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Су ресурстары Қазақстан үшін ғана емес, бүкіл әлем үшін ең өзекті 
тақырыптардың бірі. Планетаның 2 миллиард тұрғыны таза ауыз суға 
тікелей қол жеткізе алмайды. Бұл ретте сарапшылардың болжамы 
бойынша суға жаһандық сұраныс 2050 жылға дейін 55% - ға өседі.

Елімізде өзен ағысының төмендеуі мен су тұтынудың өсуіне байланысты 
орташа және ұзақ мерзімді кезеңде сумен қамтамасыз етудің төмендеуі 
болжанып отыр. Каналдар мен ирригациялық жүйелердің қатты тозуы 
себебінен тасымалдау кезінде көп су жоғалады. Салдарынан ауыл 
шаруашылығында шығындар 50% - ға дейін жетеді. Судың жартысына 
жуығы Қазақстанға Қытайдан, Орталық Азия елдерінен және Ресейден 
трансшекаралық өзендер арқылы келетін жағдайда республиканың су 
ресурстарына ұқыпты қараудың қаншалықты маңызды екені түсінікті.

Осы жылдар ішінде «Қазсушар» РМК еліміздегі судың аздығына 
байланысты жағдайды жақсарту үшін қолға алған жұмыстардың 
арқасында біз вегетациялық кезеңде республикада суарудың 
дағдарысты ахуалына жол бермейміз.

Алдағы жылдары біздің алдымызда күрделі міндеттер тұр. Мемлекет 
басшысы суармалы жер көлемін 2030 жылға дейін 1,6 млн.гектардан             

3 млн. гектарға дейін ұлғайту жөнінде тапсырма берді. Сондай-ақ, 
апатты су қоймаларын қалпына келтіру, каналдарды цифрландыру, 
топтық су құбырларын салу қарастырылған. Бұдан басқа, министрлік 
жаңа Су кодексінің тұжырымдамасын әзірлеу бойынша жұмыс жүргізіп 
жатыр.

Осы кешенді ауқымды жұмыстың барлығы республиканы сумен 
жабдықтауды едәуір жақсартуға бағытталған.

Мен «Қазсушар» РМК-ның барлық қызметкерлеріне олардың қажырлы 
еңбегі, жоғары кәсіби деңгейі, өз ісіне берілгендігі үшін алғыс айтамын. 
Су саласында мамандыққа деген сүйіспеншілігі, білімі мен тәжірибесі 
ұрпақтан-ұрпаққа берілген көптеген отбасылық әулеттер жұмыс істейді. 
Бұл біз үшін өте құнды.

Журнал беттерінен көптеген пайдалы және танымдық ақпараттар, 
аналитикалық мақалалар, сондай-ақ су ресурстары саласындағы 
сарапшылармен қызықты сұхбаттар таба аласыздар. Бұл сізге елдегі 
және әлемдегі су ресурстарына қатысты жағдайды жақсы түсінуге 
мүмкіндік береді.

Мен барша оқырманды суды бағалап, қорғауға шақырамын. Біздің және 
болашақ ұрпақтарымыздың өмір сапасы сумен және оның сапасымен 
байланысты.

Құрметпен,                                                                                                                                            
                               ҚР Экология, геология 

және табиғи ресурстар министрі 
Мағзұм Мырзағалиев
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ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВҚА ЕЛІМІЗДЕГІ СУ ҚОЙМАЛАРЫНЫҢ ЖАҒДАЙЫ ТУРА-
ЛЫ ЕСЕП БЕРІЛДІ. МАҒЗҰМ МЫРЗАҒАЛИЕВТІҢ АЙТУЫНША, СОҢҒЫ ЖЫЛДАРЫ 
СУ ТАПШЫЛЫҒЫН БОЛДЫРМАУҒА БАҒЫТТАЛҒАН АУҚЫМДЫ ЖҰМЫСТАР ЖҮР-
ГІЗІЛІП ЖАТЫР. 

Атап айтқанда көрші елдердің құ-
зыретті органдарымен өзара 
ықпалдаса отырып, су нысанда-

рын қайта қалпына келтіру, цифрланды-
ру және шаруаларды сумен қамтамасыз 
ету мәселелері қолға алынды. Қырғыз 
тарапымен Тоқтағұл су қоймасынан 
қосымша су жіберуге келісім жасалып, 
Жамбыл облысындағы Шу және Талас 

өзендерінің бассейндеріне су жіберу кестесі 
бекітілді. Ресей тарапымен Ириклинск су 
қоймасынан Жайық өзеніне жіберілетін су-
дың көлемін көбейту жөнінде келіссөз жүр-
гізіліп жатыр. Президентке киіктерді қорғау 
үшін қабылданған шаралар мен олардың 
санын анықтау мақсатында жүргізілген са-
нақтың қорытындылары жөнінде ақпарат 
берілді. Салалық ведомствоның мәліметі 

бойынша браконьерлікке қарсы тиімді 
жүргізілген күрестің және заңнаманың қа-
таңдатылуының арқасында соңғы 2 жыл 
ішінде киіктердің саны 334 мыңнан 842 
мыңға дейін көбейген. 

Мемлекет басшысының тапсырмасы 
бойынша Мағзұм Мырзағалиев Батыс 
Қазақстан облысына барып, сарапшы-
лармен, ғалымдармен, жергілікті фер-
мерлермен және әкімдікпен бірлесе 
отырып, киіктің жайылым өрісін анықтау 
мәселелерін кешенді түрде қарастырған. 
Қасым-Жомарт Тоқаев жалпы 657 мың 
гектар аумақты құрайтын  «Бөкейорда» 
және «Ащыөзек табиғат қорығы» табиғи 
резерваттарын құру туралы шешім қа-
былдады. Бұл шешім Орал өңіріндегі 
киіктердің Жайық өзенінің сол жағала-
уына өріс ауыстыруына мүмкіндік бе-
реді. Бұдан бөлек министр балықтарды 

МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ МАГЗYМ 

МЫРЗАГАЛИЕВТI KАБЫЛДАДЫ

қорғауға бағытталған «Бекіре», «Уылды-
рық шашу» және «Таза тоған» шаралары 
туралы айтты. Осы шаралардың нәтиже-
сінде бірқатар қылмыстық іс қозғалып, 
айыппұлдар салынды, 300 шақырымға 
жуық ау мен бірнеше көлік тәркіленді. 

Президенттің 2 миллиард ағаш егу ту-
ралы тапсырмасын орындау аясында 
бүгінге дейін 80 миллион көшет отыр- 
ғызылған. Экотуризмді дамыту мақсаты- 
мен 4 ірі ұлттық паркке жалпы құны 31 
миллиард теңгеден астам қаржы құятын 
инвесторлар анықталды. Президент 
министрліктің бұл бағыттағы жұмы-
старын оң бағалады. Кездесу соңында 
Мемлекет басшысы су ресурстарын 
реттеу мәселесін ерекше бақылауда 
ұстап, браконьерлікпен күресті күшей-
туді тапсырды.
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Еліміздегі суар-
малы егіншілік 
аумағы жалпы 

игерілген жерлердің 8 
пайызынан аспайды, ал 
одан алынған өнім жал-
пы ауыл шаруашылығы 
өнімінің 35 пайызын 
құрайды. Сондықтан 
Мемлекет басшысының 
тапсырмасына сәйкес 
суармалы жерлерді 
кезең-кезеңімен 3 млн. 
гектарға дейін ұлғайту 
көзделген. 

«Осы бағыттағы Түр-
кістан  облысының  

жасап жатқан жұмыста-
рының бәрін үлгі ретінде 
алуға болады. Сөз жоқ, 
суармалы жерлер кепілді 
мол өнім беретін, қай-
тарымы жоғары, ауыл 
шаруашылығының «ал-
тын қоры» ғана еме с, ол 
– сол өңірлерде тұратын 
халықтың тіршілігі, әлеу-
меттік жағдайы, тағдыры 
деп айтсақ та болады. 
Еліміздегі суармалы 
егіншілік аумағы жалпы 
игерілген жерлердің 8 
пайызынан аспайды, ал 
одан алынған өнім жал-
пы ауыл шаруашылық 

өнімінің 35 пайызын 
құрайды. Сондықтан да 
Мемлекет басшысының 
тапсырмасына сәйкес 
суармалы жерлерді 
кезең-кезеңімен 3 млн. 
гектарға дейін ұлғайтуды 
қамтамасыз ету мақса-
тында 2030 жылға дейін 
гидромелиорациялық 
жүйелер мен 38 жаңа су 
қоймаларын салу бойын-
ша іс-шаралар әзірленіп 
жатқан Су ресурстарын 
басқару жөніндегі ұлт-
тық жоба аясында іске 
асырылмақ»,- деп атап 
өтті  Сенаттың Аграрлық 

мәселелер, табиғатты 
пайдалану және ауылдық 
аумақтарды дамыту ко-
митетінің төрағасы Әли 
Бектаев. 

Түркістан облысында 
өткен ҚР Парламенті 
Сенатының аграрлық 
мәселелер, табиғатты 
пайдалану және ауыл-
дық аумақтарды дамы-
ту комитетінің көшпелі 
отырысында ауылша-
руашылығы тауар өн-
дірушілерінің ағын суға 
деген тапшылығын шешу 
жолдары талқыланды. 
ҚР экология, геология 
және табиғи ресурстар 
вице-министрі Серік 
Қожаниязов Су ресурс- 
тарының қалыптасқан 
тапшылығына байла-
нысты су ресурстарын 
үнемдеу мақсатында 
бақылау мен есепке 
алуды енгізу мәселесі 
өте өзекті болып отыр- 
ғанын айтты. Бұл ретте 
министрлік 2025 жылға 
дейін шамамен құны 
192 миллиард теңгеге 
4 мың шақырымнан 
астам суару желілерін 
қайта жаңартуды және 
салуды көздеп отыр.

«Бұл нәтижесінде су 
шығынын жылына 40-тан         
17%-ға дейін немесе 
жылына шамамен 1,5 

текше километр төмен-
детуге мүмкіндік береді. 
Мәселен, 2020 жылы 
Мақтарал ауданындағы 
К-19 магистралды ка-
налын цифрландыру 
бойынша алғашқы 
пилоттық жоба іске 
асырылды, онда суды 
есепке алу және бақылау 
жүйесі орнатылған», - 
деп атап өтті экология 
министрінің орынбасары 
Серік Қожаниязов. 

«Қазсушар» РМК бас ди-
ректоры Алтай Елжасов 
өңірде ағын су ысырабы-
на жол бермеу және су 
беру тәртібін реттеу үшін  
облыста алғаш рет тариф 
бектілгенін (1000 текше 
метр ағын су үшін 328,6 
теңге) айтты. Нәтижесін-
де, шаруаларға ағын суды 
тек қажеттілікке сәйкес 
бөлу тәртібі енгізілді.  

СУАРМАЛЫ ЖЕРЛЕРДIН КOЛЕМI 

3 МЛН ГЕКТАРГА YЛГАЯДЫ

«Түркістан облысы 
әлеуметтік-
экономикалық 
дамытудың 2024 
жылға дейінгі кешенді 
жоспары» бойынша 
ірі су нысандарын іске 
асыру нәтижесінде 
Түркістан өңіріне 
200 млн м3   ағын су 
қосымша жеткізіледі»  
- Алтай Елжасов. 

Айта кетейік, Түркістан 
облысында қаржыланды-
ру көлемі қарастырылған 
153 миллиард теңгеге 
жобалар іске асырылуда, 
бұл барлық қарасты-
рылған инвестициялар-
дың 50%-ын құрайды.

Аслан Жеңісұлы
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Су шаруашылығын-
да суды жеткізіп 
берудегі шығын-

дарды жаппайынша 
мәселе шешілмейді. Бұл 
ретте тарифтің әділ баға-
да көтерілуін қолдаймыз. 
Бұл «Қазсушар» РМК 
өкілдерінің Түркістан 
облысына іс-сапармен 
барған кездегі шаруалар-
дың айтқан пікірі. 

«Қазсушар» РМК өкіл-
дері Түркістан облысы 
Шардара және Жетісай 
ауданының шаруала-
рымен кездесті. Жиында 

биылғы жылдың басты 
өзгерісі - суармалы су 
тарифінің қымбаттауы ту-
ралы айтылды. Аталған 
мекеменің баспасөз 
хатшысы Аслан Жеңі-
сов бұрынғы тариф Су 
шаруашылығы, гидроме-
лиорациялық жүйелерді 
пайдалану және оларға 
техникалық қызмет 
көрсету, сондай-ақ не-
гізгі қарыз қаражатын 
қайтару мен олар бойын-
ша сыйақыны қалыпты 
режимде жүзеге асыруға 
мүмкіндік бермегенін 
айтты. Бұдан бөлек, 

маңызды. Біздің аудан-
ның барлық шаруалары 
бұл бастаманы қолдайды 
деп сенімдімін”, - Қаблан 
Жұмабеков. 

Айта кетейік, Қазақстан-
да 1 мамырдан бастап 
каналдар арқылы су 
берудің жаңа тарифтері 
бекітілді. Қазір фермер-
лер 1 текше метр су үшін 
74 тиын төлейді.

жалақының аз болуына 
байланысты білікті кадр-
ларды сақтап қалу мүм-
кін болмаған. Сондықтан 
«Қазсушар» мекемесінің 
жалпы шығыны 2 жылда  
4 млрд теңгеге жетті.  

«Кадрларды сақтау және 
объектілерді тиімді пай-
даланып, қажетті опе-
рациялық шығындарды 
толық көлемде қосу үшін, 
«Қазсушар» қызмет-
керлері арасында әле-
уметтік мәселені шешу 
мақсатында әділ тарифті 
бекітуге мәжбүр болдық. 

Мұнда 2021 жылдың 
1 мамырынан бастап 
орташа тариф 74 тиын/
текше метр (ҚҚС-сыз) 
бекітілді» , - «Қазсушар» 
РМК баспасөз хатшысы 
Аслан Жеңісов. 

Жиынға қатысқан шару-
алардың басым көпшілігі 
тарифтің өскенін қол-
дады. "Пердебай и К" 
фермерлік қожалықтың 
төрағасы Қаблан Жұ-
мабековтың сөзінше, 
суармалы су тарифінің 
өсуі шаруалар үшін аса 
маңызды. 

«Тариф құнын көтерілуін 
дұрыс деп есептеймін. 
Мұның барлығы Су 
шаруашылығында суды 
жеткізіп берудегі шығын-
дарын жаппайынша 
болып жатыр. Құнын 
өсіру арқылы біраз түйіт-
кілді мәселелерді шешуге 
болады деп ойлаймын. 
Сонда ғана су шару-
ашылығына білікті кадр-
ларды тартып, тозығы 
жеткен су жүйелерін 
қалыпқа келтіруге мүм-
кіндік туады. Бұл өз кезе-
гінде шаруалар үшін аса 

ШАРУА: ТАРИФТIН OЗГЕРУI  

БIРАЗ ТYЙIТКIЛДI М  СЕЛЕЛЕРДI 

ШЕШУГЕ ЫKПАЛ ЕТЕДI

Аслан Жеңісұлы
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ТАРИФ KYНЫНЫH КOТЕРIЛУIНЕ 

KАТЫСТЫ ЖАМБЫЛДЫK 

ШАРУАЛАРДЫH ПIКIРI
ТАРИФТІҢ КӨТЕРІЛГЕНІ ЖАМБЫЛДЫҚ ДИХАНШЫЛАР ҮШІН ДЕ ҮЛКЕН МАҢЫЗҒА 
ИЕ. АЛ ӨҢІРДЕ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫМЕН АЙНАЛЫСАТЫНДАРДЫҢ ҚАРАСЫ ҚА-
ЛЫҢ. ҚУАҢШЫЛЫҚ КЕЗІНДЕ СУ ЖЕТІСПЕУШІЛІК ПРОБЛЕМАСЫН ТАНЫС ШАРУА-
ЛАР ТАРИФ ҚҰНЫ КӨТЕРІЛГЕНІМЕН, ДЕР КЕЗІНДЕ ҚАЖЕТТІ ТІРШІЛІК КӨЗІНЕ ҚОЛ 
ЖЕТКІЗУ МАҢЫЗДЫ ЕКЕНІН АЙТАДЫ. ТОЗЫҒЫ ЖЕТКЕН СУАРМАЛЫ СУ КАНАЛ-
ДАРЫ ЖӨНДЕЛСЕ, БӨЛІНГЕН СУДЫ ЫСЫРАП ЕТПЕЙ, ҚАЖЕТТІ КӨЛЕМДЕ ҚОЛДА-
НУ МҮМКІНДІГІ ТУАДЫ ДЕЙДІ. 

«Тарифтің көтерілгенін ша-
руалар болып біз, әрине, 
қолдаймыз. Себебі сол 
тарифті көтеру арқылы қа-
жетті техникаларды алуға, 
каналдарды жөндеуге 
мүмкіндік болар еді. Осы 
арқылы біз шаруамызды 
керемет қылып жүргі-
земіз деген ойдамыз» -, 
деді шаруақожалық иесі 
Гүлханыс Нұржігітова.

«Қазсушар» РМК өкілдері 
жұмыс сапары кезінде 
облыстағы Қордай, Бай-
зақ сынды шаруалар 
саны басым аудандарда 
да болды. Жүрмелі жиын-
да кезінде аталған меке-
менің баспасөз хатьшысы 
Аслан Жеңісов шаруа-

ларға тарифтің не себепті 
көтерілгенін түсіндірді. 

«Бүгінгі таңда барлық 
гидромелиорациялық 
жүйелер тозған күйде тұр, 
сәйкесінше судың мол 
көлемі жоғалды. Соңғы 
жылдары су тапшылығы 
байқалатындықтан, су 
ресурстары жетіспей, 
проблема туындады. Су 
шаруашылығы және ги-
дромелиоративтік жүйе-
лерді тиісінше пайдалану 
және оларға техникалық 
қызмет көрсету үшін 
жүктемені азайту мақса-
тында Түркістан, Алматы, 
Жамбыл және Қызылорда 
облыстарындағы су ша-
руашылығы және гидро-

мелиоративтік жүйелерді 
қайта жаңарту» инвести-
циялық жобаларын іске 
асыру үшін Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 
кепілдігімен ЕҚДБ және 
ИДБ қарыздары тартыл-
ды, осыған байланысты 
республика бойынша 
бірыңғай тариф бекіту қа-
жеттілігі туындады»,- деді 
(Аслан Жеңісов).

Айта кетейік, Қазақстанда 
1 мамырдан бастап ка-
налдар арқылы су берудің 
жаңа тарифі бекітілді. Қазір 
фермерлер 1 текше метр су 
үшін 74 тиын төлейді.

Аслан Жеңісұлы

СУАРУ АРНАЛАРЫН 

АВТОМАТТАНДЫРУГА 

ОТАНДЫК 

КОМПАНИЯЛАР ГАНА 

ТАРТЫЛАДЫ

«Қазсушар» РМК суар-
малы жүйені автомат-
тандырудың 5 жылдық 
жоспарын орындауға 
кірісті. IT жобалар бойын- 
ша басқарушы директор 
Тастан Наримбаев жоба 
негізінде 

119 негізгі магистраль-
ды және шаруашылықа-
ралық каналдарда 
суармалы жүйені авто-
маттандырылатынын 
айтты. Алматы, Жам-
был, Түркістан және 
Қызылорда облыста-
ры бойынша жалпы 
ұзақтығы 

2 830 шақырымды 
қамтымақ. 
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Автоматтандырудан бұрын 
геология, гидрология, 
геодезия және автоматтан-
дыру бөлігінде зерттеулер 
жүргізілетін болады. Соның 
нәтижесінде жобалық-сме-
талық құжаттар әзірленеді. 
«Автоматтандырудың 5 
жылдық Жоспары 2025 
жылға дейін пысықтал-
ды және республиканың 
Оңтүстік облыстарында ор-
наласқан «Қазсушар» РМК 
арналарын автоматтанды-
руды көздейді. Оларға жал-
пы ел бойынша су берудің 
97% - ы тиесілі. «Қазсушар» 
РМК филиалдарының 
теңгерімінде - «Д. Қонаев 
атындағы Үлкен Алматы 
каналы» филиалы, Алматы, 
Түркістан және Жамбыл 
филиалдары. Ағымдағы 
жылы біз 9 канал бойынша 
құрылыс-монтаждау жұ-
мыстарына кірісеміз. 2025 
жылдың соңына қарай 5 
жылдық жоспардың бар-
лық 119 каналды  авто-

маттандыруды жоспарлап 
отырмыз. Бұл жоспардың 
жүзеге асуы «Қазсушар» 
үшін де, біздің тұтынушыла-
рымыз үшін де өте маңыз-
ды», - Тастан Наримбаев.

Алдағы бес жылда су жина-
уы 6 кубадағы км болатын 
магистральдық каналдар-
дың жартысынан астамы, 
сондай-ақ, шаруашылықа-
ралық каналдардың жарты-
сына жуығы цифрландыры-
лады. Бұл арқылы  26 004 
фермер мен 103 ауыл шару-
ашылығы кооперативі үшін 
412,6 мың га жерді суаруға 
мүмкіндік бар. Мемлекеттік 

сату порталы арқылы  23 
каналды автоматтандыру 
бойынша жобалық-смета-
лық құжаттама әзірлеуге 8 
конкурс жарияланады. Осы 
жылы 9 канал бойынша 
4 конкурс өткізілсе, келер 
жылы 14 канал бойынша 4 
конкурс өткізіледі. 

Айта кетейік, онлайн-бри-
фингке  ТПБАЖ (технологи-
ялық процестерді басқару-
дың автоматтандырылған 
жүйелері) және БӨА (бақы-
лау-өлшеу аспаптары) енгі-
зу саласында қажетті құзы-
реті бар компаниялардың 
45 өкілі қатысты. Басқа-
рушы директор автомат-
тандыруға маманданды-
рылған ең құзыретті және 
кәсіби компаниялар тарты-
латынын айтты. Сондай-ақ,  
брифингке қатысқан ком-
паниялар аталған  жобаға 
қызығушылық танытуға 
шақырды.

Аслан Жеңісұлы

К-19 каналының техника-
лық параметірлеріК-19 КАНАЛЫНЫН ТЕХНИКАЛЫК 

ПАРАМЕТIРЛЕРI
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ВОДЫ ПОКА ДОСТАТОЧНО ДЛЯ 

ЭКОНОМИКИ И НАСЕЛЕНИЯ, НО... 
В КАЗАХСТАНЕ ПРОГНОЗИРУЕТСЯ СНИЖЕНИЕ ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ В СРЕДНЕ- И 

ДОЛГОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ ИЗ-ЗА ПАДЕНИЯ РЕЧНОГО СТОКА И РОСТА ВОДОПОТ- 

РЕБЛЕНИЯ. ПРИ ЭТОМ МНОГО ВОДЫ ТЕРЯЕТСЯ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ПО ПРИ-

ЧИНЕ КРИТИЧЕСКОГО ИЗНОСА КАНАЛОВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ. ОБ ЭТОМ 

НА ОТЧЕТНОЙ ВСТРЕЧЕ С НАСЕЛЕНИЕМ РЕСПУБЛИКИ СООБЩИЛ МИНИСТР ЭКО-

ЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ МАГЗУМ МИРЗАГАЛИЕВ.

В сельском хозяйстве, 
потери доходят до 
50%. Также нужно 

учитывать и то, что 40% 
воды поступает в Казахстан 
по трансграничным рекам 
из Китая, стран Централь-
ной Азии и России. Для 
улучшения ситуации с 
маловодьем в этом году, 
особенно на юге страны, 
Министерством достигнуты 
договоренности с Кыргыз- 
станом, Узбекистаном и 
Таджикистаном по до-

эксплуатацию, еще 8 будут 
закончены в этом году, 
остальные - до 2025 года. 
Также запланировано строи-
тельство 39 новых водохра-
нилищ в 9 регионах, в том 
числе в этом году - водохра-
нилища Кенсай-Коскорган в 
Туркестанской области.

Также в прошлом году был 
реализован пилотный проект 
по цифровизации магист- 
рального канала «К-19» 
протяженностью 12 км в 
Мактааральском районе 
Туркестанской области. 
Было установлено, что 
расход воды превышает 
поливные нормы на 45%. 
В этом году Министерство 
оцифрует 16 каналов, а 
всего в течение ближайших 
5 лет - 119 каналов протя-
женностью более 2,8 тыс. км. 
Это позволит сэкономить 
до 2 км3 воды.

В части доведения питьевой 
воды к населенным пунктам 
в 2020 году велась реализа-
ция 14 проектов строительст- 
ва групповых водопроводов, 
из которых 3 завершены, 
а в этом году планируются 
к сдаче в эксплуатацию 
8 проектов протяженностью 
845 км.  Министерством 
также ведется работа по раз-
работке Концепции нового 
Водного Кодекса.

Алишер Омирзак

полнительному сбросу и 
пропуску поливной воды в 
летний период. Также все 
регионы и акиматы еще в 
феврале были предупреж-
дены о подготовке к вегета-
ции в условиях маловодья 
с рекомендацией снизить 
посевы водоемких культур.

По словам Министра, во ис-
полнение поручения Главы 
государства по увеличению 
площади орошаемых зе-
мель до 3 млн га к 2030 году 
с текущих 1,6 млн га, в про-

шлом году было отремон-
тировано 813 км каналов, 
введено в оборот 53,5 тыс. 
га орошаемых земель. В 
этом году площади орошае- 
мых земель будут увеличе-
ны на 78 тыс. га, а до 2025 
года - до 2,2 млн га. Также за 
5 лет планируется провес- 
ти реконструкцию более              
4,5 тыс. км каналов.

Кроме того, предусмотрено 
восстановление 41 ава-
рийного водохранилища, 
из которых 12 уже сданы в 
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ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ 

С РЕСПУБЛИКОЙ ТАДЖИКИСТАН

31 мая 2021 года в г.Душанбе состоялась 
встреча Министра экологии, геологии и 
природных ресурсов Республики Казахстан 
Мирзагалиева М.М. с Министром энергети-
ки и водных ресурсов Республики Таджикис- 
тан Джума Д.С. по вопросу согласования ре-
жима работы водохранилища «Бахри Точик» 
на вегетационный период 2021 года.

В ходе встречи казахстанская сторона 
информировала таджикскую сторону, 
что с 1 июня текущего года Кыргызс- 
кая Республика начнет осуществлять 
возврат электроэнергии, за счет чего в 
период с июня по август текущего года 

будет обеспечен дополнительный сброс 
воды из Токтогульского водохранили-
ща в объеме 330 млн м3. В связи с чем, 
Стороны достигли договоренности о том, 
что таджикская сторона будет осуществ- 
лять транзитный пропуск дополнительно 
сброшенной воды из Токтогульского во-
дохранилища в вегетационный период т.г. 

Также, стороны договорились, что помимо 
воды из Токтогульского водохранилища 
таджикская сторона готова осуществить 
дополнительный сброс воды из водохра-
нилища «Бахри Точик» в июне- августе т.г. 
в объеме 315 млн м3. Вместе с тем, осу-
ществление дополнительного сброса воды 
из водохранилища «Бахри Точик» может 
оказывать негативное воздейст- вие на во-
дозаборные сооружения, расположенные 
на водохранилище, в связи с чем в целях 
нивелирования вышеуказанного негатив-
ного воздействия на водозаборные соору-
жения таджикская сторона просит оказать 
материально-техническую помощь в виде 
горяче-смазочных материалов и спецтех-
ники. В настоящее время данный вопрос 
прорабатывается в трехстороннем форма-
те с участием Республики Узбекистан.

Алишер ОмирзакАлматинский филиал РГП "Казводхоз"

9 өңірде жалпы көлемі жылы-
на  3,6   млрд текше метр болатын 
39  жаңа су қоймасын салу жоспар-

ланған. Биыл Түркістан облысындағы Кең-
сай-Қосқорған су қоймасының құрылысы 
аяқталады.

Су қоймаларын салу 70 елді мекен 
үшін су тасқыны қаупін азайтуға, 394 

мың га жаңа суармалы жерлерді айна-
лымға енгізуге, ауыл шаруашылығын-
да 129 мыңнан астам жұмыс орнын 
құруға, трансшекаралық өзендердің 
суына тәуелділіктен арылуға болады. 
Бұл 30%-ға дейін - Қырғызстан, 25%-ға 
дейін - Өзбекстан, 15%-ға дейін - Ресей 
Федерациясына тәуелділікті төменде-
теді.

Түркістан облысы Кеңсай-Қосқорған су қоймасы
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В ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ПЛОЩАДЬ 

ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ

Представители 
РГП «Казводхоз» 
в Павлодарской 

области презентовали 
журналистам завершен-
ные агропромышленные 
объекты.

Всего в Павлодарской 
области 58 тыс. га пашни. 
Есть комплексный план 
развития сельского хозяй-
ства области. Завершен 
инвестиционный проект 
в Железинском районе 
Павлодарской области. 
Благодаря этому в сле-
дующем году ожидается, 
что площадь орошаемых 
земель увеличится до 
3 тыс. га.

«Сейчас мы запустили 
этот объект. Как извест-
но, в Железинском рай-
оне есть единственное 
крестьянское хозяйство 
-  ТОО «Самрук и К». Туда 

мы будем поставлять 
воду. Строительство этого     
объекта мы начали в про-
шлом году, сегодня закон-
чили», - сказал директор 
Павлодарского областного 
филиала РГП «Казводхоз» 
Жумагелди Кожанов.

Для Куата Анафена, кото-
рый посвятил четверть 
века своей жизни сельс- 
кому хозяйству, сегодняш-
ний день отличается от 
обычного. Предпринима-
тель получил субсидию 
для своего бизнеса. На 
поле планирует засеять 
зерновые злаки, карто-
фель и другие культуры. 

«Мы очень счастливы, 
потому что сегодня на-
ступил долгожданный 
день. "Казводхоз" вовремя 
завершил строительство 
объекта, со следующего 
года его вводят в эксплуа- 

тацию. Теперь, я думаю, 
что можем обеспечить 
работой около 50 жителей 
района» , - сообщил Куат 
Анафен.

Вводимый в эксплуатацию 
объект работает с 4 водо- 
насосными станциями, 
при этом оди водонасос 
может перекачивать из 
реки Иртыш 400 м3 воды 
в час. За сезон можно по-
лучить 2 000 900 м3  воды. 
В целом в области реа-
лизуются 3 аналогичных 
инвестиционных проекта, 
благодаря им планирует-
ся расширить посевные 
площади региона. А это 
способствует выполнению 
задачи Президента по уве-
личению посевных площа-
дей в стране до 3 млн га к 
2030 году.

Алишер ОмирзакЕгістік алқабы
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ОНИ НЕСУТ ЖИЗНЬ НА ПОЛЯ И 

В ДОМА СТРАНЫ
9 июля в Казахстане отмечается важный 
праздник - День работников водного хо-
зяйства. На сегодня в этой сфере по всей 
республике верой и правдой трудятся 
тысячи специалистов, посвятивших 
свою жизнь такой важной профессии. 
О том, почему их работа так важна для 
страны, в интервью нашему изданию по-
ведал Министр экологии, геологии и при-
родных ресурсов Республики Казахстан 
Магзум Мирзагалиев.

- Сегодня в Казахстане 1,6 млн га орошае-
мых земель. А это, прежде всего, рабочие 
места, продовольственная безопасность 
страны, - начал беседу Магзум Марато-
вич. -  Так что профессия водника почетна, 
тяжела, но очень важна, так как понят-
но, что без воды сложно решить вопрос 
с получением урожая и обеспечением 
населения продовольствием. Праздник 
отмечается в самый горячий сезон для 
водного хозяйства страны, в активный 
вегетационный сезон, когда у работников 
этой сферы абсолютно нет свободного 
времени, сейчас они работают практиче-
ски круглые сутки по обеспечению водой 
населения и крестьянских хозяйств. Но 
все же мы проведем для всех водников 
страны торжественное собрание, которое, 
с учётом пандемии, пройдет в онлайн-ре-
жиме. Мы наградим особо отличившихся 
сотрудников, чтобы ещё раз подчеркнуть 

важность для нас всех их работы и в це-
лом этой профессии.

- Важность воды растет с каждым 
годом не только в нашей стране, но 
и по всему миру. Каков сейчас объем 
водных ресурсов в Казахстане?

- Да, это так, обьем речного стока в 
нашей стране в среднем колеблется в 
пределах 90-100 км3, в последние 3 года 
- на уровне 93 км3. При этом 60% данной 
воды обеспечивает местный речной сток 
и остальные 40% - наши трансграничные 
реки. Также общий объем водозабора для 
нужд населения и отраслей экономики 
составляет на сегодня около 25 км3. Из 
них на сельское хозяйство приходится 15 
км3 (65%), промышленность - 6 км3 (30%) и 
коммунальное хозяйство – 1 км3 (5%).

Исходя из того, что сельское хозяйство явля-
ется основным нашим потребителем, одна 
из наших главных задач - удовлетворение 
нужд крестьян в воде. И здесь есть несколь-
ко направлений, по которым мы работаем.

Во-первых, мы тесно сотрудничаем с наши-
ми соседями, в том числе с Кыргызстаном, 
Узбекистаном и Таджикистаном, Россией 
и КНР, по вопросам водной дипломатии. 

Во-вторых, мы принимаем активные меры 
по минимизации потерь воды при ее транс-
портировке. Как известно, в Казахстане, 
наряду с каналами в земляном русле, а 
также облицованными, есть и каналы в 
неудовлетворительном состоянии. В про-
шлом году с помощью средств, выделен-
ных нашим правительством, мы отремон-
тировали 813 километров каналов, а в 
этом году запланирован ремонт каналов 
протяженностью уже более 1000 км. Это 
даёт значительное снижение объемов по-
терь воды при транспортировке и, соответ-
ственно, лучший уровень водообеспечения 
в регионах.

Результативно решить эту задачу нам 
помогает и цифровизация наших ороси-
тельно-обводнительных каналов. Первый 
такой пилотный проект был реализован 
нами в прошлом году в рамках цифро-
визации магистрального оросительного 
канала К-19 в Мактааральском районе
Туркестанской области. Его протяженность 
- 12  км. Канал обеспечивает поливной 
водой 328  сельхозтоваропроизводителей с 
площадью орошаемых земель 3628 га.

Проект показал прекрасные результаты, в 
частности, в результате цифрового учёта 
мы обнаружили, что непродуктивное потре-
бление воды достигает 45%. В этом году мы 

планируем оцифровать уже 16 каналов. И с 
каждым годом это число будет только расти. 
Кроме того, мы внедряем в работу так назы-
ваемый кабинет водопользователя, когда 
есть возможность отслеживать в своем те-
лефоне, сколько на данный момент уже упо-
треблено воды и другие важные данные.

- Какие ещё основные задачи нужно ре-
шить Министерству по водообеспечен-
ности населения и водосбережению?

- Мы также считаем важным для водообес- 
печения страны строительство водохра-
нилищ. До 2030 г. в Казахстане планирует-
ся построить до 39 новых водохранилищ 
с общим объёмом накопления - 3,6 км3. 
Это позволит нам снять зависимость по 
воде от трансграничных рек до 30%, а 
также обеспечить поливной водой около 
400  тыс.  га новых орошаемых земель в 
стране. На сегодня по 32-м проектам во-
дохранилищ начата реализация, также 
по одному проекту заканчиваем строи-
тельство. Уже этом году в период павод-
ка нам удалось накопить около 5 млн  м3 
воды. Строительство водохранилищ так-
же снизит угрозу паводковых явлений 
для 70  населенных пунктов (137 тыс. че-
ловек), позволит создать более 129 тысяч 
рабочих мест в сельском хозяйстве.

- За последние 2 года, насколько нам 
известно, Министерством была прове-
дена большая работа по завершению 
долгостроев в сфере водного хозяй-
ства. Остались ли ещё такие объекты?

- Когда 2 года назад было создано наше 
министерство, то на тот момент в стране 
имелось 10 долгостроев в сфере водного 
хозяйства. Из них на сегодня мы завер-
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шили 7 долгостроев. Буквально недавно, 
2 июля, закончили 2-й этап строительст- 
ва Пресновского группового водовода в 
Северо-Казахстанской области, что поз- 
волило обеспечить водой 17 сел с насе-
лением более чем в 12 тысяч человек. 
Общая протяженность данного группово-
го водовода составляет 249 км. В итоге в 
этом году из всех долгостроев нам оста-
лось завершить два водовода - "Эскулин-
ский" в Карагандинской области и "Талап" 
в Кызылординской области.

- Как на сегодня выполняется поруче-
ние Президента по доведению площа-
ди орошаемых земель до 3 млн га?

- Конечно, нашим министерством ак-
тивно ведётся работа в данном направ-
лении. Так, в прошлом году мы ввели 
дополнительно 54 тысячи орошаемых 
гектаров земли, в этом году планируется 
введение уже 78 тысяч гектаров, что поз- 
волит вырастить дополнительно сель-
хозпродукции на 66  млрд тенге, а также 
создать 16 тысяч новых рабочих мест. 
Общий эффект от введения орошаемых 

земель за последние 2 года составит 
около 100 млрд тенге в виде выращен-
ной сельхозпродукции и 27 тысяч новых 
рабочих мест на селе. Таким образом, 
данное поручение Президента по вводу 
новых орошаемых земель является для 
нас очень важным, и мы активно продол-
жаем его выполнять.

- Маловодье, особенно на юге страны, 
наблюдается уже несколько послед-
них лет. Какая ситуация сейчас с оро-
шением по республике?

- Да, последние несколько лет в стране 
наблюдается цикл маловодья, но мы, не-
смотря на некоторые трудности, все же 
стабильно проходим этот период, пред-
принимая все необходимые меры для 
обеспечения водой потребителей. Как я 
отмечал ранее, наши специалисты сей-
час работают в круглосуточном режиме, 
применяют различные инструменты для 
решения вопросов водообеспечения, в 
том числе организуют по договоренно-
сти очередность полива, используют во-
дооборотное орошение с применением 
коллекторно-дренажных вод. То есть не-
смотря даже на праздник, наши водники 
сейчас круглые сутки несут свою службу 
на гидроузлах, гидропостах, водохранили-
щах, каналах.

- Не секрет, что в водной сфере                        
Казахстана работает немало семейных 
династий. Как Вы считаете, с чем это 
связано?

- Думаю, прежде всего, с тем, что про-
фессия водника в нашей стране является 
очень почетной, так как работники во-

дного хозяйства играют большую роль в 
повседневной жизни людей и в целом в 
сельском хозяйстве, в экономике Казах-
стана. Вместе с водой они несут жизнь на 
поля, в дома миллионов граждан респу-
блики.  Я могу привести немало приме-
ров семейных династий в сфере водного 
хозяйства Казахстана. Так, только в од-
ном филиале "Есиль Су" РГП "Казводхоз" 
вот уже несколько поколений трудятся 
представители целых 7-ми семейных ди-
настий, в том числе семей Бабиных, Гу-
дзенко, Лукьяновых, Шабаевых, Лютых, 
Москвиных, Партиных. А, к примеру, в 
Кызылординском филиале "Казводхоз" 
уже несколько десятков лет трудятся 
члены семьи водников - Арыстанбаевых 
- отец, сын и внук. Это операторы, маши-
нисты, слесари-ремонтники, бухгалтера, 
руководители, слесари, диспетчеры, ла-
боранты, рабочие и т.д. Общий стаж ра-
боты в водной сфере всех членов некото-
рых таких семейных династий достигает 
более 100 и даже 120-ти лет! И это очень 
ценно для нас, так как из поколения в по-
коление, от родителей к сыну и дочке, и 
дальше - внукам и правнукам, передают-
ся не только большой опыт и знания, но, 
прежде всего, любовь и уважение к этой 
непростой профессии, с которой сотни 
людей по всей стране связали всю свою 
жизнь и жизнь своей семьи.

- Магзум Маратович, что Вы хотели бы 
сказать работникам водного хозяйства 
в их профессиональный праздник?

- Прежде всего, я хотел бы пожелать на-
шим уважаемым водникам и их семьям 
крепкого здоровья, ведь именно на них 
держится решение многих вопросов по 

водообеспечению граждан, сельского 
хозяйства, многих промышленных пред-
приятий страны. Мы также желаем, что-
бы этот непростой маловодный цикл как 
можно скорее прошел, и воды было до-
статочно для всех, без необходимости 
работать нашим водникам в усиленном 
режиме, 24/7, как сейчас.

Я хотел бы ещё раз отметить достойную, 
доблестную работу наших работников 
водного хозяйства, которые принимали 
и принимают все возможные меры для 
обеспечения всей страны водой. Несмо-
тря ни на какие трудности, они стойко 
несут свою службу, оставаясь верными 
своей профессии и всем нам, их водопо-
требителям. Поэтому я желаю вам, до-
рогие коллеги, счастья, благополучия и 
дальнейших успехов в вашем непростом, 
но таком важном для всей страны труде! 
Ветеранам отрасли мы также выражаем 
большую благодарность за годы верной 
службы интересам страны.

Гульсум Кунелекова
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СУ - ТIРШIЛIКТIH НЕГIЗI

Су ресурстарын ұтымды пайдалану 
мен қорғау, оларды болашақ ұр-
пақ үшін сақтау маңызды мәселе. 

Осынау қиын да қажырлы салада еңбек 
етіп қана қоймай, өз білгенін кейінгі ұр-
паққа үйретуден жалықпайтын маман-
дар жетерлік. Солардың бірі әрі бірегейі - 
Қыпшақбаев Нариман Қыпшақбайұлы.  
Нариман Қыпшақбайұлы бүкіл респу-
блика бойынша су ресурстарын басқа-
ру мәселелерін терең білетін өз са-
ласының майталманы. Ол 1974-1981 
жылдары Қазақстан Республикасы Ме-
лиорация және су шаруашылығы ми-
нистрінің орынбасары және Қазақстан 
Республикасының суды пайдалану мен 
қорғауды реттеу жөніндегі бас мемле-
кеттік инспекторы болды. 

Ал, 1981 жылдан 1990 жылға дейін 
Қазақ КСР Мелиорация және су шару-
ашылығы министрі болып қызмет етті. 
Содан кейін 8 жыл бойы Қазақ КСР 
Жоғарғы Кеңесінің Х-ХІ шақырылымы-
ның депутаты ретінде еңбек етті. 1990-
1995 жылдары Су ресурстары жөнін-

дегі мемлекеттік комитеттің төрағасы, 
ҚР Үкіметінің мүшесі болды. Ол 1996 
жылдан 2014 жылға дейін Мемлеке-
таралық су шаруашылығын үйлестіру 
комиссиясының ғылыми-ақпараттық 
орталығының қазақ филиалының ди-
ректоры болып тағайындалды. Нари-
ман Қыпшақбайұлы үнемі өңіраралық 
су ынтымақтастығының бастауында 
тұрды және қазір торқалы 90 жасқа 
жақындаса да осы салада ел игілігі 
үшін белсенді түрде жұмысын жалғас- 
тыруда.

Кәсіби мереке - Қазақстанның су ша-
руашылығы қызметкерлері күні қар-
саңында ол су ресурстарының маңыз-
дылығы және су жүргізушісі мамандығы   
туралы ойларымен бөліскен еді.  
«Бүкіл әлемдегі су ресурстарының құн-
дылығының дәлелі - экономиканың бір-
де-бір саласы сусыз өмір сүре алмай-
тындығында», - деп бастады әңгімесін 
Нариман Қыпшақбайұлы. 

Кез-келген аймақтың өркендеуін су-
сыз елестету мүмкін емес. Сондықтан 
су үнемдеу тұрғысынан ерекше әрі 
мұқият назар аударуды, басқарудың ең 
озық технологияларын енгізуді, есепке 
алуды және су ресурстарын қорғауды 

қажет етеді. Сонымен қатар, әлемдегі 
тұщы судың көлемі тұрақты құндылық 
және оған деген сұраныс та жыл сайын 
халық пен экономиканың өсуіне бай-
ланысты артып отырады. Сондықтан 
кез-келген мемлекет болашақта су жет-
кілікті болу үшін бұл мәселемен үнемі 
айналысуы керек.  

- Бұл үшін қазіргі заманғы технология-
лар туралы білімі бар, экономикалық 
және экологиялық тепе-теңдікті, су 
мәселесінің шешімін көруге қабілетті 
жан-жақты дайындалған кадрлар қа-
жет, - деп жалғастырды сөзін Нари-
ман Қыпшақбаев.

- Өйткені, су айдындары өнеркәсіпті, 
энергетиканы, кеме қатынасын, ауыл 
шаруашылығын, халықты, экологи-
ялық қажеттіліктерді сумен қамтама-
сыз етеді. Сондықтан еліміздегі уни-
верситеттерде су саласы үшін кадрлар 
даярлау мәселесіне аса көңіл бөлгенін 
қалаймын. Бұл туралы университет 
ректорларына бірнеше рет айттым. Жас 
мамандар - еліміздің болашағы. Мен 
кадр әлеуетінің қаншалықты маңызды 
екенін білемін. Өйткені, бір кездері мен 
су ресурстарын басқарудағы алдыңғы 
қатарлы елдерді - Жапонияны, Амери-
каны, Германияны, Голландияны, Ка-
наданы және т. б. аралап шықтым. Сол 
сапарларым мен осы саладағы сан 
жылғы тәжірибемде көз жеткізгенім 
- саланың дамуы үшін білімі мен білі-
гі ұштасқан мамандарды тарту заман 
талабы. Мен қазір өзім жұмыс істеп 
жүрген Ғылыми-ақпараттық орталықта  
тәжірбием мен білімімді өз оқушыла-
рыммен бөлісудемін. Оларды қолдауға, 
кеңес беруге, сұрақтарға жауап беру-

ге тырысамын. Мен максималистпін 
(күлімсіреді - Ред.) және өте талапшыл-
мын. Мен жұмысқа да, су саласына да, 
басқа істерге де бірдей қарағанды ұна-
тамын. Өзге істерге көп көңіл бөліп, су 
саласын кейінге ысыруға болмайды, 
тепе-теңдік керек.

- Қазақстандағы су мамандарының 
соңғы 30 жылдағы ең үлкен жетістік-
тері қандай деп ойлайсыз?

- Өздеріңіз білетіндей, Қазақстандағы 
өзендердің жартысына жуығы транс- 
шекаралық өзендер. Кеңес Одағы 
ыдырағаннан кейін республикамыз 
көршілес барлық елдермен, соның 
ішінде Қытаймен, Ресей Федераци-
ясымен, Қырғыз Республикасымен, 
басқа да Орталық Азия елдерімен су 
ресурстары бойынша бірлесіп пайдала-
ну және қорғау туралы уағдаластыққа 
қол жеткізді. Сондай-ақ, біз су бойын-
ша әр елдің үлесін анықтадық. Бұл 
біздің басты жетістіктеріміздің бірі. 
Тағы бір маңызды жетістік бар. Еліміздің 
басты байлығы - біздің халқымыз. Сон-
дықтан, республиканың елді мекен-
дерін, қалаларын сумен жабдықтау 
жөніндегі "Ақ бұлақ" бағдарламасын 
іске асыру жақсы шешім деп санаймын. 
Өйткені, адамдардың денсаулығы көбі-
несе ауыз судың сапасына байланысты. 
Тек содан кейін ғана өнеркәсіп, ауыл 
шаруашылық және т. б. маңызды бо-
лып табылады.

- Нариман Қыпшақбайұлы, сіз өзіңіздің 
әріптестеріңізге - су саласының қыз- 
меткерлеріне кәсіби мерекеңіз қар-
саңында қандай тілек айтқыңыз ке-
леді?
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- БҰҰ бүкіл әлемдегі өмірдің негізі ретін-
де тұщы суға үлкен мән бере отырып, 
1993 жылы 22 наурызды Дүниежүзілік 
су күні деп жариялады. Қазақстан да 
осы мәселенің маңыздылығын түсіне 
отырып, 2019 жылы Су шаруашылығы 
қызметкерлерінің күнін бекітті, содан 
бері ол жыл сайын 9 шілдеде аталып 
келеді. Бұл өте дұрыс шешім, өйткені 
тағы да қайталаймын, су мәселесіне 
үнемі назар аудару қажет. 

Еліміздің барлық тұрғындары суды 
бағалап, оны дұрыс пайдалану қажет  
Мысалы, су аз болған кезде біз бұрын 
түнгі суаруды ұйымдастырдық. Сон-
дай-ақ, су шаруашылығы саласында са-
уатты жоспарлау, ауыл шаруашылығы 
дақылдарының көлемі мен сипаттама-
ларына, яғни әрбір тұтынушыға қарай 
суға қажеттілікті нақты есептеу маңыз-
ды. Жалпы, менде көптеген ұсыныстар 
бар, осы айтқандарым солардың негіз-
гісі. Еліміз үшін маңызды осы мерекеде 
мен әріптестеріме ең алдымен, мықты 
денсаулық, амандық және еңбектеріне 
табыс тілеймін! 

Құралай Жұмахан
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СУ ШАРУАШЫЛЫГЫ САЛАСЫНЫН 

YЗДIКТЕРI МАРАПАТТАЛДЫ

Тіршілік нәрінен тарыққан жұрт-
тың жан айқайына үнемі құлақ 
түретін су шаруашылығы қызмет-

керлері 9 шілде күні кәсіби мерекесін 
атап өтті. Биыл да дәстүрден жаңыл-
май бұл мерекені Экология министрлі-
гі, «Қазсушар» РМК басшылығы елеусіз 
қалдырмады. Алайда пандемияға сәй-
кес zoom платформасы арқылы өткізу-
ге тура келді. Оған ҚР экология, геоло-
гия және табиғи ресурстар министрі 
Мағзұм Мырзағалиев, экология мини-
стрлігінің Су ресурстары комитетінің 
төрағасы Нұрлан Алдамжаров, «Қазсу-
шар» РМК Бас директоры Алтай Елжа-
сов, сала ардагерлері қатысты. Десе 
де, қатаң карантин талаптарын сақтап, 
осы салада ерен еңбегімен көзге түскен 
кейбір қызметкерлер оффлайн түрде 
мерекелік кештің куәсі болды.

Салтанатты шарада су шаруашылығы-
ның дамуына сүбелі үлес қосып жүрген 
қызметкерлер анықталып, ұлықтал-
ды. Олар «Дамудағы максималды про-
гресс», «Үздік өңірлік жоба», «Үздік 
инновациялық жұмыс», «Су саласын 
дамытуға үздік үлес қосқан», «Үздік 
экскаваторшы», «Үздік реттеуші», «Үздік 
жүргізуші», «Үздік гидротехник» ата-
лымдары бойынша марапатталды. 

тышский-Железин ауданына су таратқыш,         
2 КТП құрылысын аяқтаған.  Қалған 4  ин-
вестициялық жоба бойынша жұмыстар-
ды жүргізіп жатыр. Сол жобаларды іске 
асыру нәтижесінде Павлодар облысын-
да суармалы жердің ауданы 17,5 мың га 
ұлғаятын болады. 3 мыңнан астам жұ-
мыс орны құрылып, ал жалпы өнім жинау 
жылына 13 млрд.теңгеден астам сомаға 3 
мың тоннадан астам өнім жинау жоспар-
ланып отыр.  Осы нәтежиелі инвестици-
ялық жобалар бойынша Қазсушардың 
Павлодарлық филиалы аталған номина-
цияға лайықты деп танылды. 

Ал «Үздік инновациялық жұмыс» аталы-
мы Түркістан филиалына берілді. Өйткені 
аталған мекеме К-19 шаруашылықара-
лық каналында суармалы суды тұтыну-
ды сандық есепке алу және су горизон-
тын автоматты түрде басқару бойынша 
пилоттық жобаны жүзеге асырды.  Бұл 
арна фермерлер арасында суды тиімді 
бөлу үшін, су шығынын жедел сандық 
есепке алуды және көкжиекті автоматты 
басқаруды жүргізуге мүмкіндік беретін 
жаңа типтегі алғашқы кешенді автомат-
тандырылған арна болып табылады. 
 

Ғұмырының 15 жылын көлік жүргізуге 
арнаған Қалдыбек Жанысбаев үздік-
тердің қатарынан көрінді. Ол «Қазсушар» 
Жамбыл филиалында 2006 жылдан 
бастап автокөлік жүргізушісі қызметін 
атқарып келеді. Осы уақыт ішінде өзін 
ісіне жауапты, ұқыпты жүргізуші ретін-
де көрсеткен. Бүгінде ұжымға сыйлы, 
абыройлы, құрметке ие. Қандай қиын 
жағдай болмасын өзінің тәжірибесімен 
филиалдың алға қойған мақсатына 
жету жолында үлесін қосып келеді. Сол 
себептен  «Үздік жүргізуші» номинация-
сына лайықты деп танылды. 

Ал «Үздік реттеуші» аталымы Дулат Мол-
дахметовке берілді. Ол 30 жылдан астам 
уақыт бойы Қызылорда облысы Жалағаш 
ауданының су шаруашылығы жүйесінде 
қажырлы еңбек етіп келеді. ПК-420 Ма-
гистральды каналының сол жағалауын 
абаттандыруға және көгалдандыруға үлесі 
ұшан-теңіз. Әріптестері Дулат Зарлықұлын 
әрдайым көмек көрсетуге, қажет уақытта 
кеңес беруге дайын екенін атап өтті. 

Мәселен, сол «Дамудағы максималды 
прогресс» номинациясына лайықты деп 
«Қазсушар» РМК Павлодар облыстық 
филиалы танылды. Аталған филиал ауда-
ны 732 га құрайтын «Самұрық суармалы 
алқабына 10 В желісімен және Приир-

«Үздік жүргізуші» 
Джанасбаев Қалдыбек Мамбетұлы

Бұл күні осы саладағы көлік жүргізуші-
ден бастап, реттеуші, гидротехник ма-
мандары елеусіз қалмады. Республика 
бойынша үздіктері анықталды. 

Министр Мағзұм Мырзағалиев
пен Павлодар филиалының ардагері           
Ануарбек Тенизбаев

«Үздік инновациялық жұмыс» аталымы
Түркістан филиалына берілген сәт
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«Үздік гидротехник» номинациясы  Бей-
біт Исаевқа бұйырды. 1983 жылы Ал-
маты гидромелиоративті техникумын 
тәмамдап, сол жылы «Панфилов суару 
жүйелері басқармасы» кәсіпорнында су 
шаруашылығы бөлімінде аға техник лауа- 
зымында еңбек жолын бастады. 1997 
жылы сол жерде су пайдалану бөлімінің 
басшысы болып тағайындалды. Бүгінгі 
күнге дейін Панфилов ауданының су ша-
руашылығының дамуына үлес қосып жүр. 
Жастарды тәрбиелеп,  мықты мамандар-
дың қатарын толықтырып келеді. Салта-
натты шарада Бейбіт Исаевты министр 
Мағзұм Мырзағалиев марапаттады. 

«Үздік өңірлік жобаны» «Есіл су» филиа-
лы жеңіп алды. Ал «Үздік экскаваторшы» 
номинациясы «Қаныш Сәтпаев атын-
дағы канал» филиалының қызметкері 
Юрий Малахов қанжығасына байлады. 
«Қазсушар» РМК Батыс Қазақстан фи-
лиалы «Су саласын дамытуға үздік үлес 
қосқаны» үшін үздік деп танылды. 

Салатанатты шарада министр Мағзұм 
Мырзағалиев барлық қызметкерлерді 
құттықтап, алдағы жұмысқа сәттілік 
тіледі. Айта кетейік, еліміз бойынша  
кәсіби мереке осымен үшінші жыл қата-
рынан аталып өтті. 

Үздік эксковаторшы
Юрий Малахов

"Су саласын дамытуға үздік үлес қосқаны үшін" 
«Қазсушар» РМК Батыс Қазақстан филиалы

Су ресурстар комитетінің төрағасы
Нұрлан Алдамжаров

Су ресурстар комитетінің төрағасы
Нұрлан Алдамжаров пен  "Қазсушар" 
РМК Бас директордың орынбасары
Ерболат Беркинбаев

Суретте "Қазсушар" РМК Бас директоры 
Алтай Елжасов пен су шаруашылығының 
ардегі Алексей Баталов

Министр Мағзұм Мырзағалиев су шаруашылығы 
ардагерлерін құттықтау сәті

Аслан Жеңісұлы
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ДIЛ,

ЖYРЕГI ТАЗА 

ЖАНДАРДЫH 

К СIБI

КЕҢЕС ЗАМАНЫНДА МЕЛИОРАТОРЛАР 

КҮНІ БОЛҒАНЫ БЕЛГІЛІ. 1976 

ЖЫЛЫ КСРО ЖОҒАРЫ КЕҢЕСІНІҢ 

ЖАРЛЫҒЫМЕН БЕКІТІЛГЕН БҰЛ 

КӘСІБИ МЕРЕКЕ МАУСЫМНЫҢ 

БІРІНШІ ЖЕКСЕНБІСІНДЕ АТАЛЫП 

ӨТІЛІП ЖҮРДІ. КЕҢЕС ҮКІМЕТІМЕН 

БІРГЕ ОСЫНАУ АТАУЛЫ КҮН ДЕ 

ҚҰРДЫМҒА КЕТКЕН ЕДІ. БЫЛТЫР 9 

ШІЛДЕДЕ ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАННЫҢ 

СУ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ 

ӨЗДЕРІНІҢ КӘСІБИ МЕРЕКЕЛЕРІН 

АЛҒАШ РЕТ ТОЙЛАДЫ.

«Су патшасы-мұрап, түн пат-
шасы-шырақ»

Өткен жылы дәм-тұз бұйырып, еліміздің 
оңтүстік өңіріне жолымыз түскен еді. 
Жол-жөнекей бір Түркістандық бауыры-
мыз әңгіме арасында еліміздегі кәсіби 
мерекелер тізімі Су шаруашылығы 
қызметкерлерінің күнімен толыққанын 
айтты. Сол кезде «Бізбен салыстырған-
да жердің, судың қадірін жете біледі ғой, 
олар үшін бұл мереке маңызды шығар» 
деп ойлап қойғанбыз.

«Ас атасы – нан» немесе  «Нан болса, 
ән де болады» дейміз. Иә, тағамдардың 
ең қажеттісі – нан. Тіршіліктің арқауы-
на айналған ас атасының қадір-қасиеті, 
тіршілікте алар орны ерекше. Ал енді 
су болмаса, сол қасиетті нан, оның 
бастауындағы астық шыға ма? Сусыз 
адам өмір сүре ала ма? Соңғы кезде 

әлем ғалымдары тамақ түрлеріне, 
жанар-жағармайға балама болатын 
нәрселерді ойлап тауып жатыр. Ал суға 
балама болатын не бар? «Су – тіршілік 
көзі» деп жай айтыла салмаса керек, - 
деді біздің ойымызды оқып қойғандай. 
Бұл сөздің санамызға сәуле түсіргені 
сонша, судың да, су шаруашылығы-
ның да, осы сала қызметкерлерінің де 
Қазақ елі, жалпы адамзат үшін маңы-
зының қаншалықты зор екенін түсін-
гендей болдық. 

«Су патшасы – мұрап, түн патшасы – 
шырақ» деген мақалды да Түркістан 
жақтан естідік. Мұрап (мираб сөзі араб, 
парсы тілдерінен тәржімалағанда су-
дың әмірі дегенді білдіреді екен) бағзы 
заманнан бері ең құрметті маман-
дықтың бірі болып саналатын көрінеді. 
Шығыс халықтарында бұл қызметті 
әділ, жүрегі де, қолы да, жолы да таза 
адам атқаратын болған. Кейбір елдерде 

мұрапқа егіс біткенді тексеру де жүк-
телген.  «Мұраптың ізінде қалған суды 
ішуге болады» деген қанатты сөзден 
де бұл кәсіп иелерінің ар тазалығын, 
адалдығын, ысырапқа жол бермейтін 
жандар екенін көруге болатындай. 

Ықсановтың батасын алған 
азамат

Мұндай әділ де адал кәсіп иелері біздің 
өңірімізде де жоқ емес. Солардың 
бірі – облысымызға танымал су ша-
руашылығының маманы  Шынболат 
Ермағамбетов . «Қазсушар» РМК-ның 
облысымыздағы бөлімшесінің бас 
гидротехнигі болып қызмет ететін ол 
ғұмырының қырық жылға жуық уақы-
тын осы салаға арнаған.

- Мектеп бітірер тұста инженер болсам 
деп армандадым. Оған нағашы ағам 
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әсер етті. «Ауылдан шыққан баланың 
көбі зоотехник пен агроном болады. 
Инженер аз, соған барсаң қалай?» деп 
бұл мамандықтың қыр-сыры туралы 
айтып мені қызықтырып қойды. Содан 
мектеп бітірген соң Жамбыл қаласын-
дағы гидромелиоративтік құрылыс 
институтына оқуға түстім. Инженер- 
гидротехник мамандығын алып, туған 
жеріме, Тайпақ ауданының Есенсай 
ауылына келсем, кеңшарда бұл штат 
бойынша орын жоқ екен. Содан 
бұрынғы Ақжайық ауданының Восход 
кеңшарына жұмысқа тұрдым. Мұнда 
дәл бір жыл жұмыс істедім. Сол кездегі 
облыс басшысы Мұстақым Ықсанов 
Восходқа келмесе , кеңшарда әрі қарай 
қызмет ете берер ме едім, кім білсін?!

1979 жылы далада суармалы агрегат-
тарды реттеп жүргенімде «Директор 
тез келсін деп жатыр» деген хабар кел-
ді. Үстімдегі жұмыс киімімді шешпес- 
тен, шағын тракторыма отырып, кең-
шарға бардым. Барсам, кеңшардың 
орталық көшесінің бойында бір топ 
кісі жүр. Сұрап білсем, облыстың 
бірінші хатшысы М.Ықсанов облысы-
мызға жұмыс сапарымен келген екен. 
Бір уақытта кеңшар директоры мені  
Мұстақым Біләлұлына таныстырды. 
Үсті-басымды шолып өтіп «Сен бе 
гидротехник?» деп сұрады. Жамбыл 
гидромелиоративтік құрылыс институ-
тын бітіргенімді айтып едім, сұрақтың 
астында қалдым. Кеңшарда егілетін 
көп жылдық шөптердің атауларын, 
олардың қорегін, өнімділігін, суармалы 
техникаларды пайдалану, жөндеу тура-
сында сұрап, шағын тәжірибелік емти-
хан алды десе де болады. Білгенімше 
жауап бердім. Әр алқаптың басында 

шөптерді суару, қоректендіру бойын-
ша тиісті тақтайшалар орнатқанымды 
естіп, арнайы барып көрді. Содан соң 
қасында жүрген облыстық мелиора-
ция және су шаруашылығы басқарма-
сының бастығы Әлібай Бимұрзаевқа 
қарап «Сен маман жоқ дейсің, маман-
дарың трактор айдап ауылда жүр ғой» 
деді. Сол жерде  Бимұрзаев маған 
«құда түсті»... Осылайша Мұстақым 
Біләлұлы Ықсановтың бір ауыз сөзінің 
нәтижесінде осы басқармаға келдім, - 
дейді Шынболат Ермағамбетов.

Бүгінде пайғамбар жасына жеткен 
кәнігі маманды су шаруашылығына 
қатысты көптеген жайт мазалайды.      
ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы        
Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан-2050» 
Стратегиясы, қалыптасқан мемле-
кеттің жаңа саяси бағыты» атты Жол-
дауында ХХІ ғасырдың 10 жаһандық 
сын – қатері туралы баяндағаны аян. 
Соның төртіншісі – су тапшылығына 
қатысты.

- Елбасымыз Жолдауда сумен қамта-
масыз ету проблемасы біздің елімізде 
де өткір тұрғанына, сапалы ауыз су 
жетіспейтініне, бірқатар өңірлер оның 
зардабын қатты тартып жатқанына 
тоқталған. Трансшекаралық өзен-
дердің су ресурстарын пайдалануда 
бірқатар мәселелермен бетпе-бет 
келгендігімізді де мәлімдейді. Сол се-
бепті бізге көрші Қырғызстан, Өзбекс- 
тан елдері секілді Су шаруашылығы         
министрлігін құратын уақыт жеткен 
сияқты, - дейді Шымболат ағамыз. 
Арнайы министрлік болмаған соң 
қазір бұл бағыттағы құрылымдар 
азайды, қалған мекеме-кәсіпорындар-

дағы штат саны қысқарды. Мәселен, 
өңіріміздегі Жайық – Каспий бассейн-
дік инспекциясын алайық. Бұрын ар-
найы зертханасы, гидрометр, гидролог 
секілді мамандары болды. Қазір олар-
дың бәрі жоқ. Сол себепті келіп жатқан 
судың көлемін, құрамын анықтау, суды 
қорғау, реттеу бағытындағы жұмыстар 
ақсауда. Бұрын аталмыш мекемеде 
50-ден астам қызметкер болса, қазір 
1 адам. Сондағы мамандар әр өзен-
нің гидрологиясын бағамдап, күзде 
тексеру жүргізіп, қай жерде заңсыз 
салынған бөгеттер болса, оларды 
бұздыратын. Қазір мұндай іспен айна-
лысатын ешкім жоқ. «Қазсушар» РМК-
ның оны қарауға құқығы жоқ әрі оның 
міндетіне кірмейді. Біз – шаруашылық 
жүргізу құқығындағы мекемеміз. 
Негізгі міндетіміз – теңгеріміміздегі 
су арнасы, су қоймасын күтіп, баптау, 
дұрыстап ұстау, көктемгі су тасқынын 
апатсыз өткізу, суды жинау, сол су-
ларды көлтабандарға, жайылымдарға 
шығару. Сосын жазғы, күзгі, қысқы 
мерзімдерде сумен қамтамасыз ету. 

Айта кетейік, «Қазсушар» РМК БҚ фи-
лиалының 11 пайдалану, 3 өндірістік 
учаскелері бар. Суармалау-суландыру 
жүйесінің құрамына 14 су қоймасы, 
4 су торабы, 1 сорғы бекеті, 50 үлкен 
гидротехникалық имарат, 915,64 шақы-
рым магистралды және таратушы 
каналдар, 26 өндірістік және қызметтік 
ғимараттар енгізілген.

Жайықтың жайы мүшкіл

Ақ Жайықтың танымал мұрабымен 
әңгімелесе отырып, облысымыздағы 

биылғы су мәселесіне қатысты түйт-
кілдерді де айналып өткеніміз жоқ.

- Иә, былтыр және биыл                        
батысқазақстандықтарды сумен 
қамтамасыз етуде күрделі мәселе 
туындап отыр. Өңіріміздің басты су ар-
териялары – Жайық, Қара және Сары 
өзендеріне тасқын судың жөнді түспе-
уі салдарынан су тапшылығы орын 
алуда. Әсіресе, Жайықтың өңіріміздің 
халық шаруашылығы үшін маңызы 
зор. Өзен алқабында батысқазақстан-
дықтардың үштен екі бөлігі тұратын 
87 елді мекен орналасқан. Жайық 
өзеніндегі биылғыдай су тапшылығы 
1697 жылдан бері болған емес. Жай-
ықтың экологиялық ахуалы да қиын. 
Өзен арнасы лайланып, жағалық сы-
зығы бұзылған, жайылма өсімдіктері 
деградацияға ұшырап, биологиялық әр 
алуандығы азайған. 
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халықтың қажеттіліктерін қамтамасыз 
ету, жерді суландыру, экологиялық 
тепе-теңдікті сақтау үшін Еділ өзенінің 
суына деген ең төменгі қажеттілік 
жылына 107 млн.текше метрді құрай-
ды. Биыл Еділ суын насос станциялары 
арқылы беруге жұмсалатын шығынды 
өтеу үшін республикалық бюджеттен 
1 964,5 млн.теңге бөлінді.  Оның ішінде 
Үлкен және Кіші өзендерге су беруге 
1 439,0 млн.теңге, Волгоград облы-
сынан Жәнібек жүйесіне су айдауға 
525,5 млн.теңге қаралды. Бұл қара-
жатқа 80,3 текше метр су алуға болады. 
Жетіспейтін су көлемін толтыру үшін қо-
сымша 999,1 млн.теңге қаражат керек. 
Соған орай осындай көлемде қаржыны 
республикалық бюджеттен бөлу жөнін-
дегі өтініш құзырлы құрылымдарға 
жолданды. Бұл ұсынысымыз оң шешім-
дерін табады деп үміттеніп отырмыз. 

Осы сәтті пайдаланып әріптестерімді 
кәсіби мерекемен құттықтағым ке-
леді. Халықтың әл-ауқаты мен өмір 
сапасының жақсы болуы су шару-
ашылығының дамуымен тығыз байла-
нысты. Ел экономикасының маңызды 
саласының бірі болып табылатын су 
шаруашылығында еңбек етіп жүрген 
жандар Отанымыздың экологиясына, 
азық – түлік қауіпсіздігін қамтамасыз 
етуге де үлестерін қосуда. Бұл жолдағы 
қажырлы еңбектері, өз ісіне адал-
дықтары, туған жерге деген сүйіспен-
шіліктері үшін алғыс айтамыз, - дейді 
Шынболат Ермағамбетов.  

Шынболат Ермағамбетов

Өзен жағдайының нашарлауы оны 
жағалай қонған елді мекендердің әлеу- 
меттік – экономикалық жағдайына 
айтарлықтай кері әсерін тигізуде. Бүгін-
гі таңда Ирикла су қоймасынан судың 
жіберілу мөлшері секундына 25 текше 
метрді құрайды. Бұл өте аз. Егер осы-
лай жалғаса беретін болса, өңіріміздің 
ауыл шаруашылық саласы үшін апат-
ты жағдай туындауы және Жайық – 
Көшім суландыру жүйесіндегі су тоған-
дарындағы балықтың өлуіне әкелуі 
мүмкін. Соған орай облыс басшылығы 
тарапынан ҚР Экология, геология және 
табиғи ресурстар министріне, Орын-
бор губернаторына хаттар жолданды. 
Бұл хаттарда Ирикла су қоймасынан 
келетін су мөлшерін көбейту туралы 
жазылды. Яғни, 5 шілдеден 5 қыркүйек 
аралығында судың жіберілуін секун-
дына 90 текше метрге дейін көбейту 
ұсынылып отыр. Айта кетейін, ұзын-
дығы 76 шақырымды құрайтын бұл су 
қоймасының сыйымдылығы – 3 млрд. 
257 млн. текше метр. Ал өңірімізде-
гі 4 су қоймасының көлемі 260 млн.
текше метр. Яғни, біздің қоймалардағы 
судан бөлек, оған 3 млрд.текше метр 
су сыяды. Салыстыру үшін айтсақ, 
біздің Шалқар көлінің бұрынғыдай суы 
толып тұрғаннан 1,5 еседей көп деген 
сөз. 1 шілдедегі мәлімет бойынша бұл 
қоймада жинақталған су мөлшері 3 
млрд. текше метрге жуық. Егер екі ай 
аралығында біз сұраған мөлшерде су 
жіберетін болса, қоймадан 474 млн.
текше метр су шығындалады екен. 
Яғни, көлемінен көп ауытқымайды.

Қара және Сары өзендердің облысы-
мыздың оңтүстік аудандары тұрғын-
дары үшін  маңызы зор. Осы жақтағы 



38 39

QAZSU QAZSU

АКТУАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И 

ГИДРОМЕЛИОРАТИВНЫХ КАНАЛОВ

Для улучшения качества услуг по 
подаче поливной воды водополь-
зователям определяющую роль 

играет квалификационный уровень ра-
ботников предприятий.  Это важно, т.к. 
научно-технический прогресс и иннова-
ции постоянно развиваются. Примером 
является «цифровизация». Для резуль-
тативности проектов «цифровизации» 
важно, чтобы связанные с ним эксплуа-
тационные вопросы решались грамотно. 
С учетом этого, в настоящей статье, на 
основе анализа научных трудов ученых, 
международного опыта, в виде советов, 
даны ответы-пояснения на вопросы, 
возникающие в ходе эксплуатации водо-
хозяйственных и гидромелиоративных 
объектов. Они следующие.

Ожидаемые результаты «цифровиза-
ции» учета воды на водохозяйствен-
ных и оросительных каналах и меры 
влияющие на ее результативность.

«Цифровизация» гидропостов позволя-
ет в реальном режиме времени управ-
лять распределением воды из систем 
магистральных каналов (магистраль-
ные каналы и их распределители) путем 
передачи информации диспетчерам, 
а это позволить им: а) вести контроль 
за режимом работы каналов; б) прини-

мать оперативные меры по управле-
нию водопользованием и выполнени-
ем оперативных графиков водоподачи. 
Это безусловно сыграет положитель-
ную роль в формировании новой куль-
туры водопользования и нормирован-
ного орошения, новой традиции водных 
отношений.

Ожидаемые результаты от «цифровиза-
ции» гидрометрии во многом зависят 
от уровня качественного выполнения 
(своевременность, правильность и др.) 
следующих общепринятых мер: а) со-
ставление  планов водораспределения 
и водопользования, их корректировка, 
с учетом водности источника орошения; 
б) регулярное составление подекадных 
оперативных графиков водоподачи 
на основе заявок водопользователей; 
в)  создание и улучшение деятельности 
диспетчерской службы с подготовкой к 
работе с «цифровыми технологиями», 
с введением должности по информа-
ционным технологиям; г) улучшение 
штатов линейных эксплуатационных 
служб (ЛЭС) по ЭиТС включением в со-
став специалиста по автоматизации на 
основе норматива не только для гидро-
постов с «цифровизацией»,  но и в це-
лом всех каналов (недопустим  неуком-
плектованный и необученный штат), 

38



40 41

QAZSU QAZSU
ЭиТС, но и для  более специализирован-
ной и углубленной подготовки специа-
листов и рабочих профессии.

Правильное применение КПД тех-
нологии поливов и каналов при 
планировании лимита и плана во-
допользования – основа для раци-
онального водораспределения и во-
допользования.

Использование при планировании во-
допользования КПД технологии полива 
и проектных КПД каналов ниже норма-
тивных и проектных может привести к: 
а) завышенным лимитам водозабора, 
увеличению  доли «водозабора на оро-
шение» в водохозяйственном балансе; 
б) завышенному объему водоподачи в 
головной оросительный канал, сверх-
допустимого, что приводит к перепол-
нению канала, переливанию воды через 
откосы, вызывая вымывание и просад-
ку грунта под облицовкой, деформации 
и разрушения облицовки; в) снижению 
тарифа, меньшему сбору «платежей», 
даже при 100% оплате фермерами услуг 
вододателя; г) снижению стимула у фер-
меров по улучшению технологии полива 
и соблюдению круглосуточного графика 
полива; д) ухудшению возможности по 
улучшению ЭиТС и снижению результа-
тивности цифровизации  водоучета. 

Следовательно, при планировании во-
дозабора, водораспределения и водо-
пользования необходимо использовать 
нормативные КПД технологии полива, 
КПД оросительной системы и КПД ма-
гистрального канала с межхозяйствен-
ными распределителями.

Нормативные КПД технологии поли-

ва (поле), с учетом уклона поля и ме-
ханического состава почвы следует 
принимать по СНиПу, по техническому 
паспорту поливной техники или по ре-
комендациям КазНИИВХ, где записано 
КИВ, хотя их значения соответствуют 
КПД технологии полива.

КПД оросительной системы/ороси-
тельного канала и КПД систем водохо-
зяйственных каналов (магистральные 
каналы с межхозяйственными распре-
делителями) принимают проектные 
значения по их техническим паспортам.

Влияние реконструкции каналов на 
сокращение потерь водных ресур-
сов и поливной воды, а также эко-
номии водных ресурсов. 

При реконструкции оросительных ка-
налов могут быть два случая с факти-
ческим КПД: а) доведение до прежнего 
проектного КПД; б) увеличение до но-
вого проектного уровня КПД, т.е. выше 
чем прежний проектный КПД. Пример 
(табл.1):  в первом случае - КПД канала 
повышается до прежнего проектного 
уровня - 0,80, во втором случае - КПД 
канала повышается до 0,90.

что важно для выполнения оператив-
ных заданий и команды  диспетчерской 
службы; д) обеспечение диспетчерских 
служб и ЛЭС инструкциями ЭиТС гидро- 
постов и оборудований «цифровизации». 

Следовательно, эксплуатирующей орга- 
низации для повышения эффектив-
ности «цифровизации» водоучета 
целесообразно принимать самые опе-
ративные и пунктуальные меры по 
улучшению выполнения вышеотмечен-
ных мер.

Для повышения эффективности «циф-
ровизации» гидрометрии эксплуати-
рующей организации важна также 
оптимизация своих функциональных 
задач с учетом международного опы-
та. В этом направлении на сегодня ак-
туальным является адресная передача 
сельскохозяйственным кооперативам 
функции эксплуатации (организации 
и проведения водораспределения на 
уровне оросительных каналов) ороси-
тельных каналов/систем. Для этого, 
необходимо внести соответствующие 
изменения в существующие законода-
тельно-нормативные документы. Дан-
ный вопрос с анализом и с конкретны-
ми предложениями подробно изложен 
в Журнале Водное хозяйство Казахста-
на №4(89)2020г.

Необходимость правильного приме-
нения терминов и понятий в письмах, 
проектных производственных и фи-
нансово-экономических документах. 

Это важно, так как каждый термин на 
практике- это суть и содержание ком-
плекса мероприятий, который имеет 
физические объемы и финансовые стои-

мости, каждый термин и понятие имеют 
начало из научных трудов.  

Например, понятие «эксплуатация». Сло-
во «эксплуатация» в переводе от фран-
цузского означает «использование». 
Поэтому, когда речь идет об эксплуата-
ции объектов часто спрашивают, а где 
вопросы технического содержания и т.д.                 
В международной практике (Тэйлор и др.) 
применяют выражения «эксплуатация и 
техническое обслуживание» (ЭиТО). Такое 
разграничение важно для конкретизации 
планов работы, функциональных задач, 
правильного финансирования, а также 
для специализации работников ЛЭС, т.е. 
для правильного распределения их обя-
занностей и ответственности, повышения 
профессионального умения и мастерства. 
Актуальность такого подхода возрастает 
по мере развития науки и инноваций. По 
мере специализации ожидается повыше-
ние эффективности мер по улучшению ка-
чества услуг водоподающей организации, 
продуктивности водных ресурсов и усо-
вершенствованию технического состоя-
ния объектов эксплуатации. 

Следовательно, в водохозяйственной и 
гидромелиоративной практике необхо-
димо принимать меры по правильному 
использованию терминов и понятий. 
Вместо общего понятия «эксплуатация» 
следует применить по международно-
му опыту и опыту других отраслей в 
Казахстане (гидроэнергетика и др.) бо-
лее конкретные термины и понятия, как 
«производственная эксплуатация», «тех-
ническая эксплуатация», «техническое 
содержание», «техническое обслужива-
ние». Соблюдение такой градации важ-
но не только для улучшения практики 
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Табл. 2. Влияние уровней  ЭиТС  на достижение  проектных показателей 
(сокращение потерь воды, повышение водообеспеченности полей, сокращение 
водозабора)
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хоро-
шая

11406 8897 6940 3158 95,1 95,1 0

Реконст- 
рукции  + 
модерниза-
ция

слабая 9542 8016 5851 3934 80,2 80,2 1864

хоро-
шая

9542 8588 7214 5297 98,8 98,8 1864

Проектные показатели могут остать-
ся не достигнутыми при слабом уров-
не ЭиТС (табл.2). К надлежащему ЭиТС 
нужно начинать готовиться заблаго-
временно, например, не позднее даты 
подписания контракта с подрядчиком. В 
чем суть такой подготовки? Это, во-пер-
вых, укомплектование штата линейной 
эксплуатационной службы (ЛЭС) по 
нормативным и  проектным условиям; 
во-вторых, обучение работников ЛЭС  
умелому выполнению своих функцио-
нальных обязанностей; в-третьих,  мате-
риально-техническое обеспечение ЛЭС, 
включая транспорт, формы специаль-
ной одежды, инструменты, в соответ-
ствии нормативным требованиям. 

Использование на практике коэффи-
циента использования воды (КИВ).

Рассмотрение вопроса начнем с КПД 
поле. КПД поле — это КПД техноло-
гии полива, который учитывает потери 
воды из-за особенности технологии по-
лива, а также почвы и уклона поле. Нор-
мативные КПД технологии полива раз-
личные (в зависимости от отмеченных 
факторов):  полива по бороздам - 0,70-
0,90 (дождевание - 0,80-0,90, капельное 
орошение - 0,90-0,95. При планировании 
КПД технологии полива принимают по 
СНиПу  и рекомендациям КазНИИВХ.
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До проекта 
изношенная 
система) 7300 0,8 9125 0,8 11406 0 0

Проект ре-
конструкции 
без модерни-
зации

7300 0,8 9125 0,8 11406 0 0

Проект ре-
конструкции 
с модерниза-
цией

7300 0,85 8588 0,9 9542 1864 186,40

Табл. 1. Пример расчета для оценки влияния различных проектов реконструк-
ции на сокращения водозабора из источника орошения

В обоих случаях реконструированных 
каналов, создаются конструктивные 
условия для сокращения потерь воды 
и доведения водообеспеченности по-
лей до нормативных уровней. Однако, 
сокращение водопользования и водоза-
бора при прочих равных условиях -  во 
втором случае (новый проектный КПД 
= 0,90, что выше прежнего проектного 
КПД=0,80). 

Следовательно, проекты реконструкции 
каналов и сооружений на них должны 

сопровождаться модернизацией (улуч-
шение их конструкции, внедрений «циф-
ровизации» и др.). У таких проектов 
новые проектные КПД каналов будут 
выше чем прежние проектные КПД, а 
это конструктивные условия не только 
для сокращения потерь воды и улучше-
ния водообеспеченности посевов, но и 
для сокращения водозабора.

Достижение проектных результатов по-
сле проекта зависит от уровней их ЭиТС 
(табл. 2). 
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непрерывно или с небольшими переры-
вами, то оросительные каналы (особен-
но младшие: групповые и участковые) с 
перерывами в межполивные периоды 
(по 8-10 суток), т.е. они в этот период 
будут без воды. Это хороший шанс для 
ЛЭС осмотреть канал и провести техни-
ческое обслуживание (заделка трещин 
и промоин, уплотнение швов и стыков, 
очистка от наноса, скашивания, регули-
ровочные и смазочные работы и др.).

Правило пятое. Эксплуатирующей ор-
ганизации на генплане необходимо 
районировать поливные нормы и про-
должительности полива по участкам, 
подвешенным к каждой точке водовы-
дела (ТВВ) по подаче воды в временные 
оросители, с учетом уклона поле и ме-
ханического состава почвы, состояния 
грунтовых вод (глубина и минерализо-
ванность). 

Правило шестое.  Эксплуатирующей 
организации в условиях наличия за-
соленных земель необходимо также 
иметь карты: а) засоления почвы; б) 
уровней залегания и минерализации 
грунтовых вод; в) план-график работы 
СВД.  На основе них необходимо выяв-
лять участки, где требуется промывка, 
а где нет, а также определить промы-
вочные нормы, сроки и продолжитель-
ность водоподачи.  

Толебай Кененбаев  

КИВ более хозяйственный и эксплуата-
ционный показатель. КИВ - комплекс-
ный показатель оценки хода и итогов 
плана водопользования, учитывает 
культуру земли - и водопользования, 
соблюдение режима орошения,   тех-
ническое состояние каналов и др. Тем 
не менее,  КИВ не может заменить КПД, 
также КПД не может заменить КИВ. 
Каждый из них имеет свое назначение. 
Если нормативное значение КПД техно-
логии полива в пределах 0,70-0,95, то у 
КИВ=0,95-1,05.

КИВ рассчитывают следующим     
образом:   

КИВ поле = ВПпп/ВПвв,

ВПпп - выполнение плана поливов  
(покрытие поливами) на запланиро-
ванной площади;

ВПвв - выполнение плана водоподачи.

КПД используются при проектировании 
технологии полива, оросительных и водо-
хозяйственных каналов, планировании 
лимитов водозабора и водопользования.

КИВ следует использовать для оценки 
выполненного плана водопользования, 
а именно для мониторинга хода выпол-
нения планов водораспредления и  во-
допользования, а также для повыше-
ния результативности «цифровизации» 
и других мер по улучшению  техниче-
ского состояния и эксплуатации, выяв-
ления и анализа проблем, сдерживаю-
щих эффективность этих мер.  

Некоторые правила, соблюдение ко-
торых имеют заметное значение для 

длительного сохранения технического 
состояния, достигнутого в результате 
ремонта и реконструкции.

Правило первое. В первый сезон по-
сле ремонта/реконструкции (например, 
объекты ПУИД-2) необходимо обеспе-
чение правильного режима расхода 
воды, особенно важно не допустить 
переполнение канала. Необходимо соб- 
людать, чтобы максимальный расход 
был не более 85-90% максимально до-
пустимого проектного расхода (Qмах.
пр.доп), а минимально допустимый рас-
ход воды - не менее 40% Qмах.пр.доп.

Правило второе. Наполнение и опо-
рожнение каналов должно быть посте-
пенным. Затвор при пуске воды в канал 
нужно открывать плавно и поэтапно:      
а)на крупных каналах сначала на 10%: 
б) при пуске воды в оросительные кана-
лы на 20%, далее открывают через каж-
дые 2 часа на эти же величины, до дости-
жения нужного расхода воды. Закрытие 
затвора, в обратном направлении, вы-
полняются также плавно и поэтапно.

Правило третье. Для оперативного 
завершения поливов, подвешенных к 
каждому каналу, водоподачу следует 
организовать сосредоточенным током, 
для этого воду, применяя метод водоо-
борота,  из старшего канала распреде-
ляют не на все младшие каналы малым 
(заиливающим) расходом, а только на 
30-50% каналов расходами не ниже 40% 
максимального расчетного расхода.

Правило четвертое. Если магистраль-
ные каналы и их распределители в оро-
сительные периоды функционируют 
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ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ ВАЖНО НЕ ТОЛЬКО 

ИМЕТЬ ДОСТУП К ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ, 

НО И СОХРАНЯТЬ ЕЕ БЕСЦЕННОЕ 

БОГАТСТВО
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ ФОРМИРУЕТ 
ЗДОРОВУЮ НАЦИЮ И ОБРАЗОВАННУЮ РАБОЧУЮ СИЛУ, КАК ВАЖНЕЙШИЕ 
ФАКТОРЫ СТАБИЛЬНОГО РОСТА В СОЦИАЛЬНОЙ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРАХ. НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ В КАЗАХСТАНЕ БОЛЕЕ 80 
ПРОЦЕНТОВ НАСЕЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНЫ ЧИСТОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ. 

На сегодняшний день 
РГП «Казводхоз» эксп- 

луатируется 37 групповых 
водопроводов, обеспечи-
вающих круглосуточную 
и бесперебойную подачу 
питьевой воды в 603 СНП 
с обхватом населения в 
количестве более 1,1 млн 
человек.

Главное направление 
деятельности – это испол-
нение поставленной госу-
дарством стратегической 
задачи по обеспечению 
качественной питьевой 
водой населения в режи-
ме 24 часа в сутки, надеж-
ная эксплуатация группо-
вых водопроводов. 

С 2016 по 2020 годы 
реализован 21 проект, 
который обеспечил чистой 
питьевой водой 290 СНП  
численностью 640 тыс.
человек. Так, в течение 
2019 года было построе-
но 673 км, что позволило 
ввести в эксплуатацию 5 
объектов - долгостроев, 
строительст- во которых 
длилось от 7 до 10 лет. 
В результате улучшено 
водоснабжение в 39 СНП с 
численностью населения 
116 тыс. человек.

Следует отметить, что в 
целях повышения уровня 
жизни населения и достиже-
ния целевых индикаторов 

активно и в установленные 
сроки реализуются проекты 
по строительству и рекон-
струкции объектов водо-
снабжения и водоотведения. 
Таким образом в текущем 
2021 году также планируется 
завершение нескольких про-
ектов долгостроев, которые 
значительно улучшат усло-
вия жизни для населения. 
Доступ к водным ресурсам 
является важным фактором 
жизнеобеспечения любого 
государства. Человечеству 
важно не только иметь 
доступ к питьевой воде, но 
и сохранять ее бесценное 
богатство.

Айгерим Агжанова
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Станция очистки воды Майского группового водопровода

Открытие Майского группового водопровода с участием Министра, 2020 год 
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АҚ 2013 жылы су мөлшерін есептеу 
шараларын жүргізді. Мұндай есептеу, 
нақтылау жұмыстары жиырма жеті 
жылда бір жүргізіліп тұрады. 2013 
жылғы барлау-есептеу жұмыстарының 
нәтижесінде Аймекеннің су қоры 
жеткілікті деп танылып, тәуліктік лимит 
6048 текше метр боп бекітілді. Бұл 
жиырма жеті жылға бекітілген лимит. 
Жиырма жеті жылдан кейін есептеу- 
барлау жұмыстары қайта жүргізіледі, 
бұйыртса. Ел арасындағы «Аймекеннің 
суы жиырма жеті жылға ғана жетеді екен» 
деп жаңсақ пікір осыдан қалыптасып 
отыр. «Жиырма жеті жылға жететін су 
қоры бар, қанша пайдаланамын десе 
өзің біл!» деген жоқ. Жыл аяғында 
тұтынушылар есебін негізге ала 
отырып, судың пайдалану мөлшері 
белгіленеді. Сұраныс қабылданады.  
2018-2023 жылдарға арналған судың 
пайдалану мөлшері бекітілген.  Мұны 
жергілікті атқарушы орган не біз 
бекітпейміз. ҚР Ауылшаруашылығы 
министрлігі «Су ресурстары комитетінің 

Су ресурстарын пайдалануды реттеу 
және қорғау жөніндегі Жайық-Каспий 
бассейндік инспекциясы» РМК ғылыми 
тұжырымдарға сүйене отырып бекітеді. 
2020 жылға рұқсат етілген су мөлшері 
– 255 612 текше. 2023 жылдарға қарай 
бұл мөлшер еселеніп, судың пайдалану 
мөлшері 300,0 текшеге дейін артқан. 
Судың пайдалану мөлшері жыл 
маусымына қарай өзгеріп отырады. 
Қыста, нақтырақ айтсақ, қаңтарда 14 600 
текше пайдаландық. Шіліңгір ыстықта 
суды көп тұтынамыз. Бау-бақшаға 
пайдаландық дегеннің өзінде маусым 
айында 30 мың текше су тұтынып 
отырмыз.  Ай сайын есеп тапсырамыз. 
Бекітілген мөлшерден аспау қатаң 
қадағаланды. Біздің де үстімізден 
тексеріп, бақылап отыратын мекемелер 
бар. Сейітқали елді мекенінде «Жайық 
гидрология» АҚ бақылау ұңғымасы 
орналасқан. Бізге тәуелсіз маманы бар. 
Ол да пайдаланылатын су мөлшерінің 
бекітілген су мөлшерінен аспауын, 
жер асты суының мөлшерін бақылап 

отырады. ҚР Экология, геология 
және табиғи ресурстар министрлігі 
Су ресурстарын пайдалануды реттеу 
және қорғау жөніндегі Жайық-Каспий 
бассейндік инспекциясы РМК-ге тоқсан 
сайын жер асты суының мөлшері 
туралы есеп тапсырылады.  Ауызекі 
тілде Аймекен аталып кеткен елді 
мекеннің техникалық құжат бойынша 
заңды атауы – Шортанғай елді мекені. 
Дәл қазіргі таңда осы елді мекенде сегіз 
ұңғыма іске қосылған. Су құбырының 
жалпы ұзындығы – 202 шақырымды 
құрайды. Ордадан бастау алып, Сайқын, 
Мұратсай, Ұзынкөлмен жалғасып, 
Жәнібекке дейін қамтиды. Шортанғай 
суын 15 753 адам тұтынып отыр, 3611 
үйге су кіргізілген.  Тәуліктік лимит 6048 
текше метр деп айттым, дәл қазіргі есеп 
бойынша тәуліктік лимит 626 текше метр 
боп отыр. Яғни, рұқсат етілген лимиттің 
10%-ын ғана тұтынып отырмыз.  

Десе де ел арасындағы «су мөлшері 
азайды», «қарағайлар құрдымға кетіп 

"KАЗСУШАР" РМК БKФ БOКЕЙ 

ОРДАСЫ OНДIРIСТIК УЧАСКЕСI''

Махамбет Кенжеғалиев: «БАРДЫҢ 
БАҒАСЫН БІЛЕЙІК!»

– Сұхбатымыздың бисмилласын 
аудандағы су қорының мөлшерінен 
бастасақ. «Аймекеннің суы 27 жылға 
дейін жетеді екен.  Ысырапшылық пен 
тұтынушының көптігінен Аймекеннің 
суы мерзімінен бұрын түгесілгелі тұр. 
Аймекеннің су қоры күннен-күнге 
азайып, орман сусыздықтан селдіреп 
қалды. Қарағай біткен сұлап түсіп 
жатыр» деп ел аузындағы сөздің негізі 
бар ма?  

– Бірден кесіп айтсам, су қоры 27 жылға 
ғана есептелген, 27 жылдан кейін 
ауданда су тапшылығы орын алады 
деген қате түсінік. «Жайық гидрология» 

III өрлеу сорғы стансасы, Сайқын ауылы, Бөкей ордасы ауданы, БҚО
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жатыр» деген пікірлеріне құлақ аспай 
отырғанымыз жоқ. Тиісті органдарды 
хабардар етіп, қажетті зерттеулер 
жүргізіліп отыр. Қарағайлардың 
құлауына тек жер асты суының кеміп 
кетуі ғана себепші болмауы мүмкіндігі 
айтылды. Ыстық климат, қарағайлардың 
жас мөлшері де есепке алынуы керек. Ел 
аузында «қараңғы жол» аталып кеткен 
жолда жер үнемі дымқылданып тұрады. 
Көлшіктер ұдайы болады деп айтуға 
болады. Су мөлшерінің көп болуы да 
өсімдік әлеміне кереғарлығын тигізетінін 
ескеруіміз керек. Өзің де көрдің, су 1,90 
метр тереңдіктен өніп жатыр. Өткен 
айдағы есеп бойынша 2,0 метрден өніп 
еді. Су деңгейі түскен жоқ қайта көтерілді 
деуге болады. 

– Жақсы. «Аймекеннің суы жиырма 
жеті жылға ғана жетеді» деген 

пікірдің жаңсақтығын соқырға таяқ 
ұстатқандай қылып түсіндіріп бердіңіз. 
Дегенмен, су тапшылығы ХХІ ғасырдағы 
он қатердің бірі болады деген пікірді 
жоққа шығармайтын шығарсыз. 
Су тапшылығының ықтималдығын 
зерттеуші мамандардың сөзіне құлақ 
түрсек, бір миллиард адам таза суға 
зәру болса, үш миллиард адам сапасыз 
су тұтынғаннан денсаулығынан 
айырылып, түрлі аурудан зардап шегіп 
отыр. Жер шарындағы барлық судың 
3,5%-ы ғана тұщы су. Елімізде де су 
тапшылығы өткір мәселе. Қазақстан 
Араб елдерінен  кейінгі шөлейтті аймақ 
саналатыны бар ғой. Еліміз бойынша 
да су мәселесі күн тәртібіндегі өткір 
мәселенің бірі ғой. 

– Су қорының тапшылығы әлем 
халықтарының бас ауруы екені 
белгілі. Жоққа шығара алмаймыз. 
Жер шарындағы барлық судың 3,5%-ы 
тұщы су. Тұтынушы санының жылдан 
жылға артуы, өндірістің қарқынды 
дамуы бар, климаттық өзгерістер бар 
су дағдарысының туындауына себеп 
көп. Су тапшылығы мәселесін сауатты 
түрде шешудің жолдары қарастырылып 
жатыр. Қазір ащы суды тұщытатын да 
әдіс-тәсілдер өндіріске енгізілген. Судың 
тірлік көзі екенін жақсы білетін ағайын 
сол алтыннан қымбат суды пайдалануға 
келгенде ысырапшылдыққа жол беретіні 
жасырын емес. Тұтынушы халық үшін 
бір текше метр су құны бар болғаны 40 
теңге,  95,07%-ын үкіметтен берілетін 
субсидиямен жабылады.  Қазіргі жастың 
да, жасамыстың да сүйікті сусынына 
айналған «Coca-cola»-ның бір литрі 300 
теңге, бір бөтелке салқындатылған 
суды 250 теңгеге алып отырған 

да ауыз суымыздың айтарлықтай 
арзанға бағаланып отырғаны түсінікті. 
«Арзанның сорпасы татымас» деген 
рас қой. Қалтаға салмақ түсірмеген 
соң үнемдеуді білмейміз. Қазір екінің 
бірінің үйіне су кіргізілген. Соңғы 
жылдары қалтасы көтерген ағайын 
ванна, душ орнатып, әжетхананы іштен 
жабдықтап алды. Осының бәріне тұщы 
су пайдаланудамыз. Ауылдағы ағайын 
малын суару үшін құдықтан су тартып 
азаптанбайды. Көлеңкеде отырып 
кранды бұрай саламыз. Қауға шелекті 
ұмыттық.  Ғаламдағы миллиардтаған 
адамның аузына тимей отырған тұщы 
сумен дәретімізді айдап отырмыз. Ащы 
да болса шындық осы.

– Ол үшін әрине, техникалық суды 
кәдеге жаратуымыз керек қой.

– Иә, таза ауыз суды үнемдейміз десек, 
техникалық суды іске қосуымыз керек. 
Аллаға шүкір, техникалық су көзі бар. 
Сайқыннан 25 шақырымда Шанабас елді 
мекенінде де су көзі бар. Бірақ бірден 
іске қосуға мүмкіндік жоқ. Бұрын ауыз су 
ретінде тұтынған Гришка елді мекеніндегі 
суды техникалық су ретінде іске қоссақ, 
жақсы болар еді. Ұңғыма да, су құбыры 
да, су көзі де бар. Электр жарығымен де 
қамтамасыз етілген.   

– Ендігі сөз басын сіз басқарып 
отырған мекеме жұмысына бұрсақ. 
Стратегиялық маңызды нысан 
саналатын мекемеде жұмыс 
жасау қиын ба? Жұмысқа қалай 
қабылданады?

– Бір жылда 202  шақырымды құрайтын 
су құбыры бойында орташа есеппен 
алғанда 20-22 апатты жағдай орын 

алып жатады. Апатты жағдай орын 
алып жатқанын өзімізден басқа өзге 
жұрт сезбейді. Себебі судың берілуінде 
кідіріс болмайды. Жігіттеріміз дереу атқа 
қонып, ауа райының қолайсыздығына 
қарамастан, күн, түн деместен тәуліктің 
кез келген мезгілінде апат орнына 
аттанады. «Қазсушар»  РМК БҚФ Бөкей 
ордасы өндірістік учаскесіне кез келген 
адам қызметке кірісе алады. Әрине, бос 
жұмыс орны болса. Үміткер алдымен екі 
ай сынақ мерзімімен алынады. Сынақ 
мерзімінен өткеннен кейін де бірден 
жауапты жұмыс тапсырылмайды. Бір 
жыл уақытша қызметкер боп, байырғы 
қызметкерлердің қасында жүріп, 
үйренеді, тәлім алады. Бір жылдан кейін 
барып, тұрақты қызметке қабылданады. 
Жалақы тұрақты, сыйақы беріліп, 
ынталандырылады. Апатты жағдай 
орын алғанда далалық жұмыстарға 

Мұратсай-Жәнібек аралығындағы           
су құбыры жарылысын  жөндеу 

кезінде түсірілген

I және II өрлеу су сорғы стансалары 
аралығындағы құбыр жарылысын 
жөндеу кезіндегі сәт
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тартылса, еңбегі елеусіз қалмайды. Еңбек 
ақысы арнайы  бекітілген штаттық кесте 
бойынша төленеді. Қызметкерлеріміздің 
орташа еңбек өтілі – 10 жылдан астам. 
Ұжым тұрақты. Тіпті династияларымыз да 
қалыптасқан. Әкелі-балалы Мұхитовтар, 
ағайынды Қарабалиндер, Файзуллиндер 
мен Шигаевтарды атап өтуге болады. 
Марқұм Қазбек Мұхитовтың еңбегі еленіп, 
«Еңбек даңқы» ІІІ дәрежелі орденін 
алған еді. Бүгін де оның ұлы Мейірбек 
әке жолын жалғап, инженер-механик 
боп қызмет етуде. Қарабалиндердің 
еңбек жолы сонау 90-жылдардың бел 
ортасынан басталса, Бағдагүл, Алмас 
пен Денис әкелері Хайырболаттың ізін 
жалғастыруда. Шигаевтардың еңбек 
жолы әулеттің үлкені Меңдібайдан 
басталып, інісі Өтеғаймен, кейін оның 
ұлы Багирдың қызметімен жалғасып 
отыр. Сондықтан болар ұжымда 
бірізділік, тұрақтылық қалыптасқан.

Стратегиялық маңызды нысан 
болғандықтан біздің жұмыс 
қызметкерлерімізге үлкен 
жауапкершілікті жүктейді. Қызметкерлер 
жыл сайын аттестациядан өтеді. 
Біліктіліктерін арттырады. Жылдың 
қандай мезгілі, тәуліктің қандай 
мерзімі, ауа райының қандай кезі 
болса да, тас түйін дайын болуы 
керек. Станса қызметкерлері екі есе 
қырағы болуы керек. Өзіңіз де байқаған 
боларсыз, І, ІІ, ІІІ өрлеу стансалары 
камерамен жабдықталған. Су жинақтау 
сыйымдылықтарына титтей болса бөгде 
заттың түспеуі қатаң қадағаланады.  

– Ұдайы тас түйін дайын жүретін 
қызметкерлердің әлеуметтік жағдайы 
да қарастырылған шығар.

– Әрине, алмақтың да салмағы бар. 
Әлеуметтік пакет те, техникалық 
қамтамасыз ету де біркелкі шешілген. 
Алдымен әлеуметтік пакетке тоқталсақ, 
тұрақты қызметке қабылданған әріп-
тесіміз еліміздің түкпір-түкпіріндегі 
санаторияға барып, дем ала алады. Күзде 
балалары мектепке баратын қызметкерге 
ақшалай көмек көрсетіліп, қысқы 
азық қорын жинақтап алуға да қаржы 
қарастырылған. Еңбек демалысына 
шыққанда бір айлық көлемінде емделу 
ақысын ала алады. Далалық жұмысқа 
жолданған қызметкерге күндік ас-суы 
беріледі. Өндірістік қауіпсіздік толық 
қарастырылған. Қысқы, жазғы арнайы 
киіммен, аяқ киіммен толық қамтамасыз 
етіледі. Жазғы киім-кешегі жыл сайын, 
қысқы киімі үш жылда бір жаңартылып 

беріледі. Техникамыз да толықтай 
жаңартылды. Заманауи үлгідегі трактор, 
экскаватор, кранымыз, дәнекерлеу 
аппараты алынды.  Соңғы жылдары 
инвест бағдарламамен материалдық-
техникалық базамыз толықтай 
жаңартылды. Осы орайда нәтижелі 
жұмыс жасауымызға жағдай жасап, 
мүмкіндік беріп отырған «Қазсушар»  
РМК БҚФ басшысы Нұрболат 
Жұмағалиевке алғысымызды айтып, 
ризашылығымызды білдіре кетсек, 
артық емес. 

– Мекеме тарихына, кәсіби мерекеге 
орай аға буын өкілдерінің де  еңбегін 
ескере кетсек, артық болмас.

– Ауданда 1992-2006 жылға дейін су 
шаруашылығына қатысты қызметті  

"Орда" топтасқан су құбыры мекемесі 
атқарды. 2006-2011 жылдар аралығында 
еншілес мемлекеттік кәсіпорын боп 
қызмет етті. 2011 жылдан бастап 
ҚР АШМ «Су ресурстары комитеті 
«Қазсушар» РМК Қоршаған ортаны 
қорғау министрлігінің БҚФ Бөкей ордасы 
өндірістік учаскесі болып құрылды. 
Біздің аға буын қатарынан ұзақ жылдар 
бухгалтер болған Гүлбану Омарғалиева, 
инженер-механик боп қызмет еткен 
Иманбай Машотов, ӨТБ бастығы 
болған Ерболат Мұратов, қарапайым 
көлік жүргізушісіне бастап, автокранды 
«тақымдаған» Сәрсенбай Қабахов, 
дәнекерлеуші Даниал Өтеғалиев 
ағаларымыз бар. «Мейірімді көктем», 
қариялар күнінде аға әріптестерімізге 
құрмет көрсетіп, қызмет қып, кәдесіне 
жарап, сыйластық танытып тұрамыз.    

– Сан жылдар тарихы бар, бағындырған 
белесі, қалыптасқан ұжымы бар 
мекеменің күн тәртібінде тұрған 
мәселелері де баршылық шығар?

– Әрине, жұмыс болған соң мәселесіз 
бола ма?!  Әңгіме басында айтып 
кеткендей техникалық суды іске қоссақ, 
ысырапшылдықтың жолын кесер едік. 
Апатты жағдайдың басым көпшілігі 
Мұратсай-Жәнібек су құбыры бойында 
орын алып жатады. Осы кезге дейін 
трассаның басым бөлігін полиэтилен 
құбырмен алмастырдық. Енді осы 
көрші ауданға баратын 54 шақырымды 
полиэтилен құбырмен алмастырып 
алсақ, апатты жағдайлардың саны 
азаяр еді. Аталмыш мәселе басшылық 
назарына ұсынылды. Маусымның 
басында Нұр-Сұлтан қаласынан 
«Қазсушар» РМК-ның маманы Асқар 

I  өрлеу су сорғы стансасы 4 
ұнғыманыну насосын ауыстыру
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Базылбаев осы мәселе бойынша 
арнайы келіп кетті. Енді топограф 
мамандар келуі керек. Жер бедерін 
зерттеп, километражын шығарады. 
Сол бойынша жобалық-сметалық 
құжаттамасы дайындалады. Қаржы 
кәсіпорыннан қарастырылады. Сайқын 
басындағы тұтынушы саны да артып 
келеді. Суға сұраныс көбейді. Осыған 
орай ІІІ өрлеу стансасындағы су жинақтау 
сыйымдылығының көлемін ұлғайту да 
уақыт күттірмейтін мәселе. 

Сөз ретінде айта кетейін, халықтың 
сана-сезіміне қатысты базынамыз бар. 

Әлі күнге люк ұрлау толастар емес. 
«Ұсталмаған ұры емес» деген, үйіне 
септик орнататын ағайын люк қақпағын 
«сұрамай» алып кетеді. Жәнібекті 
жалғап жатқан трасса түгел шойын еді, 
мысқа алмастырып, топыраққа көміп 
ұстап отырмыз. Өз ризығын өзі ұрлаған 
ағайынға таңым бар. Бір қақпақты тегін 
иеленемін деп қоғамға зиянын тигізіп 
жатқанын ұқса екен. 

– Түйсінер жан болса, түсінікті етіп 
айттыңыз. Уақыт бөліп, ұңғыма басына 
апарып, егжей-тегжейлі түсінік беріп, 
сұхбат құрғаныңыз үшін рақмет. Сізді, 
сіз арқылы үлкен ұжымды кәсіби 
мерекелеріңізбен құттықтаймын. 
Бірлігі жарасқан, қайырымдылықтан 
қашпайтын, жауапкершілігі мығым 
ұжым боп, жетістікке жете беріңіз. 
Еңбегіңіз әр кез елеулі болсын!

–  Жақсы, уақыт бөліп, сұхбат бергеніңіз 
үшін рақмет!   

Сұхбат құрған Ұлпан ӘНУАРҚЫЗЫ

I және II өрлеу су сорғы стансалары 
аралығындағы құбыр жарылысын 
жөндеу кезіндегі сәт

Мұратсай-Жәнібек аралығындағы су 
құбыры жарылысын жөндеу
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ГИДРОЛОГИЯ РЕКИ СЫРДАРЬЯ

Река Сырдарья берет начало за пре-
делами Казахстана в Ферганской до-
лине от слияния рек Нарына и Кара-

дарьи. Общая длина от места слияния до 
устья 2212 км. Речной сток формируется 
в верхней части бассейна реки Сырдарьи 
в основном за счет таяния снежного се-
зонного покрова. Меньший удельный вес 
составляют воды ледников, а также дож-
девые воды. 

Несколько крупных водохранилищ были 
построены в верховьях Сырдарьи, среди 
которых Токтогульское водохранилище, 

построенное на реке Нарын (Кыргызстан) 
и являющееся крупнейшим водохранили-
щем многолетнего регулирования стока, а 
также Чардаринское водохранилище, един-
ственное из расположенных на Сырдарье 
в Казахстане, являющееся водохранили-
щем сезонного регулирования с полезной 
емкостью 5,2 км3 и используемое для ирри-
гации, выработки энергии и контроля над 
паводком.

Обширная система ирригационных кана-
лов имеется на всей территории бассей-
на Сырдарьи. Также хорошо развита сеть 

дренажных коллекторов, сбрасывающих 
сток как в Сырдарью и ее притоки, так и в 
старые русла, протоки, бессточные озера 
и понижения рельефа.

Водные ресурсы площади водосбора реки 
Сырдарьи составляют в среднем 37,6 км3. 
Основной объем стока, составляющий 
70%, формируется в верхней части бассей-
на до выхода из Ферганской долины. Сток 
правобережных притоков (Ахарган, Чир-
чик и Келес) выше Чардаринского водо-
хранилища составляет 23% общих водных 
ресурсов, поступающих в Казахстан. Доля 

стока реки Арысь и других рек, стекающих 
с хребта Каратау в Казахстане, составляет 
приблизительно 7%.

С 60-х годов происходит значительные 
изменения в режиме реки Сырдарьи по 
причине строительства крупных водохра-
нилищ и ирригационных систем. 

Территория проекта, расположенная 
ниже Чардаринского водохранилища, 
находится в зоне водозаборов с незна-
чительным поступлением воды из при-
токов.
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Краткое описание участков реки, располо-
женных на территории Казахстана, приво-
дится ниже.

Протяженность Казахстанской 
части реки Сырдарьи от 
Чардаринского водохранилища 
до Аральского моря составляет 
1650 км, тогда как разница в 
уровнях составляет всего 192 м. На 
территории Казахстана в верхней 
части река Сырдарья принимает 
три притока (реки Келес, Курук-
Келес и Арысь). Далее, протекая 
по бесприточной зоне и образуя 
в устьевой области обширную 
дельту (г. Казалинск), Сырдарья 
впадает в Аральское море.

Участок Сырдарьи от Чардары до ж.-д.
станции Тюмень-Арык. На этом участке 
оба берега пустынны. Местами встреча-
ются зимовки и загоны. Берега покрыты 
тугайной растительностью и камышом.

В этом районе Сырдарья принимает 
единственный приток р. Арысь, 
сбрасывающий остатки воды после ее 
разбора на орошение в верховьях. В 
среднем, в Сырдарью сбрасывается 0,1-
0,5км3/год и до 1-1,8 км3 в многоводные 
годы. Ново-Шиилийский канал с 
пропускной способностью 120 м3/с 
на правом берегу около ж.-д. станции 
Тюмень-Арык является крупнейшем 
каналом, забирающим воду из реки.

теряется в песках, но некоторые из них в 
древние времена доходили до Аральского 
моря. Протока Караозек в хозяйственном 
плане является одной из важных и круп-
ных проток. Она течет на протяжении 170 
км, отделяя множество мелких проток, 
орошающих луговые угодья, и впадает 
опять в Сырдарью у пос. Джусалы.

Жанадарья является крупнейшим из древ-
них русел Сырдарьи с протяженностью 
более чем 600 км. Жанадарья начинается 
выше Кызылординского гидроузла и течет 
на юг и юго-запад до границы с Республи-
кой Узбекистан. В настоящее время присо-
единение к Сырдарье происходит посред-
ством водозабора. На расстоянии 210 км 
от начала Жанадарьи отходит рукав Куван-
дарья, имеющий длину более 480 км.

После утери непосредственной связи с ре-
кой Сырдарьей, Жанадарья и Кувандарья 
обводняются только во время больших 
паводков.

После строительства Кызылординской 
водоподъемной плотины и головного со-
оружения канала Жанадарья появилась 
возможность забирать из реки до 50 м3/с 
воды для обводнения земель, лежащих 
вдоль Жанадарьи. Для подпитки Куванда-
рьи и обводнения пастбищ, расположен-
ных на ее берегах, используются главным 
образом сбросные воды левобережного 
Кызылординского массива орошения. 
Эти рукава имеют огромное значение для 
низовьев Сырдарьи, так как они являются 
главными источниками снабжения боль-
шого числа мелких ирригационных си-
стем. На протяжении от станции Джусалы 
до города Казалинска Сырдарья проходит 

без разливов среди пустынно-песчаных 
пространств.

До строительства  Шардаринского водо-
хранилища максимальные паводковые 
расходы воды в Кызылординской обла-
сти проходили с конца апреля до начала 
июля  в многоводные годы (1951 - 1954 
гг.) превышали 1500 м3/сек. С 1965 г. 
пропуск паводковых расходов регулиру-
ется Шардаринским водохранилищем и 
Коксарайским контррегулятором. Макси-
мальные летние и зимние расходы воды 
р. Сырдарьи зависят от попусков из Шар-
дары  и Коксарая, которые при подходе к 
Кызылординской области трансформи-
руется. Река Сырдарья с районов нижне-
го  течения Шардаринского водохранили-
ща и Коксарайского контррегулятора до          
г.  Кызылорды при максимальных расхо-
дах половодья имеет следующие расходы 
различной обеспеченности, м3/сек.      

Максимальный расход воды 
наблюдался 12.03.2007 года – 
1200  м3/  сек, средний годовой 
расход  составил  1000 м3/сек, что         
соответствует  3% обеспеченности.

Заместитель директора
Кызылординского филиала 
Жорабек Ерназаров

Участок Сырдарьи от Тюмень-Арыка 
до Казалинска. На участке притоков не 
имеется. Заглубление поймы понижается, 
и она сливается с окружающей равниной. 
Отметки местности уменьшаются по 
мере удаления от реки как вправо, так и 
влево. Вследствие отсутствия прочных 
берегов и малой высоты, река меняет 
свое русло, прорывает берега и затопляет 
низкие места, старые русла, постепенно 
отделяются от реки осаждающимися 
наносами и приобретает вид мелководных 
озер (стариц).

Забор воды из реки Сырдарьи произво-
дится четырнадцатью крупными канала-
ми, а также насосными станциями.

Водоподъемная плотина, обеспечиваю-
щая систематическую подачу воды в кана-
лы орошения, расположена около г. Кызы-
лорды. Левобережный канал пропускной 
способностью 228 м3/с обеспечивает всю 
площадь орошения, расположенную вдоль 
левого берега реки Сырдарьи от плотины 
до станции Джусалы. Правобережный ка-
нал с пропускной способностью 100 м3/с 
предназначен для орошения площадей, 
расположенных на правом берегу реки. 
Канал Жанадарья, отводящий воду также 
слева, с пропускной способностью 50 м3/с 
используется для обводнения пастбищ-
ных угодий в песках Кызылкум.

На участке от ж.-д. станции Тюмень-Арык 
до станции Джусалы от основного русла 
отделяется много проток, которые в свою 
очередь делятся на рукава, а местами раз-
ливаются, образуя озера и болота. Длина и 
ширина некоторых рукавов достигает зна-
чительных размеров. Большая часть воды 
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Орошаемое земледелие в Семи-
речье стало развиваться много 
веков назад. В 1909-1910 годах 

были обследованы чаши на реках Чарын 
и Чилик. Специалисты и далее продолжа-
ли выполнять свой профессиональный 
долг, прорабатывая вопросы водообе-
спечения Семиречья. Далее вопросы об 
ирригации Заилийского края начинают 
появляться снова. 

В 1925-1926 годах была принята 
водно-земельная реформа. В 1963 году 
институтом «Гидропроект» разработана 
«Генеральная схема водообеспечения 
Казахской ССР», в которой серьезно был 
рассмотрен вопрос о строительстве Бар-
тогайского водохранилища и канала пе-
реброски. В 1978 году ТЭО было рассмо-
трено и одобрено Минводхозом СССР и 
Госпланом СССР как «Схема использова-
ния водных и земельных ресурсов в меж-
дуречье Чилик-Чемолган Алматинской 
области Казахской ССР». Тогда же была 
утверждена и первая очередь ТЭО Барто-
гайского водохранилища и Большого Ал-
матинского канала, а в ноябре 1978 года 
и Технический проект. Можно с твердой 
уверенностью сказать, что только лич-

"БОЛЬШОЙ АЛМАТИНСКИЙ 

КАНАЛ ИМЕНИ ДИНМУХАМЕДА 

АХМЕДОВИЧА КУНАЕВА"
ный авторитет Д.Кунаева позволил до-
биться согласия Москвы. Среди множе-
ства великих дел и свершений, которые 
проводились по инициативе и под руко-
водством Д.Кунаева, достойное место 
занимает и строительство грандиозного 
по своему техническому исполнению со-
оружения Бартогайского водохранилища 
и Большого Алматинского канала. Благо-
даря которому еще более расцвела бла-
годатная земля Семиречья. 

Согласно постановлению Правительства 
Республики Казахстан от 8 апреля 1996 
года №37 каналу присвоено имя видного 
государственного, политического деяте-
ля и ученого – Д. А. Кунаева. За рекорд-
ный промежуток времени в 3 года, ка-
нал общей протяженностью 168 км был 
построен. Это уникальное, не имеющее 
аналогов в бывшем СССР сооружение 
вступило в строй в 1983 году. В состав 
БАКа входит более 400 различных по на-
значению гидротехнических сооружений: 
головной водозаборный узел, отстойник 
с периодическим удалением наносов, 
туннель длиной 1700 метров, два быстро-
тока с перепадом высотой 40 метров, 24 
дюкера, 78 водовыпусков, 117 переездов 

Торжественное открытие 
и пуск воды по Большому
Алматинскому каналу
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и мостов, 126 перепусков оросительной 
воды, 3 пляжа на территории г. Алматы. 
При строительстве этих сооружений при-
менены сборные железобетонные из-
делия, в том числе трубы диаметром 2,7 
метров (впервые в СССР), выпускаемые 
заводом железобетонных изделий Глав-
риссовхозстроя. Созданы и внедрены в 
производство новые технологические 
оборудования и машины для выполнения 
трудоемких земляных и бетонных работ. 
Берущая свое начало в горах Алатау жи-
вительная влага пришла на поля Шелек-
ского, Енбекшиказахского, Талгарского, 
Каскеленского и Илийского районов. 

На ранее безводных землях возникло более 
40 совхозов. На новых освоенных землях 
зацвели сады и виноградники, заколосилась 
пшеница, радовали взор земледельцев ово-
щи, арбузы и дыни. Только в период эксплуа-
тации канала в 1985 году по нему забрано бо-
лее 670 млн.м3. На 20% увеличилась подача 
поливной воды в хозяйствах Шелекского рай-
она, Енбекшиказахского - на 45%, Талгарско-
го - на 25%. Урожайность зерновых культур 
возросла в 1,5-2 раза, а овощей, сахарной све-
клы, кукурузы в 2-3 раза. Заметно возросла 
отдача материальных затрат в аграрном сек-
торе, выросли объемы получаемой прибыли. 
Словом, магистраль плодородия, как окре-
стили БАК, работала и продолжает работать 
на экономику области. Зона влияния Барто-
гайского водохранилища с полным объемом 
320 млн.м3 и БАК протяженностью 168,2 км 
составляет 174,0 тыс. га орошаемых земель 
в междуречье Шелек-Шамалган, в том числе 
зона влияния БАК – 157,7 тыс.га. Имея бла-
гоприятные условия для развития сельского 
хозяйства, здесь могут развиваться все те-
плолюбивые культуры, районированные для 
юга республики. 

Открытие Бартогайского водохранилища, 
1982 год

Бартогайское водохранилище. 
Сброс воды с конусных затворов

В настоящее время Бартогайское во-
дохранилище с Большим Алматинским 
каналом находятся в введении Филиа-
ла «Большой Алматинский канал им. Д. 
Кунаева» РГП «Казводхоз» Комитета по 
водным ресурсам Министерства эколо-
гии, геологии и природных ресурсов Ре-
спублики Казахстан. Из 168,2 км канала 
на балансе Филиала находится 149 км. 
Остальная часть 19,2 км. находится на 
баласне Акимата г. Алматы. 

Основной деятельностью Филиала явля-
ется эксплуатация, содержание и обеспе-
чение безопасности водохозяйственных 
объектов государтвенной собственности, 
оказание услуг по подаче поливной воды 
водопользователям и регулирование по-
верхностного стока при помощи подпор-
ных гидротехнических сооружений. 

Кроме вышеуказанных гидротехнических 
сооружений в ведении Филиала находятся 
Шелекский гидроузел, Куртинское водо-
хранилище с Таскутанской водоподъем-
ной плотиной, 17 магистральных каналов 
с протяженностью 259,6 км и межхозяй-
ственные каналы с общей протяженно-
стью 225 км. 

Шелекский гидроузел на реке Шелек был 
введен в экплуатацию в 1973 году. Рас-
четная пропускная способоность соору-
жения – 188 м3/сек. 

Куртинское водохранилище расположено 
в 15 км юго-восточной части от центра села 

Бартогайское водохранилище

Строительство Бартогайского водохранили-
ща – момент перекрытия воды реки Шелек.

Бартогайское водохранилище расположе-
но в 175 км от г.Алматы и в 65 км от с.Шелек 
в средней части бассейна р.Шелек в преде-
лах Сюгатинской межгорной впадины с аб-
солютной отметкй местности 1010-1070 м. 
Объем при НПУ полный - 320 млн.м3, полез-
ный - 280 млн.м3. Пропускная способность 
сооружения - 105 м3/сек, площадь зеркала 
- 14 км2. Обеспечивает водой орошаемые 
земли Енбекшиказахского и Талгарского 
районов Алматинской области. 

Головное сооружение БАК им. Д. Кунае-
ва было введено в эксплуатацию в 1982 
году. Пропускная способность сооруже-
ния – 87 м3/сек. 

Головное сооружение БАК 



64 65

QAZSU QAZSU

Акши Илийского района Алматинской об-
ласти. Год ввода в эксплуатацию – 1967 
год. Полный объем при НПУ – 120 млн.м3, 
полезный объем – 105 млн.м3. Пропускная 
способность сооружения - 30 м3/сек, пло-
щадь зеркала - 13,8 км2. Обеспечивает по-
ливной водой орошаемые земли Илийско-
го и Жамбылского районов Алматинской 
области.

Таскутанская водоподъемная плотина 
находится в Илийском районе Алматин-
ской области в 5 км к юго – западу от 
села Акши, в 9 км ниже Куртинского во-
дохранилища. Пропускная способность 
плотины – 309 м3/сек, в том числе трех 
сегментных затворов – 163 м3/сек.

С момента ввода в эксплуатацию Барто-
гайского водохранилища с БАК руководи-
телями Предприятия были: Портнягин А. М., 
Иксанов М. Б., Вестев В. Ф., Козленко Г. П., 
Апсалямов К. А., Абдыкалыков А. Ш., Сул-
тангазиев Е. С., Альсеит А. М., Бурлибаев М. 
Ж., Кудайбергенов С. К., Байтурсынов О. И. 

В настоящее время Директором Филиала 
является Мукатаев С. М.

В состав Филиала входит административно- 
управленческий персонал – 31 человек и 
6 производственных участков в количест- 
ве 200 человек: Бартогайское, Шелекское, 

Директор Филиала «БАК им. Д. Кунаева» 
Мукатаев Сериккали Мухаметкаримович

Шелекский гидроузел на реке Шелек

водопользования и гидрометрии 
Шардарбек Батыров, начальник отдела 
экономики Серик Даулетов, начальник 
юридического отдела Айдын Байбулатов.

Также следует отметить начальников 
производственных участков, на которых 
возложена основная ответственность      
Филиала по доставке поливной воды сель-
хозтоваропроизводителям: Жусанбаев. Н., 
Карабекова А., Толепбергенов Р., Раев Б., 
Жазылбеков К., Булдыбаев Е.

Правильный учет воды – это залог успеха 
любого водохозяйственного предприятия. 
Главный гидрометр Филиала Молдасанов  Б. 
является опытнейшим специалистом в 
данном направлении.

В Филиале имеется ряд перспективных 
и талантливых  молодых специалистов, 
таких как: Нүсіп Д., Карибай А., Оспан Ж., 
Базарлинова А., Нурсалиев Р., Вакасова Г., 
Омарова М., Ибраимова А., Байжуманова 
С., Нурланулы М., Кабдулмажитов А., Аман-
кулова А., Орынтай С., Рустемов А., Смагу-
лова А., Айтакынова И.

Нельзя представить управление без 
транспорта и механизмов связи и электро-
энергии. В эту когорту специалистов вхо-
дят: Бекешев И., Колбасин Ю., Юсупов М., 
Кешубаева А.

Правильный учет состояния имущества, 
обязательствах и финансовых средств 
Предприятия осуществляют такие опытные 
специалисты бухгалтерского отдела, как 
Нижникова О., Жунусова Г. и Бейсембаева А.

Также помимо повседневной текучей ра-
боты Филиал принимает участие и оказы-
вает содействие в проведении культурно- 

массовых мероприятий. Совсем недавно 
12 июня с участием активистов-экологов, 
студентов, обучающихся по водным специ-
альностям Казахстанско-Немецкого уни-
верситета и Казахского национального 
университета им. Аль-Фараби проведен 
экопикник. В рамках данного мероприятия 
был проведен субботник на Головном со-
оружении БАК, а также для студентов ор-
ганизован ознакомительный тур по объек-
там Большого Алматинского канала.

На сегодня основной задачей Филиала 
является своевременное и качественное 
обеспечение поливной водой водопользо-
вателей Енбекшиказахского, Талгарского, 
Илийского и Жамбылского районов. 

Общая обслуживаемая площадь состав-
ляет около 55 тыс. га,  идет ежегодное 
увеличение орошаемых земель. При про-
ведении соответствующего капитального 
ремонта Большого Алматинского канала 
есть возможность увеличить орошаемые 
земли до 80 тыс.га и ремонта левобереж-
ного магистрального канала Куртинского 
водохранилища довести общую площадь 
орошения до 100 тыс. га.

С момента ввода в эксплуатацию комплек-
са Бартогайское водохранилище с Боль-
шим Алматинским каналом им. Д. Кунаева 
реконструкция и капитальный ремонт не 
проводились, прошло более 35 лет. 

Учитывая данную ситуацию, по Бартогай-
скому водохранилищу разработан проект 
по реконструкции и повышению сейсмоу-
стойчивости данного объекта. Также раз-
работана ПСД на капитальный ремонт ава-
рийных участков БАК, и в настоящее время 
идет проработка вопроса по выделению 
финансовых средств на реализацию СМР. 

Таусугурское, Енбекшиказахское, Каске-
ленское и Куртинское отделения.  

Как говорится, кадры решают все. Филиал 
укомплектован соотвествующими квали-
фицированными специалистами, которые 
вносят определенный вклад в развитие 
водного хозяйства Алматинской области. 

Директор Филиала, Мукатаев  С. М. Вы-
пускник Джамбульского гидромелиора-
тивного института по специальности ин-
женер-гидротехник. Имеет большой опыт 
работы в области водного хозяйства. На 
протяжении 10 лет возглавлял Балхаш- 
Алакольскую Бассейновую инспекцию. По 
сей день вносит вклад в построение казахс- 
танско-китайских переговорах по транс-
граничным рекам.

Руководящий состав АУП представлен 
следующими опытными и грамотными 
специалистами: главный инженер Ислам        
Макулбеков, заместитель директора 
Мейрам Арыстанов, главный бухгалтер 
Ербол Ашимов, начальник отдела 
кадров Гульнар Уразбаева, начальник 
производственно-технического отдела 
Айгуль Искакова, начальник отдела 
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Саналы ғұмырын су шаруашылығының дамуына арнап, сол саланың үздігі 
атанған Қалима Қайруллақызынан 2021 жылдың шілде айының 2-жұлдызында 
көз жазып қалдық. Жүрегіміз қайғыдан қан жұтса да, адам тағдырға қарсы 
тұра алмайды екен. Қимас жанды осы айдың 4-і күні жер қойнауына мәңгілікке 
табыстадық. 

1985 жылы Павлодар педагогикалық институтында шет тілдері мамандығы 
бойынша білім алды. 2004 жылдан бастап су шаруашлығы саласында еңбек 
етті. Соңғы 3,5 жылда «Қазсушар» мекемесінде Ислам Даму Банкі қаржысымен 
атқарылып жатқан «Ирригация мен тік дренажды жүйелерді қалпына келтіру» 
жобасында жетекші қызметте жұмыс істеді. Қалима мамандығының хас шебері 
болатын, қашанда өз дегенін кәсіби түрде дәлелдеп шығатын қайсар мінезді 
жан еді. Тағдырдың жазғаны болар, Аралға барып көз жұмды. 

Қалима өте ашық мінезді, ақ көңіл, адал жан еді. Үлкенге құрмет, кішіге ізет 
көрсете білетін ол керек кезде қол ұшын созуға дайын тұратын. Өзіне ғана 
емес, өзгеге болсын дейтін Қалима қашанда ағайын-туыстарының қамын 
ойлап, солар үшін жанын беруге даяр болатын.  Қызын, немерелерін өте қатты 
жақсы көретін, немерелерінің әр жеткен жетістігін үлкен мақтанышпен айтып 
мақтанатын. Жан-жағына шуағын шашып, жылағанды жұбатып, құлағанды 
қолдай білетін жомарт жүрек те соғуын тоқтатыпты. Амал бар ма?!  

Біз  Қалиманың өмірге деген сүйіспеншілігін, адамгершілік, рухани  қасиеттерін 
мәңгі есімізде сақтаймыз. Ол туралы жарқын естелік біздің жүрегімізде, есімі 
еліміздің даму тарихында мәңгі қалады. Марқұмның жатқан жері жайлы, жаны 
Жәннәтта болсын!

Қалима Қайрұллақызы 
Мусинаны еске алу

Сағаттың шырылымен оянамыз, 

Сағаттың өлшемімен бақ табамыз, 

Өлшеулі сағатымыз біткен кезде, 

Бақилыққа бәріміз аттанамыз.
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Согласно утвержденному 5-летнему Плану 
автоматизации и водоучета магистраль-
ных каналов, по Филиалу планируется про-
ведение мероприятий по автоматизации и 
водоучету на 9 магистральных каналах.

В конце 2020 года Филиалом поведена ат-
тестация гидротехников, осмотрищиков 
ГТС и элетротехнического персонала  на 
знание возложенных задач согласно за-
нимаемой должности и, согласно полу-
ченным результатам оценки, мы будем на-
правлять на переподготовку и повышение 
квалификации в «Водный ХАБ» КАЗНАУ. 

Также уделяется большое внимание раз-
витию физической культуры: наши сотруд-
ники участвуют на различных соревнова-
ниях и, согласно коллективному решению 
членов профсоюза, на территории адми-
нистративного здания строим мини фут-
больный стадион, что позволит проводить 

Административно-управленческий персонал Филиала «БАК им. Д. Кунаева» 
РГП «Казводхоз»

соревнования как среди сотрудников так и 
среди филиалов РГП «Казводхоз».

Кроме этого, Филиал оказывает опре-
деленный вклад в подготовку молодых 
специалистов. Так в соответствии с Ме-
морандумом о сотрудничестве между 
Филиалом «БАК им. Д. Кунаева» и Казах-
ским Национальным Аграрным Иссле-
довательским Университетом студены, 
магистранты и докторанты имеют воз-
можность проходить практику и повы-
шать свои практические навыки на гидро- 
технических сооружениях Филиала.

В заключение хочу поздравить всех с 
днем работников Водного хозяйства и за-
верить, что в Филиал с честью выполнит 
возложенные задачи.

Директор филиала «БАК им Кунаева»                                                              
С.Мукатаев
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Еліміздің су  шару-
ашылығында аянбай 
еңбек етіп, оның дамуына  

сүбелі үлес қосқан Мағауия 
Құлжанов құрметті  зейнет де-
малысына шықты. Мекеменің 
қадірлі қызметкері, 1976-1981 
жылдар аралығында Жамбыл 
гидромелиоративтік-құрылыс 
институтының Қызылорда 
филиалында «гидромелио-
рация» мамандығы бойынша 
білім  алып  «инженер-гидро-
техник» мандығын алды. Ең 
алғаш еңбек жолын Қызылорда 
облыстық Мелиорация және су 
шаруашылығы басқармасының 
(Облмелиоводхоз) гидротехни-
калық құрылыстарды реттеуші 
лауазымынан бастады. Мағауия 
Әбдірейұлы, 1981 жылдан 
бастап су шаруашылығы сала-
сында аға техник, инженер, аға 
инженері, бөлім бастығының 
орынбасары, бөлім бастығы 
және Халықаралық қаржы 
ұйымдары қаржыландырған 
инвестициялық жобаларды 
Басқару тобының кеңесшісі, 
жетекшісі ретінде жоғарғы 
деңгейде еңбек етті. 

Еңбек жолында су шару-
ашылығы және ауыл шару-
ашылығы саласында өзінің 
сауатты маман екенін таныта 

За более чем 15 лет работы в сфере 
водоснабжения Вы внесли большой 

вклад в развитие системы управления 
водными ресурсами страны. 

Мы благодарим Вас за Ваш честный труд, 
преданность делу, эффективную работу.  
Отметим, что Канат Каирлыевич после 
успешного окончания в 1984 г. машино-
строительного факультета Омского поли-
технического института, за 10 лет прошел 
путь от мастера до начальника цеха на 
АО «Завод тяжелого машиностроения» в 
Петропавловске. Позже возглавлял за-
вод инструментального оборудования 
АО "Металлист",  работал  начальником  

білді. Қызметте адалдығымен,  
біліктілігі және мол адами қасиет- 
терімен ерекшеленіп, әріптес- 
терінің алдында  сыйлы және 
зор сенімге ие. Мінсіз абырой-
лы еңбек ете жүріп, түрлі мара-
патқа ие болды. Мәселен, 2011 
жылы «Су шаруашылығының 
кәсіби қызметкері», 2016 жылы 
«Су шаруашылығының үздігі», 
2017 жылы «Еңбек даңқы» 
III дәрежесі және 2020 жылы 
«Еңбек даңқы» II дәрежесі төс 
белгілерімен иеленді.   2017 
жылы ҚР Премьер-Министрі 
Орынбасарының және ҚР Ауыл 
шаруашылығы министрінің 
Құрмет грамоталарымен ма-
рапатталған.   2019 жылы ҚР 
Экология геология және табиғи 
ресурстар  министрінің Алғыс 

хатымен зор құрметке ие бол-
ды. Сондай-ақ, Су ресурстары 
комитетінің және «Қазсушар» 
РМК-ның Құрмет грамоталары-
ның иесі.

Мағауия Әбдірейұлы 4 баланың 
әкесі. Жұбайымен бірге төрт 
немере тәрбиелеп отыр. «Қаз-
сушар» мекемесінің  ұжымы 
Мағауия Құлжановты мерейлі 
63 жасқа толуымен құттықтап, 
су шаруашылығы және ауыл-
шаруашылығы саласынның 
дамуына, жас мамандарды тәр-
биелеуге қосқан  ерен еңбегін 
атап өтті. Әріптестері зейнет-
керлікке шығуымен құтықтап,  
адал еңбектің зейнетін көріп, 
немерелерінің ортасында 
бақытқа бөленіп жүруін тілейді.

производства на АО «Завод тяжелого ма-
шиностроения» (ПЗТМ), директором  ГКП 
«Региональный технопарк».

С 2006 по 2016 гг. управлял 
ТОО  «Теміржолжылу - Қызылжар» и 
ТОО   «Теміржолсу - Қостанай». В на-
стоящее время он уже более 5-ти лет 
возглавляет филиал «Есиль су» РГП                             
«Нуринский групповой водопровод» КВР 
МЭГиПР РК, а также является депутатом 
областного маслихата от партии «Ауыл». 
 
От чистого сердца желаем Вам крепкого 
здоровья, благополучия в семье и даль-
нейших успехов в Вашей работе! Всех благ!

ЮБИЛЕЙ - 60 ЛЕТ

КАНАТУ КАИРЛЫЕВИЧУ АСКАРОВУ!
Уважаемый Канат Каирлыевич! 

 Примите искренние поздравления с Вашим 

юбилеем - 60-летием!  

Мы ценим Ваш большой опыт и знания в 

сфере организации производства, работы 

с людьми, а также Ваши лучшие человече-

ские качества -  трудолюбие, добропоря-

дочность, целеустремленность.
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Солдан оңға қарай: "Қазсушар" РМК Бас директоры Алтай 
Елжасов, зейнеткер Мағауия Құлжанов, жергілікті кәсіпо-
дақтың төрағасы Қалыбек Құдайберген
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