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Жайық өзенінің улану фактілеріне байланысты балық пен құстың жаппай қырылу себебін 

зерттеп, барлық ақпаратты қоғам назарына ұсынуды және осы жағдайға жеткізіп отырған 

мекемелерді анықтауды талап етеміз! 

Бұқара халыққа экологиялық апат жөнінде дабыл қағылып, осыған қатысы бар барлық мүдделі 

тараптың өкілдері мен мемлекеттер хабардар болуы қажет, себебі бұл жағдай тек бір 

Қазақстанға ғана емес қарт Каспиймен шектесіп жатқан бес мемлекетке де ортақ, әрі Каспий 

теңізінің экологиялық жағдайына әсерін тигізіп отыр. 

Перетаска ағысы мен Жайық өзеніндегі орын алған оқиға Каспий, Жайық өзені мен оның 

Перетаска және Зарослый сазды ағыстарына төнген қауіп жұртшылықты алаңдатуда. Каспий 

аймағын мекен ететін халықтың денсаулығы мен Каспий жағалауындағы табиғатқа төніп 

тұрған қатерді бағалау қиындық туғызып отыр. Мемлекеттік органдардан толық және нақты 

мәлімет ала алмағандықтан, біз бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік желілердегі 

ақпаратқа сүйене отырып: 

Мемлекеттік органдардан 2018 жылдың желтоқсан айының басында орын 

алған оқиғалар бойынша төмендегідей талап қоямыз: 

http://pana-defenders.info/petitions/uralfish2018/peretaska01/
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1. Жайық өзені мен Перетаска сағасындағы балықтың жаппай қырылу мәселесі туралы 

  толық ақпаратты әкімшілік желісі мен БАҚ-на шығарылсын. 

2. Ауыз су мен өзен суының лабораториялық сараптама нәтижелері, сонымен қатар 

өлшегіш аспаптардың сезімталдық параметрлері берілсін. 

3. Орталық ағыс және Каспий  арналарының, оның тармақтарының, салаларының, 

айрықтарының сулары тұрақты түрде жүйелі бақылауға алынсын. 

4. Тергеу  істері жүргізіліп, экологиялық апатқа соқтыруға себеп болған мекемелер 

немесе жеке тұлғалар  жауапқа тартылсын. 

5. Бүгінгі таңда Перетаска ағысын екі ірі кәсіпорын — ЖЭО (ТЭЦ) мен АМӨЗ (АНПЗ) 

пайдаланғандықтан, үш жерден -  Орал жағасына келетін Жоғарғы Перетаска, Төменгі 

Перетаска және де жылы арна суларына үздіксіз қадағалайтын станциялар орнату 

керек. Себебі техникалық судың құйылуына қарамастан, Перетаска ағысы  Каспий 

теңізіне құйылып, Рамсар тізіміндегі Каспий маңы сазды алқаптарының бір бөлігі 

болып табылады. 

6. Перетаска ағысының бір бөлігі  АМӨЗ (АНПЗ) санитарлық аймағына кіретінін  ескере 

отырып, санитарлық аймақтың көлемі кері тексеріліп, Перетаска арнасы санитарлық 

аймақтан шығарылсын. 

7. Перетасканың бұрынғы арнасына қайтару мүмкіндігі қарастырылып, оның суын ЖЭО-

ның турбиналарын салқындатуға пайдаланбай, өзге экологиялық тиімді тұрғыдан басқа 

шешімдер қарастырылсын. 

8. Атырау облысының басшылары шұғыл түрде Ресейдің Орынбор аймақ басшылығынан 

Ириклин су қоймасынан  Жайықтың сағаларын шайып шығу үшін суды апаттық 

ағызуын өтінсін. 

9. 30 жылға жуық  өзен түбін тереңдету жұмыстары атқарылмағандығын ескере отырып, 

ауа райы жылысымен Жайық өзенінің арнасы мен су асты  бұрғылау жұмыстарын 

жүргізуге арналған техникалық мүмкіндіктері бар арнайы мамандар көмегімен 

тазалансын. 

10. Жайық өзенінде өзен түбін тазартуға арналған флотты құру және дамыту 

перспективалары, балық аулау арналары мен өзен сағалары және салаларын жыл сайын 

тазарту қарастырылсын. 

Оқиғалар тізбегі мен айғақтар 

 

Әлеуметтік желі мен жаңалық сайттарыннан жиналған деректерге сүйене 

отырып балықтың қырылуы 2018 жылдың 29 – 30 қарашасында басталды деп пайымдауға 

болады. Перетаска тұрғындары “Хабар” агенттігінің белгілі тілшісі Виктор Сутягин мырзаға 
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жолығып, екі-үш күн бойы Жоғарғы Перетаскада балық өліктері мен сол өлекселерге 

үймелеген  қарғаларды көргендіктерін жеткізеді. 

04.12.2018  БАҚ-да Атыраудағы өлі балықтар туралы алғашқы жарияланымдар пайда болды 

(https://azh.kz/ru/news/view/56035), ал адамдардың БАҚ-на өлі балықтар туралы алғашқы 

хабарлары екінші желтоқсаннан басталады. “Ақ Жайық” газетінің мақаласына қалдырған 

пікірлерінің ішінде   белгісіз қолданушы: “Мұз қатудың алдында көктемгідей балық көшін 

ЖЭО жұмыс істеген уақытынан бері алғаш рет көруім .Ал,мұз қатпас бұрын ағынсыз суда 

осыншама балықтың  көшуін экологтар түсіндіруі тиіс”. 

Жыл сайын мұз қатардың алдында Перетаскада ЖЭО су сорғыларының торлары қабыршақ 

мұзға бітеліп, сорғылар сусыз қалмас үшін,алынып тасталады”   

04.12.2018 Орман шаруашылығы мен жануарлар  әлемі өкілі Сәкен Дилдахмет БАҚ-на 

лабораториялық зерттеулерге сынама алынғанын мәлімдеді. Алайда сынама неден алынғанын 

ашып айтпады (балықтың  , судың немесе су асты тұнбаларының). 

07.12.2018 Зарослый ағысындағы балықтардың теңізге “қашып кеткілері келгені”  жөніндегі 

мақала БАҚ -на жарияланған.Теңіз суының тартылуы балыққа қауіп төндіруде, алайда 

балықтардың бұл әрекеті Перетаска ағысындағы оқиғамен кездойсоқ сәйкес келіп тұр ма әлде 

 оның жалғасы ма? 

10.12.2018 “Ақ Жайық”  баспасында балықтардың  улану деңгейін тексеретін зертхана мүлдем 

жоқ екені айтылды. 

12.12.2018 Басқарушы органдар балықтың құрамында аммиак бар екенін айтуда. Бұл ақпарат 

“Ақ жайық”  баспасында жазылған, алайда су мен балықтың сараптамасы еш БАҚ - да 

жарияланбаған. 

 

12.12.2018 Атырау облысы бойынша  орман шарушылығы мен жануарлар әлемі 

аймақтық инспекция  басшысының орынбасары Арман Мулдашев: - Қазіргі таңда Лугов 

атындағы жылқы зауытында 100 ге жуық бекіре балығы өліп,1 974-і өлімші жағдайда. Ал 

Атырау бекіре балық өсіру зауытында 25 балық өлген, 30 данасы өлімші жағдайда,- деп 

мәлімдеді.Бұл жаппай балықтардың өлімі  Жайық суының улануымен тікелей байланысты. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fazh.kz%2Fru%2Fnews%2Fview%2F56035%3Ffbclid%3DIwAR20KqccDcv9TOQIMS31DMA60gdB5_IhxHs7cOz_JsBqBr43uxRLwiK-YfM&h=AT035jkqSox_x5CrWWtKu7p7M5G1JvsfgZt_6P9xQioM9Yskky0Eo8FBSnha9vRIyo1spc82jp7wQ1H3yYYnWm3iOsuf6vzO7r1uoqyRX6pZtWB6zyTBOtuZ7fDNhW_mda4ypQ
http://pana-defenders.info/petitions/uralfish2018/osetr02/
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24/kz  арнасының хабарламасы бойынша 

(https://24.kz/ru/news/social/item/283658-po-faktu-gibeli-ryby-v-atyrau-zavedut-ugolovnoe-delo) 

.Балықтардың өлімінің себептерін  анықтау үшін экологтар мен қоғам денсаулығына жауап 

беретін мекеме мамандары жуық арада өзенге су ағызатын нысандары бар барлық 

мекемелерді тексереді және арнайы комиссия Жайықтағы жаппай балық өлімінің себебін 

анықтауда.Балықтардың өліміне байланысты екі қылмыстық іс қозғалды. Зертханалық 

сараптама нәтижесі  өзен суы қоғамға зияны жоқ екендігін көрсетті. 12.12.2018  Атырау 

Әкімшілігі желі парақшасында Фейсбук:  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=723340651381754&set=a.405567599825729&type=3&p

ermPage=1  

 Атырауда балықтардың жаппай қырылу фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды 

делінген. Бұл туралы Атырау облыстық орман және жануарлар әлемін зерттеу басқармасы 

хабарлады. Жайық өзеніндегі балықтың жаппай өлімі фактілері бойынша материалдар Атырау 

облыстық полиция басқармасына қылмыстық іс қозғау және алдын ала тергеу істерін жүргізу 

үшін жіберілді. Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексінің 144-бабының 3-

тармағына сәйкес Атырау облысының экология департаменті және Атырау қаласының 

денсаулық сақтау департаменті Жайық өзеніне суды ағызатын мекемелерде жоспардан 

тыс тексеру жүргізуді тапсырды. 

Осыдан сәл ертерек Атырау облысы аумақтық орман және жануарлар дүниесі 

 инспекциясында ведомствоаралық комиссия құрылды, оның құрамына: 

 

1. Атырау облысының балық шаруашылығы басқармасы 

2.Мамандандырылған қоршаған ортаны қорғау прокуратурасы 

3. Экология департаменті 

4.Қазақ балық шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты 

5.Ветеринарлық бақылау және қадағалау комитетінің аумақтық инспекциясы 

6. Төтенше жағдайлар департаментінің өкілдері 

7. Қалалық денсаулық сақтау басқармасының мамандары  кіреді 

Ведомствоаралық комиссия отырысының хаттамасына сәйкес, Жайық өзенінде «Атырау су 

Арнасы» төгіндісінің нысанынан бастап өзеннің Каспий теңізіне құятын жеріне дейін халық 

денсаулығына залал келтірмеу және келтірілген зиян мөлшерін анықтау мақсатында өлі 

балықтардан тазартылу басталды. Қазіргі уақытта жиналған балықтың көлемі шамамен 1 

тоннаны құрайды, - деп хабарлады инспекцияның бас маманы Ақмарал Кәукенова. 

13.12.18 Карантин және алдын алу шаралары. Өзендегі өлі балықтар табылғаннан бастап, 

жеткілікті мөлшерде карантиндік шаралар қабылданбады. Халықтың өзенге баруына тыйым 

салынбады. Өлі балықтар көп мөлшерде су жағасында әлі жатыр. 

Балық қорғау қызметкерлері мен экологтар уланған балықты жинамағандықтан , өлекселерді 

қорек қылған қарғалар мен шағалалардың өліктері табыла   бастады. Қарғалар шіріген ет жеп 

үйренгендіктен,құстардың өліміне уланған ет себепкер болды деп нық сеніммен айтуға 

болады. 

14.12.2018 Атырау қаласында балықтардың жаппай өлімін анықтаушы комиссия 

мүшелерінің брифингі өтті.(https://azh.kz/ru/news/view/56216)  Ақ Жайық газетінің веб-

сайтындағы брифингтен кейін шыққан мақаланың үзінділерінде:  

Атырау облысы бойынша   мемлекеттік экологиялық бас инспектор Қайратқали Хайрулла 

балықтардың өліміне және судың ластануына себепкер деп  суға өндірістік қалдықтар 

жіберетін төрт мекемені атап отыр. Олар “Атырау Су арнасы” “Атырау бекіре тұымдас балық 

өсіру зауыты”, ”Орал-Атырау бекіре тұқымдас балық өсіру зауыты” ”Атырау Жылу Электр 

стансасы”. 

https://24.kz/ru/news/social/item/283658-po-faktu-gibeli-ryby-v-atyrau-zavedut-ugolovnoe-delo
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=723340651381754&set=a.405567599825729&type=3&permPage=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=723340651381754&set=a.405567599825729&type=3&permPage=1
https://azh.kz/ru/news/view/56216
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Атырау мұнай өңдеу зауыты неге аталмады? авторлар ескертпесі 

Ветеринариялық қадағалау және бақылау департаментінің басшысы Ғалымбек 

БИСЕНҒАЛЕЕВ алғаш рет ресми түрде: республикалық ветеринариялық зертхана 

филиалының қызметкерлері балықтардың өліктерін зерттеу кезінде аммиак бар екенін 

көрсеткенін айтты. Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесін қорғау комитетінің 

бөлім бастығының орынбасары Арман МУЛДАШЕВтың айтуынша, комиссия балық 

өлімінің 2 басты фактілерін атап өтті: 2 желтоқсанда Перетаска каналында және 3 

желтоқсанда «Атырау су Арнасы» қалалық су тазарту құрылыс нысандарында.. Сонымен 

қатар, комиссия мүшелері баспасөз өкілдерінен қандай кәсіпорындардың кінәлі екеніне бал 

ашпай , тергеудің соңғы нәтижелерін күтулерін сұрады. Мулдашев мырзаның айтуынша, 

соңғы үш күнде  3 тонна өлген балық жиналған, бірақ қазір бұл жұмыс ауа райының жылыну 

себебімен тоқтатылды, мұз жұқарып,үстінде жүру қауіпті болып тұр. 

Қалалық ветеринария бөлімінің бастығы Нұролла САТЕНОВ базарда тек 

сертификатталған балықтардың сатылатындығын сенімді айтты. Балық павильондарына 

тауарлар келісім шарт арқылы "Амангелді", "Жемчужина" және "Тілекши" кооперативтерінен 

келеді, ал олар балықты көктем және күз айларында ғана аулаған деді. Сондықтан балықты 

ресми рұқсат қағазы бар сауда орындарынан алу керектігін ескерткен. 

Өзге жерлерден  балық өлекселері табылған жағдайда Облыстық балық шаруашылығы 

басқармасының бастығы Артур САДЫБЕКҰЛЫ  27-09-68 телефоны бойынша қоңырау 

шалуды сұрады. Оның айтуынша, егер балық пен құстың өлуіне себеп болған жағдайды және 

оған кімнің кінәлі екенін  жергілікті деңгейде және республикалық деңгейде табу мүмкін 

болмаса, халықаралық зертханалар мен институттардан көмек сұралады. 

№2 облыстық аурухананың бас дәрігерінің орынбасары Надежда Ерғалиеваның айтуынша, 

соңғы екі күнде екі пациент жедел ішек инфекциясының белгілерімен ауруханаға түсті.. Олар 

дәрігерлерге тартылған  балық етінен уланғанын айтты. Бірақ екі пациентте де жедел ішек 

инфекциясының диагнозы расталмады. Оларда улану белгілері байқалмады,аммиактан уланды 

деп айтуға негіз жоқ. 

Брифингтің модераторы Шынар Изтилеуова : жалпы алғанда, балықты сатып алу- алмау 

туралы шешімді әр адам өзі  қабылдайды , деп қорытындылады. 

«Судың қауіпсіздігіне кепілдік бар ма?» деген сұраққа жауап ретінде, Комиссия мүшесі 

балықтың қайтыс болғанынан бастап қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы Атырау 

қаласынан Энгельс ауданына дейін  өзеннен 40-тан астам су үлгілері алынғандығын баяндады. 

Ұлттық сараптау орталығының Атырау облыстық филиалы химиялық көрсеткіштер бойынша 

судың толық анализін жүргізді, улы химикаттардың болуы, микробиологиялық және т.б. 

Зертхананың мәліметтері бойынша, су құрамында ешқандай ауытқулар жоқ, химиялық 

элементтердің рұқсат етілген нормаларынан асып кетпейді, халықтың денсаулығына 

алаңдаудың қажеті жоқ. Зертханалық сынақтарға сәйкес судың сапасы күмән туғызбайды. 

Сұрақ: «Қандай күні талдау жүргізілді?» - жауап алынбады. 

Сұрақ: «Су үлгілері қай жерлерден алынды?» -  жауап жоқ. Судың улануы  төменгі ағыс 

бойында  болғанына күдік бар. 

Бір сөзбен айтқанда, брифингте балықтардың жаппай улану себептері әлі күнге дейін 

жарияланбады. Себептерінің әлі табылмағаны ма? 

Бірден қол қоюға өту  |    Перейти сразу к подписанию данной петиции   | Jump to the 

signing 

ЖОҒАРҒЫ ЖАҒЫНДА | НАВЕРХ |  TOP 
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Күн тәртібінде қалған көпшіліктің сұрақтары: 

 

1. Балықтан аммиак табылғаны туралы ақпарат 12 желтоқсан күні ғана пайда болды. 

Сараптама жасау қанша күнге созылды? Сараптаманы  кім жасады? 

2. Өзендегі суға  тұрақты бақылау (мониторинг)  жасала ма? Араға қанша уақыт салынып 

жасалады? Сараптама нәтижелерін қайдан көруге болады? 

3. Әлемдік тәжірибеде су объектілеріндегі балықты улану жөніндегі іс-әрекеттердің 

стандарттары бар (сілтеме). Бұл жағдайда не істелінді? 

4. Өзендегі балықтың жаппай қырылуының себептерін зерттеу үшін құрылған  Комиссия 

мүшелігіне қоғам өкілдерінен кім кірді? Бұл комиссия жұмысын қоғамдық бақылауға 

қалай алуға  және қаралып жатқан барлық мәселелерді қайдан білуге болады? 

5. Диагностикалық зертханалық базасы мықты Халықаралық комиссия немесе шетелдік 

сарапшылар, Қазақстан Республикасының басқа қалаларының, Ресейдің сарапшылары 

қалай және қашан шақырылады? 

6. Балықтардың өліміне және судың ластануына себепкер болуы мүмкін мекемелердің 

арасында   АМӨЗ-ты неліктен жоқ? 

  

 

  

http://pana-defenders.info/petitions/uralfish2018/peretaska02-2/
http://pana-defenders.info/petitions/uralfish2018/peretaska01-1/
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Петиция по отравлению фауны реки Урал 

Президенту Республики Казахстан 

Н. А. Назарбаеву 

Акиму Атырауской области 

Н. А. Ногаеву 

Акиму Западно-Казахстанской области 

А. С. Кульгинову 

Министру здравоохранения 

Е. А. Биртанову 

 

Требуем разобраться и предоставить всю информацию по факту отравления флоры и фауны 

реки Урал на суд общественности! Нужно объявить экологическую катастрофу, призвать к 

участию  все заинтересованные стороны и страны, так как эта ситуация отразится на эко-

состоянии Каспийского моря, омывающего берега 5-ти государств. 

В связи с массовой гибелью рыбы на реке Урал и протоке Перетаска, общественность 

озабочена потенциальной опасностью для водно-болотных угодий Прикаспия, реки Урал и ее 

протоков Перетаска и Зарослый. Трудно переоценить опасность угрозы здоровью людей, 

благополучию природы на территории всего Прикаспия. Не получив полных и убедительных 

разъяснений от госорганов, на основании информации в СМИ и соцсетях, 

мы требуем от государственных органов по событиям начала декабря 2018: 

1. Предоставить полную информацию по факту гибели рыбы в реке Урал и протоке 

Перетаска, разместить на сайтах акимата и в СМИ. 

2. Предоставить результаты лабораторных исследований питьевой водопроводной  и 

речной воды, включая параметры чувствительности измерительных приборов. 

3. Проводить регулярный мониторинг всех протоков, притоков, рукавов старицы реки 

Урал и центрального русла, с полной отчетностью на сайте акимата и в СМИ. 

4. Провести объективное расследование и наказать виновников гибели рыбы. 

http://pana-defenders.info/petitions/uralfish2018/peretaska01/
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5. Так как в настоящее время к воде протоков Перетаска имеют доступ два крупных 

предприятия: ТЭЦ и АНПЗ, установить станции постоянного слежения за составом 

воды в трех местах Верхней Перетаски, где идет забор из Урала, Теплом канале и 

Нижней Перетаске, так как несмотря на добавление технической воды проток 

Перетаска направляется к Каспийскому морю и является частью водно-болотных 

угодий, внесенных в Рамсарский список. 

6. Ввиду того, что проток Перетаска частично попадает на территорию санитарной зоны 

АНПЗ, пересмотреть размеры санитарной зоны и вывести русло Перетаски из 

санзоны. 

7. Рассмотреть возможности возвращения Перетаски в прежнее русло и 

неиспользования ее воды для охлаждения турбин ТЭЦ,  активизировав поиск других, 

экологичных решений. 

8. Немедленно обратиться руководителей Атырауской области к руководству 

Оренбургской области России с просьбой произвести аварийный сброс воды 

Ириклинского водохранилища (находится выше по течению) для промывки русла 

Урала! 

9. С наступлением теплого времени года немедленно приступить к очистке русла и дна 

Урала в черте города, так как дноуглубительные работы не проводились около 30 лет, 

привлечь профильных специалистов, имеющих необходимые для дноуглубительных 

работ технические возможности. 

10. Рассмотреть перспективы создания и развития  собственного дноуглубительного 

речного флота на реке Урал, для ежегодной очистки рыбоходных каналов, протоков и 

русла реки. 

 

Фактаж и хроника событий 

 

По информации, собранной в социальных сетях и с новостных сайтов можно предположить 

начало гибели рыбы 29 - 30 ноября 2018 года. Жители Перетаски обратились к известному 

журналисту агентства “Хабар” Виктору Сутягину и сообщили, что уже два-три дня 

наблюдают мертвую рыбу в Верхней Перетаске и скопище ворон над ней. 

04.12.2018г. были первые заметки СМИ о мертвой рыбе в Атырау 

(https://azh.kz/ru/news/view/56035), в то время, как первые сообщения от людей по мертвой 

рыбе в СМИ на Паретаске были уже 2 декабря. В комментариях к статье в газете             “Ак 

Жайык” аноним сообщает следующее: “Пусть экологи объяснят, чем вызван такой массовый 

https://azh.kz/ru/news/view/56035
http://pana-defenders.info/petitions/uralfish2018/peretaska02/
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ход рыбы в Урал перед ледоставом. Ежегодно на ТЭЦ перед ледоставом снимаются сетки 

перед насосами на Перетаске, чтобы шугой не забило сетки и не оставило насосы без воды. 

А тут непредвиденный ход рыбы, как весной. Такое случилось впервые за все время работы 

ТЭЦ”. 

04.12.2018г. Выезд на Перетаску представителя лесного хозяйства и животного мира МСХ 

Сакена Дилдахмета, который сообщил СМИ о том, что взяты пробы для лабораторных 

исследований. Без уточнения, пробы чего: рыбы, воды, донных отложений.  

07.12.2018г.  Публикация в СМИ о странном поведении рыбы в протоке Зарослый. Рыба 

пыталась “сбежать” в море. Так как море в последние годы отошло, и проток со стороны моря 

мелеет, то это грозило гибелью рыбе. По времени странное поведение рыбы почти совпадает с 

событиями на Перетаске или идет следом (https://azh.kz/ru/news/view/56098). 

10.12.2018г. В газете “Ак Жайык” сообщается, что в Атырау нет лабораторий, способных 

проверить рыбу  на токсичность (https://azh.kz/ru/news/view/56134). (!) 

12.12.2018г. Власти сообщают, что в рыбе обнаружен аммиак. Но эта информация изложена в 

газете “Ак Жайык” словесно. Документы с результатами анализов рыбы и воды не 

предоставлены нигде в СМИ.  

 

12.12.2018г.  Заместитель руководителя Атырауской областной территориальной инспекции 

лесного хозяйства и животного мира Арман Мулдашев сообщил: в настоящее время 

зафиксированы случаи гибели рыб осетровых пород на Луговском конном заводе, а также 

Урало-Атырауском осетровом рыбоводном заводе. «На Луговском конном заводе погибло 

около 100 рыб осетровых пород, 1 974 особи находятся в полуживом состоянии. На Урало-

Атырауском осетровом рыбоводном заводе погибло 25 особей, 30 штук находятся в 

полуживом состоянии. Их гибель связана с гибелью рыб на реке Урал, т.к. в этих садковых 

хозяйствах использовалась речная вода».  

Как передает канал 24/kz (https://24.kz/ru/news/social/item/283658-po-faktu-gibeli-ryby-v-atyrau-

zavedut-ugolovnoe-delo), заведены два уголовных дела, экологи и специалисты охраны 

общественного здоровья в скором времени проверят все предприятия, которые имеют 

https://24.kz/ru/news/social/item/283658-po-faktu-gibeli-ryby-v-atyrau-zavedut-ugolovnoe-delo
http://pana-defenders.info/petitions/uralfish2018/osetr02/
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сооружения сбрасывающие воду в реку Урал; и что межведомственная комиссия выясняет 

причины массовой гибели рыбы в реке Урал. По факту гибели рыбы возбуждено два 

уголовных дела. Лабораторные исследования воды показали, что вода в реке Урал не 

опасна для населения. 

12.12.2018г. На странице Акимата Атырау в сети Фейсбук:  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=723340651381754&set=a.405567599825729&type=3&p

ermPage=1 появилось сообщение, что в Атырау заводят уголовное дело по факту массовой 

гибели рыбы. 

Об этом сообщили в Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и 

животного мира. Материалы по фактам массовой гибели рыбы в реке Урал направлены в 

Департамент полиции Атырауской области для возбуждения уголовного дела и начала 

досудебного расследования. Согласно п.п.6 п.3 ст.144 Предпринимательского Кодекса РК, 

Департаменту экологии Атырауской области и управлению охраны общественного здоровья 

города Атырау поручено проведение внеплановой проверки в организациях, у которых 

имеются сооружения сбрасывающие воду в реку Урал.  

Сообщается, что ранее была создана межведомственная комиссия при Атырауской областной 

территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, в состав комиссии вошли: 

• Управление рыбного хозяйства Атырауской области 

• Специализированная природоохранная прокуратура 

• Департамент экологии 

• Казахский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства 

• Территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора 

• Представители ДЧС 

• Специалисты городского управления охраны общественного здоровья. 

Согласно протоколу совещания межведомственной комиссии, была начата очистка реки Урал 

от гиблой рыбы, от водосбросного сооружения «Атырау Су Арнасы» до выхода в Каспийское 

море, с целью предотвращения какого-либо нанесения вреда здоровью населения и 

определения размера ущерба. На данный момент объем собранной рыбы составляет около 1 

тонны, - рассказала главный специалист инспекции Акмарал Каукенова.  

13.12.2018г.  Карантинные и профилактические мероприятия 

С момента обнаружения мертвой рыбы в реке не были предприняты карантинные меры в 

достаточном объеме. Доступ людей к реке не запрещен.  Мертвая рыба еще находится на 

берегу в большом количестве.  

Из-за того, что сотрудники рыбоохраны и экологи не организовали и не провели сбор 

отравленной рыбы, происходит гибель следующего звена пищевой  цепочки. Уже найдены 

мертвые вороны и чайки. Вороны, как известно, питаются падалью. Их не отравить тухлым 

мясом - они и так “санитары”. Их убило отравляющее вещество.  

Следующее звено: бродячие собаки и кошки. 

14.12.2018г. В Атырау состоялся брифинг с участием членов Комиссии по расследованию 

причин массовой гибели рыбы в реке Урал (https://azh.kz/ru/news/view/56216). Вот 

выдержки из статьи, размещенной после брифинга на сайте газеты “Ак Жайык” 

Главный государственный экологический инспектор Атырауской области Кайраткали 

ХАЙРУЛЛА назвал 4 предприятия, которые могут быть виновны в загрязнениях, повлекших 

гибель рыбы, т.к. они сбрасывают в реку стоки. Это КГП «Атырау су арнасы», «Атырауский 

осетровый рыбоводный завод» (Еркинкала), «Урало-Атырауский осетровый рыбоводный 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=723340651381754&set=a.405567599825729&type=3&permPage=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=723340651381754&set=a.405567599825729&type=3&permPage=1
https://azh.kz/ru/news/view/56216
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завод» (Курилкино) и АО «Атырауская ТЭЦ». [При это Атырауский 

нефтеперерабатывающий завод не называется! - прим. авторов петиции] 

Руководитель департамента ветеринарного надзора и контроля Галымбек 

БИСЕНГАЛИЕВ впервые официально озвучил: исследование рыбных тушек сотрудниками 

филиала республиканской ветеринарной лаборатории показало наличие аммиака. 

По словам заместителя руководителя департамента комитета лесного хозяйства и 

животного мира Армана МУЛДАШЕВА, комиссия рассматривает два основных факта 

гибели рыбы: 2 декабря на канале Перетаска и 3 декабря в черте городских водоочистных 

сооружений, принадлежащих КГП «Атырау су арнасы». При этом члены комиссии попросили 

прессу не гадать, которое из предприятий виновно, и дождаться окончательных результатов 

расследования.  Г-н Мулдашев сообщил, что в Урале за последние дни собрано 3 тонны 

дохлой рыбы, но в настоящее время эта работа приостановлена, так сейчас потеплело, лёд 

истончился, и выходить на реку стало опасно. 

Руководитель городского отдела ветеринарии Нуролла САТЕНОВ заверил, что сейчас на 

рынках продается только сертифицированная рыба, в рыбные павильоны товар поступает по 

договорам с кооперативами «Амангельды», «Жемчужина» и «Тілекші», которые 

осуществляли лов весной и осенью, что “нужно покупать рыбу в официальных торговых 

точках”. 

В случае нахождения новых участков мора рыбы руководитель областного управления 

рыбного хозяйства Артур САДИБЕКУЛЫ попросил звонить по телефону 27-09-68. По его 

словам, если на местном уровне и республиканском уровне не удастся найти причины 

мора и его виновника, то будут задействованы международные лаборатории и 

институты. 

Заместитель главного врача областной больницы №2 Надежда ЕРГАЛИЕВА сообщила, 

что за последние дни поступило двое больных с признаками острой кишечной инфекции. Они 

поведали врачам, что отравились фаршем из рыбы. Но в дальнейшем диагноз «острая 

кишечная инфекция» у обоих пациентов не подтвердился. Не было у них и токсического 

отравления, а именно этот эффект вызывает присутствие в организме аммиака. 

Модератор брифинга Шинар Изтлеуова делает печальный вывод: в общем, каждый 

решает для себя - покупать или не покупать… 

В ответе на вопрос “Есть ли гарантии того, что вода безопасна?”, один из членов 

Комиссии ответил, что с момента гибели рыб, Департамент по охране общественного 

здоровья провел более 40 проб воды реки Урал, начиная от города Атырау до Энгельского 

района. Атырауским областным филиалом Национального центра экспертизы проведен 

полный анализ воды на химические показатели, на наличие ядохимикатов, на 

микробиологический и прочее. По данным лаборатории, нет никаких отклонений в составе 

воды, никаких превышений допустимых норм химических элементов, нет никаких 

оснований для беспокойства о здоровье населения. Качество воды по данным 

лабораторных обследований не вызывает сомнений. 

Вопрос: “На какую дату был проведен анализ?” - остался без ответа. 

Вопрос: “Где именно забирались пробы воды?” - так же, без ответа. Есть подозрение, что 

отравление воды произошло ниже водозабора по течению. 

Одним словом, на брифинге причины массового отравления рыбы до сих пор не 

озвучены. Возможно, причины до сих пор не найдены? 

 Вопросы от общественности, оставшиеся на повестке дня: 
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1. О том, что в рыбе найден аммиак, информация появилась только 12 декабря. Сколько 

дней длилась экспертиза? Кто проводил экспертизу? 

2. Производится ли регулярный мониторинг воды в реке? Как часто? Где в открытом 

доступе публикуются результаты анализов 

3. В мировой практике существуют стандарты мероприятий при отравлении рыбы в 

водоемах (ссылка) . Что сделано в этом случае? 

4. Кто из общественности вошел в состав Комиссии по расследованию причин массовой 

гибели рыбы в реке Урал? Как общественности контролировать работу этой комиссии 

и быть в курсе всех рассматриваемых вопросов? 

5. Как и когда будет проведено привлечение международной комиссии или иностранных 

экспертов, либо экспертов из других городов Казахстана, России - кто обладает более 

точной диагностической лабораторной базой? 

6. Почему АНПЗ не назван в числе предприятий, на которых будет проведена проверка - в 

числе подозреваемых? 

  

Все фото в данной петиции взяты из открытых источников, сайтов СМИ, присланных видео. 

 Дополнительные ссылки на СМИ и публикации в 

соцсетях по теме: 

Газета «Жас Алаш» 

https://zhasalash.kz/21104/?fbclid=IwAR1qWN142ZMt44xLKRJ1crRXNu_YUq-

UOeIOU82TNRji8fmHd3tUO3uc07w 

https://zhasalash.kz/21202/?fbclid=IwAR3wV_n-

wnVOU71pkcKZHVeWerwr6eIgqWh_jH_xPTzClMwwgvvGV_ALlCk 

 

http://pana-defenders.info/petitions/uralfish2018/peretaska02-2/
http://pana-defenders.info/petitions/uralfish2018/peretaska01-1/

