған 

кешенді, егжей-тегжейлі, аймақтық, гетерогенді, модульдік және толығымен 

электрондық ақпараттық жүйе болып табылатын қалдықтарды басқарудың 

ақпараттық жүйесі (ISOH) жұмыс істейді. Ол қалдықтарды басқарудың 

шешімдерін қабылдау, бақылау және статистикалық қажеттіліктер үшін 

қолданылады. Деректер мемлекеттік органдар үшін кеңейтілген түрде және 

жалпыға бірдей нысанда қол жетімді. Жүйе чех тілінде https://isoh.mzp.cz/  

сайтында қолжетімді. 

ISOH 2001 жылы құрылды. 2001 жылдан бастап 2007 жылға дейін 

ISOH техникалық қолдауды Т.Г. Масарик атындағы Су зерттеулері 

институтының жанындағы Қалдықтарды басқару орталығы қамтамасыз етті. 

2007 жылдан бастап ISOH басқармасы Чехияның қоршаған ортаны қорғау 

министрлігі жанындағы- CENIA Чех экологиялық ақпарат агенттігі 

бағынысты ұйымына берілді. 

ISOH модульдік құрылымы бар және келесі бөлімдерден тұрады:  

- автосынықтарды қабылдау орындарының тізімі; 

- ескі электротехникалық жабдықтарды қабылдау орындарының 

тіркелімі; 

- электротехникалық жабдықтарды өндірушілердің тізімі; 

- қалдықтарды өндіру және басқару туралы бұқаралық ақпарат (кең 

жұртшылыққа қол жетімділік үшін ашық жүйе бөлігі); 

- қалдықтарды өндіру және басқару туралы ақпарат (бақылаушы 

мемлекеттік органдардың сонымен қатар жергілікті атқарушы органдардың, 

Прага қ. аудандық әкімдіктерінің, аймақтық билік органдары мен чехия 

экологиялық инспекциясының қызметкерлері ғана қол жеткізе алатын жабық 

бөлім); 

-  қалдықтармен жұмыс істеу объектілерінің тіркелімі (жинау және 

өңдеу); 

- қалдықтарды тасымалдаушылардың тізімі. 

Есепті кезеңде 100 кг-нан астам қауіпті қалдықтарды немесе 100 

тоннадан астам басқа қалдықтарды, сондай-ақ қалдықтарды өңдеумен 

айналысатын басқа да уәкілетті тұлғалар күнтізбелік жыл ішінде ұлттық 

заңнамаға сәйкес өңдеуді қажет ететін қалдықтарды өндірушілер ISPOP 

міндеттемелерін есепке алудың бірыңғай жүйесі арқылы келесі есепті 

жылдың 15 ақпанына дейін жергілікті атқарушы органдарға есеп береді. 

Жергілікті атқарушы органдар өңдеген жиынтық деректер 15 сәуірден 

кешіктірілмей ISOH жіберіледі. Содан кейін бұл деректер Чехияның ҚОҚМ-

де ұлттық деңгейде қарастырылады. Қорытынды деректерден қалдық 

шаруашылығын басқару жоспарының көрсеткіштері жыл сайын бағаланады. 

https://isoh.mzp.cz/
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Нәтижесінде стратегиялық құжаттарға енгізілген мәселелер анықталып, оны 

жою бойынша ұсыныстар әзірленеді. 

Деректермен жұмыс істеу үшін бағдарлама деректерді қабылдау, сақтау 

және тарату үшін серверлік шешімдерді қоса алғанда, электрондық 

нысандарын жасау және өңдеу үшін Adobe LiveCycle ES пайдаланылады. 

ISPOP-тегі деректер - PDF-пішіміндегі XML файлдардан тұрады, олар 

машинаның өңделуіне мүмкіндік береді. 

ISPOP ерекшеліктері: 

1. Жүйе жеке есептерді ұсынатын стандартты электрондық құжаттарды 

автоматты түрде өңдейді (қағаз түрінде құжаттар айналымын аяқтау); 

2.  Жүйе өңделген барлық деректерді мұрағаттайды, содан кейін 

оларды оңай қадағалауға және статистикалық өңдеуге болады; 

3. Жүйенің барлық тіркелген пайдаланушылары жүйе мұрағаттарында 

сақталған тиісті ақпараттар мен деректерге қол жеткізе алады 

(баяндамашылар, тексеруші рецензенттер); 

Қалдық шаруашылығын басқарудың тиімділік бағасы үшін келесі 

талдау көрсеткіштері қолданылады:  

1) негізгі көрсеткіштер; 

2) арнайы қалдықтар ағындарының мониторингі үшін қосымша ретінде 

қызмет ететін қосымша көрсеткіштер; 

3) белгілі бір нақты топтарды немесе қалдықтардың түрлерін, оның 

ішінде қаптауыш қалдықтарын өндіру және өңдеу мониторингі мен бағалау 

үшін пайдаланылатын арнайы көрсеткіштер. 

Негізгі көрсеткіштер қалдықтардың келесі әрбір түрі бойынша 

бағаланады:  

a) барлық қалдықтар; 

б) қауіпті қалдықтар; 

в) коммуналды қалдықтар; 

г) өзге қалдықтар. 

Негізгі көрсеткіштер ретінде келесілер қолданылады: халықтың жан 

басына шаққандағы ЖІӨ (СҚП), халық саны, қалдықтардың жалпы өндірісі 

(1000 т/жыл), ЖІӨ бірлігіне қалдықтардың жалпы өндірісі (т/1000 СҚП/жыл), 

әрбір тұрғынға қалдық өндірісі (кг/тұрғын/жыл), қалдықтардың жеке түрлері 

үшін – жалпы қалдық өндірісінің үлесі (%), қайта өңделген қалдықтардың 

үлесі (%), кәдеге жаратылған қалдықтардың үлесі (%), энергияны қалпына 

келтіру үшін пайдаланылатын қалдықтардың үлесі (%), үйінділерде көму 

жолымен кәдеге жаратылатын қалдықтары үлесі (%), өртелетін 

қалдықтардың үлесі (%).  

Қосымша индикаторлар: қауіпті қалдықтарды жинау орындарының 

саны, медициналық қалдықтар өндірісінің жалпы көлеміндегі денсаулық 

сақтаудың қауіпті қалдықтарының үлесі (%), денсаулық сақтаудың қауіпті 

қалдықтарының жалпы саны (т), жеке жиналған муниципалды қалдықтар мен 
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қаптамалар өндірісі (кг/ тұрғын/жыл), 1995 жылдың шығыс деңгейімен (%) 

салыстырғанда көму полигондарында сақталатын биологиялық ыдыраған 

тұрмыстық қалдықтардың (BDMW) үлесі, BDMW көмілгендер саны (т).  

Ерекше көрсеткіштер: қалдықтар өндірісінің жалпы көлеміндегі 

құрылыс және бұзылған қалдықтардың үлесі (%), құрылыс және бұзылған 

қалдықтардың (т) жалпы өндірісінің үлесі (%), қалпына келтірілген құрылыс 

және бұзылған қалдықтардың жалпы саны (т), үйінділерге шығарылған 

құрылыс және бұзылған қалдықтардың үлесі (%),үйінділерге шығарылған 

құрылыс және бұзылған қалдықтардың жалпы саны (т), құрамында ПХД 

полихлорланған дифенилдер бар қалдықтардың жалпы өндірісі (т/жыл), 

пайдаланылған майлардың жалпы өндірісі (т/жыл), пайдаланылған 

батереялар мен аккулуляторлардың жалпы өндірісі (т/жыл), тазарту 

құрылғылары тұнбасының жалпы өндірісі (т/жыл), ауыл шаруашылығы 

жерлерінде пайдаланылатын тазарту құрылғылары тұнбаларының жалпы 

үлесі (%), ауыл шаруашылығы жерлеріндегі тазарту құрылғыларының жалпы 

саны (т), ізбес қалдықтарының жалпы өндірісі (т), автосынықтарының жалпы 

өндірісі (т/жыл). 

 

 
1-ші сурет. Чехия Республикасының қалдықтар шаруашылығының ақпараттық 

жүйесінің басты беті 

 

ҚОҚ БАЖ жетілдіру үшін қалдықтар өндірісі мен басқару туралы 

қайталама шикізатты және бұқаралық ақпаратты қабылдаудың қолайлы 

тізімін (тұрақты түрде жаңартылатын) құруға қатысты Чехия тәжірибесін 

қарастыру қажет. Еуропалық Одақ елдерінің халқы, бірінші кезекте, 

тұрмыстық қатты қалдықтарды жеке жинауды жүзеге асырудан қаржылық 
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пайда алады, бұл, сөзсіз, негізгі ынталандырудың бірі болып табылады және 

саланың тұрақты түрде дамуына алып келеді. Қазіргі таңда ҚОҚ БАЖ 

негізінен бірінші кезекте халықтың және жұртшылықтың белсенді 

қатысуынсыз мемлекеттік органдар тарапынан пайдаланылады. Алайда, 

басқа елдердің тәжірибесі, халықтың белсенді қатысуы осындай ақпараттық 

жүйелерді жетілдіруде маңызды рөл атқаратындығын көрсетеді.  

Мысалы, 2017 жылдан бастап Алматыда TAZALYK мобильді 

қосымшасы жұмыс істейді, соның арқасында қала тұрғындары «Kagazy 

Recycling» қабылдау пункттеріне тапсырылған қағаздан бонустар жинай 

алады және қоғамдық демалыс орындарға кіру үшін жеңілдіктер алады 

(кинотеатрлар, мұз айдындар және т.б.). Қосымша танымалдылыққа ие болып 

отыр, оның құрушылары тізімде қайталама шикізаттың басқа түрлерін қосу 

үшін бүгін жұмыс істеуде. Ұқсас қосымшалар туралы ақпаратты, сондай-ақ 

қалдықтарды қайта өңдеу секторының ағымдағы жағдайын, оң динамикасын, 

табысты жобаларды және т.б. насихаттайтын басқа да ақпаратты ҚОҚ БАЖ-

ға енгізу мәселесін қарастыру қажет сияқты. Қалдықтарды бөлек жинауға 

халықтың белсенді қатыспау себептерінің бірі дамымаған инфрақұрылым 

мен қаржылық қызығушылықтан басқа сектордың ағымдағы жағдайын, 

нақты айтқанда автокөлік шиналарын, пластикті, макулатураны, шыныны, 

майларды және т.б. өңдейтін кәсіпорындар мен зауыттар туралы білмеуі 

екендігін зерттеулер көрсетіп отыр.   

Жоғарыда баяндалғандарға байланысты ҚОҚ БАЖ Қазақстанда 

қалдықтарды өңдеу секторын дамыту бойынша қолданыстағы әлеуетті 

көрсететін және халықты ақпараттандыру бойынша тағы бір тиімді құрал 

бола алады. 

Ресей Федерациясы тауарларын пайдаланудан қалдықтар есебінің 

бірыңғай мемлекеттік ақпараттық жүйесі 

Қоршаған ортаны қорғау және қалдықтарды басқару саласындағы 

Ресей Федерациясының мемлекеттік саясатының негізгі қағидалары 

сәйкесінше «Қоршаған ортаны қорғау туралы» және «Өндіріс пен тұтыну 

қалдықтары туралы» Федералдық заңдарында баяндалған. 

Тауарларды пайдаланудан әзірленген Қалдықтарды тіркеудің бірыңғай 

мемлекеттік ақпараттық жүйесі (бұдан әрі - «ТПҚТ БМАЖ») 

(https://uoit.fsrpn.ru) - тауарларды пайдаланудан болған қалдықтар туралы 

ақпаратты, көрсетілген қалдықтарды жоюды қамтамасыз ету бойынша негізгі 

технологиялық жабдықтың қуаттылығы туралы және Ресей Федерациясының 

заңнамасында көзделген өзге де ақпаратты қамтитын федералды мемлекеттік 

ақпараттық жүйе болып табылады. 

Жүйе көрсетілген ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ететін 

пайдаланылған тауарлар қалдықтарымен жұмыс істеу саласындағы 

ақпаратты жинау, өңдеу және сақтау үдерістерін автоматтандыруға арналған. 

ТПҚТ БМАЖ құру, пайдалану және жаңарту бойынша жұмыстарға 

https://uoit.fsrpn.ru/
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мемлекеттік тапсырыс беруші оператор – Ресейлік табиғатты қадағау болып 

табылады.  

ТПҚТ БМАЖ құрамына келесі кіші жүйелер жатады:  

- «Өндіріс және тұтыну қалдықтары туралы» Федералдық заңға сәйкес 

кәдеге жаратуға жататын пайдалану қалдықтары, тауар өндірушілер мен 

импорттаушылар тіркелімі; 

- қалдықтармен жұмыс істеу бойынша, оның ішінде аймақтық 

операторлардың тіркелімі; 

- қалдықтарды кәдеге жаратуды қамтамасыз ету бойынша негізгі 

технологиялық жабдықтар объектілерінің (қуаттылығы) тіркелімі; 

- I-IV кластағы қауіпті қалдықтарды жинау, тасымалдау, өңдеу, кәдеге 

жарату, залалсыздандыру және орналастыру бойынша қызметті жүзеге 

асыруға лицензия тіркелімі;  

- қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы пайдаланылатын 

анықтамалықтар мен сыныптамалар; 

- жеткізушілерден келіп түскен ақпаратты жинау, жүйелеу, өңдеу және 

сақтау құралдары; 

- қалдықтар есебі жүйесiндегi ақпаратты салыстыруға және талдауға 

арналған, сондай-ақ қалдықтар туралы деректердің мониторинг, бағалау және 

бақылау көрнекi құралдары және әртүрлi қалдық түрлерін кәдеге жарату 

және залалсыздандыру туралы талдау құралдары; 

- қалдықтар туралы және әртүрлi қалдық түрлерін кәдеге жарату және 

залалсыздандыру туралы деректер банкі; 

- экологиялық жинау өлшем есебіне арналған электронды сервистер, 

экологиялық жинау өлшем есебін бірлесіп салыстыру жүргізу туралы өтініш, 

артық төленген (өндіру) экологиялық жинау көлемін есептеу туралы 

(қайтару) өтініш; 

- өзге ақпараттық жүйелермен, оның ішінде ведомствоаралық 

электронды өзара іс-әрекеттің бірыңғай жүйесі арқылы өзара іс-әрекетті 

қамтамасыз ететін ақпараттық кіші жүйелер; 

- қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы нормативтік, статистикалық 

және аналитикалық ақпаратқа еркін қол жеткізуді қамтамасыз ететін 

бұқаралық ақпараттық ресурс; 

- ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің ақпараттық кіші жүйесі.  

ТПҚТ БМАЖ бағдарламалық модулдерінің қызметі өңдеуді, сақтауды 

және 15 миллионнан кем емес жазбаға қол жеткізуді қамтамасыз ету қажет. 

Ашық сессиялардың максималды саны – 2 мың. 

ТПҚТ БМАЖ мен Ресей Федерациясы субъектілерінің атқарушы билік 

органдарымен, атқарушы биліктің өзге федералды органдары арасындағы 

өзара іс-әрекет мемлекеттік және муниципалды қызметтерді ұсыну үшін 

пайдаланылатын ақпараттық жүйелердің ақпараттық-технологиялық өзара іс-

әрекетін және мемлекеттік және муниципалдық функцияларды электронды 



2017 жылға Өндіріс және тұтыну қалдықтарының мемлекеттік кадастрын жүргізу 

нәтижелері бойынша ақпараттық шолу   

347 

 

нысанда ТПҚТ БМАЖ-мен басқа ақпараттық жүйелердің ақпараттық өзара 

іс-әрекетінің бірыңғай форматтары бойынша өзара іс-әрекет 

инфрақұрылымын пайдалану арқылы жүзеге асырылады. 

Жүйеде қамтылған ақпаратқа қол жеткізе алатын субъектілер – 

Ресейлік табиғатты қадағаудың, өзге мемлекеттік билік органдарының, 

жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қызметкерлері, сондай-ақ заңды 

және жеке тұлғалар болып табылады. 

ТПҚТ БМАЖ-ға кіру субъектілерін сәйкестендіру және 

түпнұсқаландыру жүйеге кіру кезінде сәйкестендіргіш арқылы (біліктілігі бар 

ЭБ немесе қарапайым ЭБ (табиғат пайдаланушылар үшін) немесе САБЖ 

пайдалану арқылы (2017 жылдың 1 қаңтарынан бастап табиғат 

пайдаланушылар үшін АБФО және РФ субъектілері әкімдіктері 

қызметкерлері үшін) жүзеге асырылады. 

Ақпараттық жүйенің деректер базасын басқару жүйесі ретінде SQL 

SERVER 2014 (немесе жаңартылғаны) және/немесе PostgreSQL 9.1.2, 

MongoDB (немесе жаңартылғаны) бағдарламалық қамтамасыз ету шығуы 

қажет.  

Тәуелсіз ақпараттық порталының бағалауы бойынша ТПҚТ БМАЖ 

tadviser.ru Ресейдің аса бағалы 10 жүйесіне кіреді және шамамен 103 млн 

рубльмен бағаланады.   

 

 
2-ші сурет. Чехия Республикасының қалдықтар шаруашылығының ақпараттық  

жүйесінің басты беті  

  

 Президенттің 2017 жылғы 31 қаңтардағы «Қазақстанның Үшінші 

жаңғырту» Жолдауы шеңберіндегі міндеттерінің бірі - өнеркәсіпті және 
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электр энергетикасын, көлік және логистиканы, мемлекеттік органдардың 

ішкі қызметін цифрландыру болып табылатын «Цифрлық Қазақстан» 

мемлекеттік бағдарламасы әзірленді: Елбасының «Жаһандық бәсекеге 

қабілеттілік» бөлігі ретінде. Үкіметтің берген тапсырмасын және ресейлік 

әріптестердің тәжірибесін ескере отырып қалдықтарды орналастыру 

орындарының ғарыштық мониторингі, ірі қалалардағы рұқсат етілмеген 

үйінділердің апатты түзілімдерін азайту мониторингі бойынша «Қазақстан 

Ғарыш Сапары ҰК» АҚ геопорталынан түсірілімдер алу мүмкіндігін 

қарастыру қажет  «ғарыштық мониторинг, ірі қалаларда демпингтік табиғи 

заңсыз құралуын төмендету мониторинг гео-порталмен суреттерді салу 

мүмкіндігін қарастыру керек. 

 Табиғат пайдаланушылардың арасында мемлекеттік кадастрды 

танымал ету және оның белсенді пайдаланылуы үшін экологиялық төлемдер 

көлемін есептеу үшін электронды қызметтер саласындағы ресейлік 

әріптестердің тәжірибесін, экологиялық жинау өлшем есебіне арналған 

электронды сервистер, экологиялық жинау өлшем есебін бірлесіп салыстыру 

жүргізу туралы өтініш, артық төленген (өндіру) экологиялық жинау көлемін 

есептеу туралы (қайтару) өтініш; сонымен қатар қалдықтарды кәдеге 

жаратуды қамтамасыз ету бойынша негізгі технологиялық жабдықтар 

объектілерінің (қуаттылығы) тіркелімін қарастыру қажет.  

Корея Республикасы Қоршаған орта министрлігінің қалдықтарды 

алып тастау бойынша сертификаттау жүйесі 

1999 жылы Корея Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі 

қағаз ваучерлерді пайдалану арқылы алып тастау үдерістері мен әдістерін 

қадағалау жолымен қалдықтармен заңсыз жұмыс істеуге қарсы сот талаптары 

үшін қалдықтарды алып тастау бойынша сертификаттау жүйесін ұсынды. 

Алайда, аталған үдеріс барлық қатысушылар үшін ыңғайсыз болды. 

Бағдарлама құжаттарды тексеру арқылы қозғалыс маршруттарын анықтау 

үшін айрықша мөлшердегі жұмыс күшін, уақытты және шығындарды талап 

еткендіктен мақсатқа қол жеткізу қиынға соқты.  

Бұл мәселені шешу үшін 2001 жылдың қыркүйегінде қалдықтарды 

өңдеуден бастап қашықтан түпкілікті өңдеуден хабарлауға, растауға және 

тіркеуге мүмкіндік беретін қалдықтарды басқарудың «All Baro» 

(https://www.allbaro.or.kr) жүйесі енгізілді. Сынамалық пайдалану 

жүргізілгеннен кейін жүйе 2002 жылы қалдықтарды жинауға, тасымалдауға 

және өңдеуге байланысты көп мөлшердегі қалдықтармен айналысатын 

кәсіпорындар мен олардың келісім-шарттағы кәсіпорындарына қызмет 

көрсете бастады. 

Аталған жүйе қалдықтарды өндірушілер, көлік агенттері, өңдеушілер  

мен әкімгерлер арасында таратылатын және пайдаланушыға агент 

лицензиялары мен қалдықтарды тасымалдау туралы бұрын алынған 

мәліметтерді салыстыруға және талдауға мүмкіндік беретін қалдықтарды 

https://www.allbaro.or.kr/
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тасымалдау сертификаттарын цифрландырады және өңдейді. Пайдаланушы 

кез келген уақытта қалдықтарды тасымалдауды қадағалай алады, 

қалдықтарды тазарту нәтижелерін және өңдеу нәтижелерін тексере алады. 

Үкімет әкімшілері қалдықтарды басқарудың барлық процесін нақты уақыт 

режимінде бақылай алады және қалдықтардың заңды және ашық түрде 

берілуін қамтамасыз етеді, заңсыз қоқысқа тыйым салады. 

Жүйенің толық масштабты жұмысынан кейін 2002 жылдың 

қыркүйегінде ол біртіндеп кеңейтіліп, өндірістік қалдықтармен қамтылды. 

2013 жылдың аяғында бұл жүйені 340 мың кәсіпорын пайдаланды және жыл 

сайын 10 миллионнан астам электронды құжат шығарылады, бұл 

жалпыұлттық іскерлік операциялардың нәтижесінде туындаған 

қалдықтардың көпшілігін есепке алатын электрондық ақпараттық жүйемен 

басқарылады дегенді білдіреді. 

 

 
3-ші сурет. «All Baro» жүйесі жұмысының үлгісі 
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4-ші сурет. «All Baro» қалдықтарды басқару жүйесінің басты беті 

 

Туындаған проблемаларды есепке алуды ғана емес, пайдаланушыға 

арналған ұсыныстарды жақсартуға және жетілдіруге мүмкіндік беретін кері 

байланыс жүйесі ыңғайлы болып табылады. Тәулік бойы жұмыс істейтін 

колл-орталығы, клиенттерге қолжетімді онлайн-кеңес бар. Сонымен қатар 

қажет болған жағдайда, қалдықтарды қайта өңдеу және жүйені жетілдіру 

секторында қолданыстағы заңнамаға түзетулер өзгерістер енгізу үдерісіне 

қатысатын мемлекеттік органдар, кәсіпорындар, транспортерлер, ҮЕҰ, 

академиялық орталық өкілдерінен құралған жұмыс тобы құрылған. Жүйенің 

негізгі артықшылықтарының бірі - барлық кезеңдерде ұсынылғандардың 

негізінде жылдық есептерді автоматты түрде толтыру болып табылады. 

Бүгінгі таңда «All Baro» жүйесі әлемдік брендке ұмтылатын 

патенттелген инновациялық жүйе болып отыр. Аталған жүйе халықаралық 

ынтымақтастық шеңберінде Пәкістан, Вьетнам, Египет және бірқатар басқа 

елдердің ұлттық ақпараттық жүйесі үшін негіз болды.  

Кореяның тәжірибесі ҚОҚ БАЖ жүйесін дамытудың негізгі 

мысалдарының бірі бола алады. Жүйені енгізудің бастапқы кезеңдерінде 

әзірлеушілер қолданыстағы есеп беру жүйелерінің қатысу деңгейі мен 

үйлесімсіздігінің төмен деңгейіне тап болды. Аталған мәселелерді шешу 

үшін жүйеге ақпаратты ұсынатын кәсіпорындарға, сондай-ақ жүйені танымал 

етудегі жұртшылықтың қатысуына пайдасы туралы кең ауқымды кампания 

өткізілді. Түрлі ақпараттық жүйелерге берілген есептердің көшірмесін 

жасауға мүмкіндік беретін, осылайша кәсіпорындардың жұмысын 

айтарлықтай жеңілдететін техникалық мүмкіндіктер енгізілді. 
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«Цифрлық Қазақстан» жобасы шеңберінде аталған тәжірибе мүдделі 

мемлекеттік органдармен нақты айтқанда ҚР ӘМ, ҚР АШМ және ҚР ДСМ 

байланысты жүйелерді интеграциялау үшін де пайдаланылуы мүмкін.  

Аталған техникалық мүмкіндіктер ҚОҚ БАЖ-дың одан әрі дамуы 

кезінде назарға алынуы керек және ҚОҚ БАЖ Даму стратегиясын жасауды 

қарастырады, ол мынадай мәселелерді қамтиды: аталған жүйені жүргізу және 

оның жетілдіру бойынша шешімдер қабылдауға жауапты, сондай-ақ оның 

техникалық қолдауды жүзеге асыратын мамандарын, қоршаған ортаны 

қорғау саласындағы уәкілетті органның қызметкерлерін оқыту/тәжірибеден 

өткізу.  

Кореялық тәжірибе мысалында ҚОҚ БАЖ Даму стратегиясын 

әзірлеуде жұмыс істейтін табиғат пайдаланушылардың, үкіметтік емес 

сектордың және басқа да сарапшылардың жұмыс тобын құру мүмкіндігін 

қарастыру қажет. 

 

9.2 Қалдықтардың мемлекеттік кадастрын жүргізу бойынша 

қорытындылар 

Қалдықтардың мемлекеттiк кадастры қалдықтарды орналастырудың 

әрбiр объектiсi (олардың кеңiстiктегi орналасуын көрсете отырып) бойынша 

геоақпараттық жүйелер, сондай-ақ қалдықтардың түрлерi, олардың шығу 

көздерi мен физикалық-химиялық қасиеттерi (халыққа және қоршаған ортаға 

қауiптiлiгi ескерiле отырып), компоненттiк құрамы, сандық және сапалық 

көрсеткiштерi, оларды сақтаудың, көму мен тастаудың техникалық, 

гидрогеологиялық және экологиялық шарттары, оларды пайдалану мен 

залалсыздандыру технологиялары негізiнде жүйелендірілген, кезеңділікпен 

толықтырылатын және нақтыланатын бiрегей мәлiметтер жиынтығы болып 

табылады (ҚР Экологиялық кодексінің 152-бабы шарттары бойынша). 

Қалдықтардың мемлекеттік кадастрын жүргізу кезінде табиғат 

пайдаланушы ақпаратты электронды және қағаз тасымалдағышта ұсынады. 

ҚОҚ БАЖ-ға кіру үшін табиғат пайдаланушының тіркелуі талап етіледі. 

Табиғат пайдаланушы жүйеге тіркелгеннен кейін ҚР ЭК 154-бабының 

талабына сәйкес табиғат пайдаланушы қалдықтарды орналастыру 

объектiлерi, қауiптi қалдықтардың паспорттары, қалдықтарды түгендеу 

жөніндегі есептері мен қалдықтарды орналастыру объектiлерiнің кадастрлық 

ісі бойынша жеке ақпаратты қалыптастырады.  

Қалдықтардың мемлекеттік кадастры мемлекеттік және орыс 

тілдерінде  жүргізіледі, жүйеге нормативті құқықтық актілер мен тиісті 

нысандарды толтыру бойынша нұсқаулықтар орналастырылған.  

Мемлекеттік кадастрлар құрамына келесілер жатады: 

- қалдықтарды орналастыру объектілерінің саны туралы 

мәліметтерден, жер учаскесінің шекараларын белгілеу туралы анықтаманың 

бар-жоғы және түрлері туралы ақпарат, ЖАО шешімін, қалдықтарды 
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орналастыру полигонын құрудың ТЭН, санитарлық-эпидемиологиялық 

сараптамалар мен қалдықтарды орналастыру объектілерін құру сараптамасын 

қамтитын мәліметтерден тұратын кадастрлық іс; 

- әрбір кәсiпорын, өнеркәсiп, қала, әкiмшiлiк аймақтың және тұтастай 

республика бойынша қалдықтардың түрлері бойынша түзілуі, пайдаланылуы, 

залалсыздандырылуы, орналастырылуы және көшірілуі туралы ұсынылатын 

ақпарат, қалдықтарды түгендеу бойынша есеп негiзiнде жасалған 

қалдықтардың қозғалысының деректер базасы; 

- қалдықтардың түрін көрсете отырып, орналасу объектілерінің 

орналасқан жерін көрсететін картография. Қалдықтарды уақытша 

орналастыру объектілері болып табылатын кәсіпорындар туралы деректер, 

полигондар саны және оларда орналасқан қалдықтардың көлемі көрсетіледі; 

- ескірген, тыйым салынған, пайдалануға жарамсыз пестицидтер 

туралы мәліметтер базасымен (кластар бойынша) әрбір облыста түзілген 

ЖҚОЛ және медициналық қалдықтар туралы деректер, полигондар мен 

қорымдар туралы, пестицидтерден босаған ыдыстар, көму орындарын 

көрсету арқылы пестицидтер туралы ақпаратты қамтитын деректер; 

- қалдықтарды орналастыру объектілерінің деректер базасы 

қалдықтарды орналастырудың рұқсат етілген объектілері туралы жүйеленген 

және жалпыланған деректерін, қалдықтарды орналастыру объектісінің түрін, 

кәсіпорынның атауын, учаскенің орналасқан жерін қамтиды. 

- 2015 жылдан бастап Қалдықтардың мемлекеттік кадастрында 

ұсынылғандар:  

1) Қауіпті қалдықтар паспорттары: 2015 ж. – 25 071 дана, 2016 ж. – 15 

852 дана, 2017 ж. – 13 983 дана; 2) қалдықтарды түгендеу бойынша есептер: 

2016 ж. – 7 334 дана, 2017 ж. – 8 538 дана; 3) кадастр ісі – 1 391 дана; 4) 

қауіпті қалдықтар бойынша есептер – 3 050 дана. 

2017 есепті жылда түзілген қауіпті және қауіпті емес қалдықтар 

көлемдері бойынша ақпарат ҚОҚ БАЖ-да 8,217 - уақытша сақтау орны, 199 – 

ТҚҚ полигоны, 55 - қауіпті қалдықтарды орналастыру полигондары, 66 - 

қауіпті емес қалдықтарды орналастыру полигондары болатын қалдықтарды 

түгендеу туралы есептер негізінде, 8 388 қалдықтарды орналастыру объектісі  

қалыптасты. 

Қалдықтарды түгендеу бойынша есептердің аса ірі саны Қостанай 

облысында (1 533), Солтүстік Қазақстан облысында (1 348), Ақмола 

облысында (886) және Шығыс Қазақстан облысында (673) ұсынылған. 

ҚОҚ БАЖ деректеріне сәйкес 2017 жылы 126 874,3 тонна қауіпті 

қалдықтар түзілген. Қауіпті қалдықтардың аса ірі көп көлемі Қостанай және 

Павлодар облысында, аса ірі аз көлемі Батыс Қазақстан облысында 

ұсынылған.   

Тұтастай алғанда, барлық өңірлер үшін ұсынылған есептердің өсуінің 

оң динамикасын атап өтуге болады. 
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Қалдықтардың мемлекеттік кадастрын жүргізу қоршаған ортаны қорғау 

саласындағы уәкілетті органға ұсынылған ақпаратты кешенді талдау 

негізінде Республика аумағында өндіріс және тұтыну қалдықтарымен жұмыс 

істейтін жүйені жетілдіру мақсатында қоршаған ортаны қорғау шараларына 

қатысты шешімдерді қабылдауға, қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы 

басқаруға талдау және тиімділік бағасын жүргізуге мүмкіндік беретін 

маңызды құралдардың бірі болып табылады. 

 

9.3 Өндіріс және тұтыну қалдықтарының мемлекеттік кадастры 

бойынша жұмыстарды жетілдіруге қатысты ұсынымдарды ұсыну. 

2016 жылға арналған шолу нұсқаулығында ұсынылған ұсынымдардан 

басқа, қалдықтардың мемлекеттік кадастрын объектілердің техникалық жай-

күйі, орналастырылған қалдықтар көлемі мен түрлері, салмағы, қалдықтарды 

сұрыптау желілері, өңделген қалдықтарды қалпына келтіру, қалдықтарды 

пайдалану және залалсыздандыру технологияларының деректер базасы 

туралы мәліметтермен толықтыру, қалдықтарды жинау, тасымалдау, өңдеу, 

жоюдың спутниктік навигациялық онлайн-мониторинг жүйесін және 

қосымша бөлімдер мен функцияларды енгізу ұсынылады. 

1. 2017 есепті жылда Қалдықтардың мемлекеттік кадастрында елдің ірі 

кәсіпорындарының, шағын және орта бизнес қалдықтарының әртүрлі 

түрлерінің қозғалысы туралы ақпаратты ашып көрсететін 8 000 астам есеп 

орналастырылған. Аталған ақпарат ғылыми, ғылыми-техникалық 

зерттеулерді, жобаларды, басылымдарды, шолуларды және т.б. жүргізу үшін 

қолданылуы мүмкін. Осыған байланысты кадастр, оның қызметтері туралы 

студенттер арасында кәсіби мамандықтар ортасын, үкіметтік емес және 

мемлекеттік ұйымдардың, қоғамдастықтың, «KazWaste» қалдықтарды 

басқару бойынша Қазақстандық ассоциациясы докторантурасының 

академиялық ортасын құру мақсатында БАҚ бойынша медиа-жоспар 

(стратегия) әзірлеу қажет.  

2. Негізгі құрамды блоктар бойынша автоматты түрде бапталған 

инфографика бөлімін құрастыру (ай сайын немесе тоқсан сайынғы негізде 

жаңартылатын) ұсынылады. Аталған құралы Қалдықтардың мемлекеттік 

кадастрының бірқатар жалпыланған деректерін көрсетумен қатар 

ұсынылатын ақпараттың сапасын және жүйені пайдаланушылар  санын, 

әсіресе БАҚ өкілдерінің, бизнес қоғамдастығы мен қажетті ақпаратты 

іздестіруде мерзіммен шектелген пайдаланушылар санының және басқа 

санаттағы пайдаланушылар санының артуына мүмкіндік береді.   

3. Халықтың мобильді құрылғыларды пайдалануын ескеру. Смартфон 

модельдері үшін есептерді ұсынатын табиғат пайдаланушылар мен ҚОҚ 

БАЖ-да жұмыс істейтін пайдаланушылар үшін белгілі бір функцияларды 

ескере отырып, Қалдықтардың мемлекеттік кадастрының (Android және 

AppStore негізінде) мобильді қосымшасының нұсқасын әзірлеу қажет. 
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Мобильді қосымшалар мобильді құрылғыларды пайдаланатын табиғат 

пайдаланушылар үшін деректерді қауіпсіз алмасудың сенімді арнасы болуы 

керек. 

4. Қазақстанмен Орхус конвенциясы бойынша міндеттерді орындау 

шеңберінде экологтар, ҮЕҰ, сарапшылар және т.б. үшін нақты табиғат 

пайдаланушының толық сипаттамасын қоспағанда сызбалар мен кестелерде 

ұсынылған құрамында ЖҚОЛ қалдықтар, медициналық қалдықтар, 

аналитикалық ақпаратты жариялауға мүмкіндік беретін жүйеге кірудің қол 

жетімділік деңгейін қайта қарастыру қажет. 

5. Халықаралық тәжірибені зерттеу шеңберінде корейлік әріптестердің 

үлгісі және олармен әзірленген «All Baro» қауіпті қалдықтарды ауыстыру 

және тасымалдау жүйесі, олардың негізгі артықшылықтары сарапшылардың 

тәулік бойы онлайн режимінде кеңес беретін үлгісі қарастырылды. Қазіргі 

таңда жүйенің сайтында тек экология департаменттері (аймақтық) 

қызметкерлерінің қала нөмірлері және қолдау қызметінің нөмірлері берілген. 

Модераторлармен байланыс телефондары және басқа байланыс 

құралдарының тізімін кеңейту қажет (skype, мобильді телефон, онлайн-

консультант және т.б.). 

6. Тұрақты негізде жаңартылған қайталама шикізатты қабылдау 

пункттері туралы ақпаратты (бөлек бөлім және картада орналастыру) қосу 

мүмкіндігін қарастыру. Қазіргі таңда қайталама шикізатты жинау бекеттері 

бойынша ақпараттар негізінен ҮЕҰ, қоғамдық қайраткерлер мен мемлекеттік 

органдардың (ҚР ЭМ анықтамалары) сайттарында мәтіндік форматта 

ұсынылады. 

7. Әлеуметтік желілердің ресми аккаунттарында өзекті ақпаратты 

тіркеу және жаңарту. Бұл ақпараттық ресурс, ең алдымен, кадастрды 

танымал ету үшін, инфографика, онлайн-кеңес беру, жиі қойылатын 

сұрақтарды жариялау және т.б. түрінде статистикалық ақпарат беру арқылы 

ақпаратты пайдаланушыларға кері байланыс орнату үшін қолданылады. 

8. Ресей Федерациясының үлгісі бойынша ірі қалаларда түзілген рұқсат 

етілмеген апатты үйінділерді азайту мониторингі, қалдықтарды орналастыру 

орындарын ғарыштық мониторинг бойынша «Қазақстан Ғарыш Сапары» 

ҰК» АҚ геопорталымен түсірілімдерді салуды қарастырады.  

9. Өз құзыреті шегінде онкологиялық орталықтардың деректерімен 

байланысты Қазақстандағы өндірілетін ізбестің, халықтың денсаулығына 

әлеуетті қауіптілігі туралы ғылыми зерттеулерді әзірлеу қажет. 

10. Мемлекеттік органдардың жүйелерімен келесі тақырыптармен 

интеграциялау қажет: 

- ҚОҚ БАЖ-да тіркелген және тіркелмеген пайдаланушылар 

арасындағы айырмашылықты анықтау үшін ҚР Әділет министрлігінің 

«Заңды тұлғалар» МДҚ-жүйесімен «Жылжымайтын мүлік кадастры» 
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жүйесінің - «Өндіріс және тұтыну полигондары бойынша тіркелген 

құқықтарға қатысты интеграциялау талап етіледі; 

- өндіріс және тұтыну полигондарының байланыс координаттарының 

нақтыланған нүктелері бойынша пестицидтер мен құрамында ЖҚОЛ бар 

қалдықтарды көмуге қатысты ҚР АШМ жүйесімен; 

- қажет болған жағдайда басқа органдармен мүдделі ақпарат 

блоктарында. 

11. Шолуды жариялау (қағаз нұсқасы) және оны мүдделі 

мемлекеттік органдарға, ҚР ЭМ аккредиттелген үкіметтік емес ұйымдарға 

(экологиялық блок) және табиғат пайдаланушылар ассоциацияларында 

тарату мүмкіндігін қарастыру. 

12. Қазіргі таңда ЭЫДҰ елдерінің тәжірибесін ескере отырып, 

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органмен өндіріс және 

тұтыну қалдықтарының есебі мен тұжырымдамалық аппараттың жаңа 

тәсілдері бойынша ҚР Экологиялық кодексінің тұжырымдамасы әзірленеді. 

Негізгі экологиялық талаптарды әзірлеу жоспарлануда: өндіріс қалдықтарын 

қайталама өңдеу бойынша өндіріс салаларының қолданыстағы заңнамалық 

және нормативтік нормаларын ескере отырып; тау-кен өндіру және тау-кен 

металлургия, мұнай-газ, ауыл шаруашылығы, жылу энергетикасы және 

энергетика салаларының қалдықтарын пайдалану және өңдеу кезіндегі заңды 

және жеке тұлғалардың экологиялық жауапкершілігі; өндірістік қалдықтарын 

өңдеуді, сонымен қатар қалдықтардың тек қауіпті түрлерін паспорттау, 

қауіпті қалдықтарды өңдеу бойынша негізгі көрсеткіштерді енгізу арқылы 

қалдықтарды басқару бағдарламасын қайта қарастыруды жүзеге асыру. 

Болашақта Тұжырымдаманың негізгі ережелері ҚР Экологиялық кодексінің 

жаңа редакциясында жүзеге асырылатын болады. 

Осылайша, өндіріс және тұтыну қалдықтарының есебі маңызды 

өзгерістер мен түзетулерге ұшырайды. Аталған тәсілдер Қалдықтардың 

мемлекеттік кадастрының жаңа форматқа көшуінің техникалық мүмкіндігін 

ескере отырып жүйеде уақытылы көрініс табуы қажет.   


