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2018 жылғы 25 желтоқсандағы   

№ҰҚ-1608 өтінішке 

                                        

Атырау облысының әкімдігі Сіздің Жайық өзенінің балықтарының 

улануына байланысты петицияны  қарап және зерделеп төмендегіше мәлімдейді. 

           Атырау қаласы аумағының Жайық өзенінде және өзектерде жаппай балық 

өлу фактілері 2018 жылдың 2 желтоқсанында басталды. Болған жайдың неден  

болғанын анықтау және қажетті ұйымдастыру жұмыстарын үйлестіру мақсатында 

ведомствоаралық комиссия құрылды.  

Тексеру нәтижесінде балық өлімі «Атырау су арнасы» КМК-нің тұсынан 

ағыс бойымен төменге қарай болғаны анықталды. Ағысқа қарсы  жоғарыға қарай 

Махамбет, Индер аудандарында ондай фактілер тіркелген жоқ. 

Бастапқы кезеңде балық өлу фактісі «Атырау жылу электр орталығы» 

Акционерлік қоғамының су сору станциясының қабылдау қондырғысы арқылы 

құйылатын Перетаска өзегінде анықталып, балықтың дене бөліктеріндегі 

механикалық зақымдар байқалды (құйрықтары, қанаттары, бастары жоқ т.б). 

Кейінгі күндері Зарослый өзегінің Жайық өзенімен қосылар сағасында және 

Перетаска каналында қара балық түрлері (мөңке, табан) көптеп шоғырланғаны 

анықталды. Өзектің кей жерлерінде су тереңдігі 20 см болғандықтан, балық өлімін 

болдырмау мақсатында балық шаруашылық субьектілерінің күшімен жиналған 

тірі балықтар Бухарка өзегімен қосылатын тармағына тасымалданды.     

Алғашқы күндерден бастап Атырау облысы Экология департаментінің және 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық 

сақтау комитетінің Атырау қаласы бойынша Қоғамдық денсаулық сақтау 

басқармасының мамандарымен Жайық өзенінен үш деңгейлі (жоғары, ортасы және 

түбінен) су сынамалары алынып, санитариялық-химиялық және бактериологиялық 

көрсеткіштерге зертханалық сараптамаға жіберілді. 

Сондай-ақ, Жайық өзенінен «Атырау су арнасы» МҚК тұсынан, Зарослый 

өзегінен және Дамбы ауылы маңынан әр балық түрінен (тірі және өлі түрінде)  
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Қазақстан Республикасы АШМ ВБжҚК «Республикалық ветеринария 

зертханасы» РМК Атырау облыстық филиалына сынамаға жолданды. 

Негізінен балық өлімі 2018 жылдың 2-21 желтоқсан күндері аралығында 

орын алды, 21 желтоқсаннан кейін балық өлу фактілері анықталған жоқ.                          

  Сауда орталықтарында сатып жатырған балықтардың сапасын анықтау 

мақсатында ҚР АШМ Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің 

Атырау облыстық аумақтық инспекциясы мен Атырау қалалық ветеринария 

бөлімінің қызметкерлері күнделікті бақылау жұмыстарын жүргізуде. Сауда 

орталықтарында балық шаруашылығы субъектілерімен балық аулау маусымы 

кезінде ауланып, тоңазытқышта сақтаған балықтарды сату ұйымдастырылуда.        

Атырау облыстық  денсаулық сақтау басқармасының  мәліметтері бойынша 

балық жеумен байланыстыратын науқастар облыста тіркелген жоқ. 

Осы кезеңде Жайық өзенінен жиналған өлген балықтардың                  көлемі 

4165,3 кг, «Луговской жылқы зауыты» ЖШС-де 11500 дана және «Жайық-Атырау 

бекіре балық өсіру зауыты» РМҚК-да 172 дана бекіре балықтары болды. 

2018 жылдың 28 желтоқсан күні Жайық өзенінің төменгі бөлігінде өлген 

балықтардың бар жоғын анықтау мақсатында Атырау облысы Төтенше жағдай 

Департаментінің сүңгуір мамандары су астын зерттеп, су астында өлген балықтар 

жоқ екенін және судың таза болғанын анықтады. 

Жайық өзенінде жиналған өлген балықтар «Надежда-1» ЖШС-нің 

қоймасында, «Луговской жылқы зауыты» ЖШС-нің өлген бекіре балықтары 

«Caspian Royal Fish» ЖШС-нің қоймасында және «Жайық-Атырау бекіре балық 

өсіру зауыты» РМҚК-ң өлген бекіре балықтары «Аманкелді атындағы» ЖШС-нің 

қоймасында (тоңазытқыштарында) сақталуда, Атырау облысы Полиция 

Департаментінің бақылауына беріліп, күзет ұйымдастырылған.  

Петицияда аталған талаптар бойынша: 

1.Жайық өзені мен Перетаска сағасындағы балықтың жаппай қырылу 

мәселесі туралы толық ақпаратты әкімшілік желісі мен БАҚ-қа 

шығарылсын; 

Балықтардың жаппай өлу фактісі бойынша толық ақпарат Атырау облысы 

Балық шаруашылығы басқармасының ресми сайтында орналастырылған. 

Сонымен қатар, баспасөз маслихатын өткізу, интервью беру және 

ведомствоаралық комиссия жиналысына қоғам өкілдері, блогерлер мен БАҚ 

өкілдерін қатыстыру жолдарымен ақпараттар жариялануда. 

2.Ауыз су мен өзен суының лабораториялық сараптама нәтижелері, 

сонымен қатар өлшегіш аспаптардың сезімталдық параметрлері берілсін; 

Атырау облысы бойынша экология департаментінің жасаған судың 

сараптама қорытындылары бойынша Перетаска өзегінен және «Атырау су 

арнасы» су төгу құрылысы маңынан алынған су сынамасының сараптама нәтижесі 

хлоридтің рұқсат етілген шекті мөлшерінен артық 550-770 мг/дм
3
 құрады (шекті 

мөлшері 350 мг/дм
3
). 

Зарослый өзегі мен Жайық өзенінен (Күрелке шарбағы және Зарослый өзегі мен 

Жайық өзенінің қосылған жері) алынған су сынамалары қорытындылары хлоридтің 

рұқсат етілген шекті мөлшерінен 2 есе жоғары екенін көрсетті (РШК 350 мг/дм
3
 – 

сараптама нәтижесі 764, 777 және 557 мг/дм
3
). 
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            3.Орталық ағыс және Каспий арналарының оның тармақтарының, 

салаларының, айрықтарының сулары тұрақты түрде жүйелі бақылауға 

алынсын; 

Атырау облысы Жайық - Каспий бассейндік инспекциясы мен Атырау 

облысы Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасымен үнемі 

бақылануда. 

4.Тергеу істері жүргізіліп, экологиялық апатқа соқтыруға себеп болған 

мекемелер немесе жеке тұлғалар жауапқа тартылсын; 

Атырау облысы Полиция Департаменті балықтардың өлу фактісі бойынша 
(Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізіліміне 2018 жылдың 4 желтоқсанында 

№182302031000034 санды нөмерімен тіркелді) ҚР Қылмыстық Кодексінің 336 бабы 

бойынша тергеу жүргізуде. Тергеу қорытындысы бойынша жаппай балықтардың 

өлуіне себеп болған мекемелер немесе жеке тұлғалар жауапқа тартылады. 

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; 

Орал жағасына келетін Жоғарғы Перетаска, Төменгі Перетаска және де 

жылы арна суларына үздіксіз санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау жүргізу 

жолдары қарастырылуда. 

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; 

6-7 талаптар зерделеніп тиісті жұмыстар жүргізіліп, қосымша баяндалады. 

8.Атырау облысының басшылары шұғыл түрде Ресейдің Орынбор аймақ 

басшылығынан Ириклин су қоймасынан Жайықтың сағаларын шайып шығу 

үшін суды апаттық ағызуын өтінсін;  
Жайық - Каспий бассейндік инспекциясының мәліметіне сәйкес Жайық 

өзені Ресей Федерациясынан бастау алады және жоғарғы ағысында  Орынбор 

облысында орналасқан Ириклин су қоймасымен реттеледі. Ортаңғы және төменгі 

ағысында су қоймалар жоқ.  

Ресей Федерациясымен арадағы қарым қатынас 07.09.2007 жылғы 

«Трансшекаралық су объектілерін бірлесіп пайдалану мен қорғау жөніндегі» 

келісімге сәйкес реттеледі.  

Бүгінгі таңда, Ириклин су қоймасы күз-қысқы режимінде жұмыс жасауда, 

жіберіліп жатқан су шығыны 20 м3/сек құрайды. 

Ириклин су қоймасының жұмыс режимі ведомствоаралық жұмыс тобының 

отырысында қаралады, жұмыс тобының құрамына Орынбор облысының 

жергілікті атқарушы органдармен және мемлекеттік органдарының өкілдері кіреді. 

Ириклин су қоймасынан жіберілетін су шығынын көбейту мәселесі 
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ведомствоаралық  жұмыс тобының кезекті отырысына ұсынылып, талқыланатын 

болады.  

Сондай-ақ, 2019 жылдың 4 қаңтарында ҚР Энергетика  вице-министрі 

С.Нұрлыбайдің төрағалығымен өткен «Жайық өзенінде балық өлу себептерін 

талқылау» жөніндегі кеңестің №33-06-05-06-31 хаттамасының 2.6 тармағына 

сәйкес, ҚР АШМ Су ресурстары жөніндегі комитетіне қосымша авариялық су 

ағызудың орындылығын қарастыру тапсырылды. 

   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. 

Облыс бойынша су арнасында балық көлемін ұлғайту, балықтардың еркін 

қозғалысын қамтамасыз ету, балық қорын сақтап қалу және балықтардың тіршілік 

етуіне қолайлы жағдайлар жасау мақсатында, өзен арналарын тереңдету арқылы 

мелиорация жұмыстарын жүргізуге облыс әкімдігімен жобалық-сметалық 

құжаттама жасақталды. Жобаға сәйкес Республикалық және жергілікті бюджеттен 

қаражат қаралып, Жайық өзені бойынша жалпы ұзындығы 40,409 километрді 

құрайтын өзен арналарын тереңдету жұмыстарын жүргізу қарастырылған. Аталған 

жұмыстар мердігер мекеме «Павлодар өзен порты» акционерлік қоғамымен               

2017 жылдың желтоқсан айында бастады, 2020 жылдың желтоқсан айында аяқтау 

жоспарланып отыр. 

Сондай-ақ, Қиғаш өзені бойынша жобаға сәйкес жалпы ұзындығы                 

150,7 километрді құрайтын өзен арнасын тереңдету жұмыстары қарастырылған, 

мердігер мекеме «Павлодар өзен порты» акционерлік қоғамы. Жұмыстар                  

2017 жылдың желтоқсан айында басталды, аяқталуы 2019 жылдың ақпан айы. 

Сонымен қатар, Жайық пен Қиғаш өзендерінде жобаға енбей қалған 

аймақтарға жобалық-сметалық құжат жасақталып, жұмыстар жалғасын табатын 

болады. 

Петицияда аталған сұрақтар бойынша: 

1.Балықтан аммиак табылғаны туралы ақпарат 12 желтоқсан күні 

ғана пайда болды. Сараптама жасау қанша күнге созылды? Сараптаманы кім 

жасады? 
ҚР АШМ ВБжКҚ  «Республикалық  ветеринариялық  зертхана» РМК 

Атырау  облыстық филиалына 2018  жылдың 3 желтоқсан күні өлген және тірі 

балықтардың сынамалары зерттеуге жіберіліп, алғашқы сараптама  қорытындысы 

2018 жылдың 11 желтоқсан күні белгілі болды. Сынама тағам қауіпсіздігі 

көрсеткіштеріне, яғни органолептикалық, физико-химиялық көрсеткіштерге, ауыр 

металл тұздарына, пестицидтерге зерттелінді.                  Сараптама  

қорытындысына сәйкес физико-химиялық көрсеткіштер ішінен аммиакқа оң 

нәтиже көрсетті, ал басқа зерттеу жүргізілген көрсеткіштер нормаға сәйкес болды. 
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2.Өзендегі суға тұрақты бақылау (мониторинг)  жасала  ма? Араға 

қанша уақыт салынып жасалады? Сараптама нәтижелерін қайдан көруге 

болады? 

        Атырау облысы бойынша Экология департаментімен Жайық өзенінен әр 

тоқсан сайын химиялық талдауға 13-15 нүкте  бойынша судан сынама алынады.       

Сараптама нәтижелерін ресми түрде Департаментке хат жолдау арқылы сұратуға 

болады. 

             ҚР Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің 

Атырау облысы бойынша Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы 2018 жылы 

(жыл ішінде) жоспарлы санитариялық-химиялық зерттеу кезінде  судан 166 сынама 

алды. Оның  15 сынамасы  немесе 9%-ы органолептикалық көрсеткіш яғни, хлор 

қалдығы, түстілігі, лайлылығы болып табылады. Сонымен қатар, зиянды 

химиялық элементтер анықталған жоқ.  

          Жайық өзеніне санитарлық-эпидемиологиялық мониторинг ҚР ДСМ ҚДСК-

нің  «Ұлттық сараптама  орталығы»  ШЖҚ РМК Атырау облысы бойынша 

филиалы мен департаменттің жылдық жоспарына  сәйкес Қазақстан Республикасы 

Ұлттық экономика  министрінің 2016 жылғы 19 шілдедегі №326 «Санитариялық-

эпидемиологиялық мониторингті жүргізу қағидаларын бекіту туралы» бұйрығына 

сәйкес ай сайын орнатылған. 

             Сараптама нәтижелерін ҚР ДСМ Қоғамдық денсаулық сақтау 

департаментінен және аумақтық басқармаларынан алуға болады. 

3.Әлемдік тәжірибеде су объектілеріндегі балықты улану жөніндегі іс-

әрекеттердің стандарттары бар (сілтеме). Бұл жағдайда не істелінді? 

Балықтардың улану фактілері белгілі болған кезде «Жануарлар дүниесін 

қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының     

2004 жылғы 9 шілдедегі №593 Заңына және 2018 жылдың 29 қаңтарында Атырау 

облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық 

инспекциясының басшысымен бекітілген «Балық және өзгеде жануарлардың 

қырылу қаупі туындаған жағдайда мемлекеттік мекемелердің қызметкерлерімен 

өзара іс-қимыл сызбасы»-на сәйкес жедел іс-әрекеттер жасалып, жұмыстар 

жүргізіледі. 

4.Өзендегі балықтың жаппай қырылуының себептерін зерттеу үшін 

құрылған Комиссия мүшелігіне қоғам өкілдерінен кім кірді? Бұл комиссия 

жұмысын қоғамдық бақылауга қалай алуға және қаралып жатқан барлық 

мәселелерді қайдан білуге болады? 

  Тұрғындарды жан жақты хабардар ету мақсатында ведомствоаралық 

комиссия қоғам өкілдері, блогерлер мен БАҚ өкілдерінің қатысуымен екі рет 

Атырау облысының Өңірлік коммуникациялар қызметінің алаңында                      

2018 жылдың 14, 29  желтоқсан күндері баспасөз мәслихатын өткізді және 

комиссия мүшесіндегі сала мамандары 25 интервью берді. 

  Сонымен қатар, 2018 жылдың 25 желтоқсан күні облыс әкімдігінде өткен 

кезекті ведомствоаралық комиссия жиналысына қоғам өкілдері, блогерлер мен 

БАҚ өкілдері қатысты.  

Сол секілді, алға қарай ведомствоаралық комиссия жиналыстарына қоғам 

өкілдері, блогерлер мен БАҚ өкілдері шақырылатын болады. 
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Ведомствоаралық комиссия құрамына қоғам өкілі Изтелеуова Шынар 

енгізілді.   

5.Диагностикалық зертханалық базасы мықты Халықаралық комиссия 

немесе шетелдік сарапшылар, Қазақстан Республикасының басқа 

қалаларының, Ресейдің сарапшылары қалай және қашан шақырылады? 

Атырау облысы Полиция департаментінің тергеу басқармасы Алматы 

қаласындағы диагностикалық зертханалық базасы беделді ҚР БҒМ «Биология 

және биотехнология мәселелері ғылыми зерттеу институты»-ның ғылыми 

сарапшыларын шақыртып, балық сынамаларын сараптамаға жіберді.  

Сондай-ақ, 2019 жылдың 4 қаңтарында ҚР Энергетика  вице-министрі 

С.Нұрлыбайдің төрағалығымен өткен «Жайық өзенінде балық өлу себептерін 

талқылау» жөніндегі кеңестің №33-06-05-06-31 хаттамасының 2.4 тармағына 

сәйкес, ҚР АШМ Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетіне Жайық 

өзеніндегі балықтың қырылу себептерін анықтау және ҚР Энергетика 

министрлігіне нәтижелер туралы тиісті қорытынды беру. Қажет болған жағдайда 

осы факті бойынша зерттеулер жүргізу үшін халықаралық сарапшыларды тарту 

мүмкіндігін қарастыру тапсырлды. 

6.Балықтардың өліміне және судың ластануына себепкер болуы мүмкін 

мекемелердің арасында АМӨЗ неліктен жоқ? 
Су ресурстарының қорын пайдалану мен қорғау саласында мемлекеттiк 

басқаруды жүзеге асыру Жайық - Каспий бассейндік инспекциясының (әрі қарай – 

Инспекция) негiзгi мiндетi болып табылады және Қазақстан Республикасының 

2003 жылғы 9 шілде №481 «Су Кодексі»-не сәйкес мемлекеттiк басқаруды 

жүргізеді. 

Инспекция мәліметіне сәйкес, Атырау мұнай өңдеу зауыты (АМӨЗ) 

пайдаланған сарқынды суларын Жайық өзеніне ағызбайтын болғандықтан аталған 

тізімге енгізілмеді. Аталған мекеме сарқынды суларын булану алқаптарына 

ағызады. 

        Алға қарай ведомствоаралық комиссия жұмысы мен тексеру 

қорытындылары БАҚ-та жарияланатын болады.  

Осы берілген жауаппен келіспеген жағдайда заңмен белгіленген тәртіппен 

шағым келтіруге құқылы екендігіңізді қаперіңізге береміз. 

 

 

Атырау облысы әкімінің орынбасары                                                      Ә.Нәутиев 
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