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Парламент Сенатында «Тұрмыстық және өнеркәсіптік қалдықтарды 
жинау және қайта өңдеу» тақырыбындағы Үкімет сағатына 
қатысушылардың пікірлерін тыңдап,

көтерілген мәселелердің маңыздылығы мен өзектілігін атай отырып,
мемлекеттік органдардың, кәсіпкерлер мен үкіметтік емес ұйымдардың 

бастамаларын қолдай отырып,
қалдықтармен жұмыс істеу саласын мемлекеттік қолдау бөлігінде заң 

шығару процесін жетілдіру қажеттілігін назарға ала отырып, Үкімет 
сағатының қатысушылары ұсынады:

Қазақстан Республикасының Үкіметі:
1. Қалдықтарды басқаруды салааралық және ведомствоаралық 

үйлестіруді қамтамасыз етуге, сондай-ақ өнеркәсіптік қалдықтар мен тұтыну 
қалдықтарын басқару жөніндегі кешенді шараларды көздеуге, осы 
шараларды іске асыру жөніндегі қаржыландыру көздерін айқындауға, оның 
ішінде қалдықтарды басқару мәселелерін қолданыстағы мемлекеттік және 
салалық бағдарламаларға енгізу мүмкіндігін қарастыруға мүмкіндік беретін 
қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны әзірлесін 
және қабылдасын.

2. Халықты қоршаған ортаға ұқыпты болуға және тұрмыстық қатты 
қалдықтарды бөлек жинауға, оның ішінде қалдықтарды бөлек жинауды 
насихаттауды (әлеуметтік роликтер, қоғамдық акциялар, экологиялық 
сағаттар және т. б.) қосуға ынталандыратын ақпараттық науқанды тұрақты 
негізде өткізсін.

3. Мынадай мәселелерді: 
 алдағы жылдардың бірін - Экология жылы деп белгілеуді;
 қалдықтарды кәдеге жарату бойынша заманауи әдістер мен 

технологияларды айқындау бөлігінде ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуді 
ынталандыруды;

 қалдықтарды қайта өңдеу мен кәдеге жаратудың өзіндік құнын 
төмендету мақсатында қалдықтарды қайта өңдеуді және кәдеге жаратуды 
жүзеге асыратын кәсіпорындар үшін электр энергиясына арнайы тарифті 
әзірлеуді қарастыруды;

 қалдықтарды қайта өңдейтін және кәдеге жарататын кәсіпорындар 
үшін, оның ішінде: техника, жабдықтар және олардың қосалқы 
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бөлшектерінің импортына ҚҚС; қалдықтар мен қайталама шикізатты қолдана 
отырып дайындалған өнімді өткізуге ҚҚС; мүлік және жер салығын; 
қалдықтарды қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін пайдаланылатын жер 
учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемдерді; қалдықтарды қайта өңдеу және 
кәдеге жарату бойынша қызметте пайдаланылатын техникаға, жабдықтарға 
және олардың қосалқы бөлшектеріне кедендік әкелу баждарын; қалдықтарды 
қайта өңдеу және кәдеге жарату бойынша қызмет бөлігінде корпоративтік 
табыс салығын төмендету бойынша салықтық жүктемені пысықтасын. 

4. «Бизнестің жол картасы – 2020» мемлекеттік бағдарламасы 
шеңберінде қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі өндірістік объектілерге 
бизнес субъектілерінің көлемі (ірі бизнесті қоса алғанда) бойынша шектеусіз 
инфрақұрылым жүргізуге мүмкіндік берсін. 

5. Халықаралық тәжірибені ескере отырып, ұйымдардың да, халықтың 
да қалдықтарды бөлек жинауын және оларды қайта өңделуін ынталандыру 
жөніндегі шараларды әзірлесін. Мысалы, қалдықтарды тапсырып, өтемақыны 
ПИК, қоғамдық көлік қызметтері, қоғамдық пайдалану орындарындағы 
қызметтер үшін төлем ретінде пайдалану және т. б. 

6. Қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы инвестициялық 
тартымдылықты жүйелі реттеу және арттыру мақсатында мынадай:

 орталықтандырылған жүйені енгізу және қоқыс шығаратын 
ұйымдар үшін талаптарды регламенттеу, стихиялық қоқыс үйінділерінің 
пайда болуы үшін әкімшілік жауапкершілікті күшейту, Тұтыну 
қалдықтарымен және құрылыс қалдықтарымен жұмыс істеу мәселелерін 
реттейтін қағидаларды қабылдау;

 қалдықтарды энергетикалық кәдеге жаратуды жаңартылатын 
энергия көздеріне жатқызу не ол үшін 15 жыл ішінде инвестицияларды 
қайтаруды қамтамасыз ету үшін жеткілікті мөлшерде «жасыл» тарифтерді 
қабылдау арқылы шығасыларды өтеудің ұқсас тәсілі мен тетігін көздеу;

 қалдықтарды энергетикалық кәдеге жарату бойынша субъектілер 
үшін салықтық артықшылықтар (корпоративтік табыс салығы, жер және 
мүлік салығы) беру;

 қалдықтарды энергетикалық кәдеге жаратуды басым 
инвестициялық жобалар тізбесіне енгізу үшін инвестициялар мөлшерінің 
шегін айлық есептік көрсеткіштің екі жүз мың еселенген мөлшеріне дейін 
төмендету; 

 теріс әсер етуден қоршаған ортаны қалпына келтіру жөніндегі іс-
шараларға жергілікті бюджеттен қаржыландырудың ең аз көлемін анықтау; 

 ӨҚМ операторының қалдықтармен жұмыс істеуді қаржылық қолдау 
бөлігінде өкілеттіктерін заңнамалық кеңейту;

 облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
әкімдерінің өз өңірлерінде қоқыстардың бей берекет үйінділері және 
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полигондар талаптарына сәйкес келмейтін әрекеті үшін дербес 
жауапкершілігін заңнамалық тұрғыдан бекіту;

 бөлек жинауға арналған контейнерлерді орналастыру үшін, сондай-
ақ қалдықтарды сұрыптау және энергетикалық кәдеге жарату жөніндегі 
объектілерді, техникалық компостқа арналған ұяшықтарды салу үшін жер 
учаскелерін өтеусіз негізде беру бөліктерінде әзірленетін Экологиялық 
кодекс шеңберінде заңнамалық өзгерістер мәселесін қарасын.

7. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның Қазақстан 
Республикасындағы қалдықтарды басқару туралы жыл сайынғы шолуды 
дайындау жөніндегі мәселені қарасын.

8. Мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, «Мемлекеттік сатып алу 
туралы» ҚР Заңының қызмет көрсету бағасының демпингі негізінде 
тендердің жеңімпаздары ретінде қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы 
көрсетілетін қызметтерді жосықсыз жеткізушілерді айқындау мүмкіндігін 
болдырмайтын қолданыстағы ережелерінің құқық қолданылуын 
пысықтасын. 

9. Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган халықтың 
денсаулығы үшін қауіпті химиялық қалдықтардың, оның ішінде радиоактивті 
қалдықтардың теріс әсерінен болатын тәуекелді бағалауды жүргізу мәселесін 
қарасын.

10. Жинақталған қалдықтардың көлемін азайту мақсатында мүдделі 
мемлекеттік органдармен бірлесіп өнеркәсіптік қалдықтарды автомобиль 
жолдарын азаматтық құрылыста қиыршық тас, құм және топырақ орнына 
пайдалану мәселесін пысықтасын. 

Жергілікті атқарушы органдарға:
1. Қалдықтарды сұрыптау және қайта өңдеу жөніндегі 

инфрақұрылымды дамыту мақсатында өңірлер мен қалалардың 
мәслихаттарымен бірлесіп, Тұрмыстық қатты қалдықтарды жинауға, әкетуге, 
кәдеге жаратуға, қайта өңдеуге және көмуге арналған тарифті есептеу 
әдістемесіне сәйкес жеке және заңды тұлғалар үшін тарифтерді қайта қарау 
мәселелерін пысықтасын.

2. Қалдықтармен жұмыс істеу, өңірлерде қалдықтар саласында жаңа 
жобалар құру, оның ішінде облыс орталықтары мен ірі қалаларда заманауи 
озық технологиялар бойынша қоқыс өңдеу зауыттарын салу жөніндегі 
секторға жеке инвестицияларды тарту жөніндегі жұмысты күшейтсін.

3. Бөлек жинауға арналған контейнерлерді орналастыруды 
ұйымдастыруды, қалдықтарды шығару үшін арнайы техниканы сатып алуды, 
тұрмыстық қатты қалдықтарды фракциялар бойынша қабылдау пункттерін 
қамтамасыз етсін. 

4. Қалдықтар секторында көзделген артықшылықтар мен гранттар 
бойынша құралдарды пайдалансын.
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5. Қалдықтарды қайта өңдеудің өңірлік үлесін: компост алу 
және/немесе қалалар мен ірі аудандарды қоса алғанда, биогаз шығару үшін 
тұрмыстық қатты қалдықтардың органикалық (азық-түлік) фракциясын қайта 
өңдеу есебінен ұлғайтсын. 

6. Табиғатты қорғау іс-шараларына, атап айтқанда, қалдықтармен 
жұмыс істеу, қоқыс сұрыптау кешендерін / негізгі құралдарды (құрылыс 
қалдықтарына арналған ұсатқыш) сатып алу мәселелеріне жергілікті 
бюджеттен қаржыландыруды ұлғайтсын. 

7. Бөлек жинауға арналған контейнерлерді орналастыру үшін, сондай-
ақ қалдықтарды сұрыптау және энергетикалық кәдеге жарату жөніндегі 
объектілерді, техникалық компостқа арналған ұяшықтарды салу үшін жер 
учаскелерін уақытша өтеусіз жер пайдалану құқығымен берсін.

8. Энергетикалық кәдеге жарату жөніндегі объектілерді кемінде 15 жыл 
мерзімге (қоқыс шығаратын ұйымдармен ұзақ мерзімді шарттар, өндірістік 
қалдықтарды және т.б. жеткізуге арналған шарттарды жасасуға 
кәсіпорындарды тарту) қалдықтармен кепілді жүктемесін, қалдықтарды 
қайта өңдеу және кәдеге жарату жөніндегі объектілерге тиісті 
коммуникацияларды (электр энергиясымен, сумен, сарқынды суларды 
бұрумен, кірме жолмен қамтамасыз ету) жеткізсін.

9. 2019 жылдың соңына дейін өңірлерде Тұрмыстық қатты 
қалдықтарды кәдеге жарату және қайта өңдеудің қазіргі заманғы әдістері мен 
технологияларын енгізу бойынша прогресті (динамиканы) бағалауды жүргізу 
әдістемесі бойынша бағалаудың тиімді деңгейіне қол жеткізсін.

10. Өңірлерде кейіннен жою үшін иесіз қауіпті қалдықтарды 
айқындауға тұрақты негізде өңірлік комиссиялар құрсын.

_____________________________


