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АТББ бірлесіп жүзеге асыру 
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ақпараттандыру 
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1. АРАЛ ДАҒДАРЫСЫНЫҢ 
ТАРИХЫ                                 

Арал теңізі Қазақстан мен Өзбекстан 
арасында Тұран ойпатында, Қызылқұм 
ж ə н е  Қ а р а қ ұ м  ш ө л е й т т е р і н д е 
орналасқан. 1960 ж. Арал теңізі дүние 
жүзінде көлемі бойынша төртінші 
ағынсыз көл – теңіз болды. 

1960 жылдан бастап 1990 жылға 
дейін Арал аймағында жаңа жерлерді 
игеру бойынша ауқымды бағдарламалар 
жүзеге асырылды, нəтижесінде суармалы 
жерлердің ауданы 7,9 млн. га болып екі 
есе ұлғайды, ал су алу көлемі жылына 63 

3  3
км бастап 117 км  дейін ұлғайды. 

2

Осының нəтижесінде 1990 жылға таман Арал теңізіне келіп құятын су мөлшері 56 
3 3км бастап 9-12 км  дейін кенет қысқарды. Теңіздегі су деңгейі 16м (54 м бастап 38 м 

2дейін) төмендеді, ал су бетінің ауданы бұрынғы теңіз түбін 33 мың км  дейін ашық 
қалдырып екі есе қысқарды. Теңіз Солтүстік (Кіші теңіз) жəне Оңтүстік (Үлкен Теңіз) 
бөліктерге бөлінді. Кіші теңіз деңгейі Сырдария өз. келген ағыс əсерінен қалыпқа 
келтірілді, ал Үлкен теңіздің кебуі қайтымсыз сипатқа еніп, ол Батыс (терең сулы) жəне 
Шығыс (2009 ж. кеуіп кеткен) иірімдерге бөлінді. Теңіздің кейбір жерлерінің бұрынғы 
жағалардан шегерілуі 100-150 км. дейін жетті. Кепкен теңіз түбінен тұздардың 
шығарылуы нəтижесінде қоршаған ортаның тұздануы орын алды – шөлейт 2 млн. га 
егістік жерлерді басты, Əмудария жəне Сырдария өзендерінің төменгі ағысындағы су 
сапасы нашарлады. Өзен сағаларында жəне су шығындарында су жіберу көлемдерінің 
төмендеуі тұздардың судағы шоғырлануын ұлғайтуға алып келді де, су ішуге жарамсыз 
болып қалды. Өзендер атырауындағы жерлердің белсенді құрғау жəне тұздану үдерісі, 
сондай-ақ өсімдік жəне жануарлар əлемінің кеңінен азуы жалғаса берді.

Арал теңізінің кебуі миллиондаған адамдардың денсаулықтары мен өмір сүруге 
деген қаражаттарына жағымсыз əсер етіп, бассейндегі елдерге ғаламат əлеуметтік 
жəне экологиялық зардап тигізді. Ағымдағы жəне күтілетін шақырулардың талдамасы 
Орталық Азиядағыдай шиеленіскен экологиялық қауіпсіздіктің Еуразиялық кеңістіктің 
басқа ешбір аймағында жоқ екенін дəлелдейді. БҰҰ сарапшыларының бағалауы 
бойынша Аралдық экологиялық дағдарыс ХХ ғасырдың ең ірі апаттарының біріне кіреді. 

Климаттың өзгеруімен, өзендеріндегі су сапасының нашарлауымен, Арал 
теңізіндегі балық аулаудың қысқаруымен, 4 млн. га астам жерлердің тозуымен, 
аймақтағы биоалуантүрлілікті жоғалтумен байланысты экономикалық шығындар 

1жылына 4,5  миллиард АҚШ долларынан астам құрайды. 
Теңіздің құрғау салдары тікелей Əмудария жəне Сырдария өзендерінің атырауында 

тұратын 5 миллион адамдардың өмір сүру деңгейі мен денсаулық жағдайына ықпал 
етті. Экологиялық дағдарыстың ең алғашқы құрбандары халықтың ең осал топтары: 
əйелдер мен балалар болды. 

__________

1 - Adelphi and CAREC 2017: Rethinking water in Central Asia // The costs of inaction and benefits of water cooperation

2016 ж. Арал теңізінің кепкен түбі
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2. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АРАЛДЫ ҚҰТҚАРУ ҚОРЫ ЖƏНЕ ОНЫҢ АРАЛ ТЕҢІЗІ 
БАССЕЙНІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТЕРДЕГІ ҚҰРЫЛЫМЫ 

Əлеуметтік-экономикалық, экологиялық жағдайдың жəне Арал теңізі бассейнінің 
өзендерінің трансшекаралық су қорларын бірлесіп басқаруды ұйымдастыру бойынша 
шешілмеген мəселелерінің шиеленісі қарқынды аймақтық ынтымақтастыққа, Арал 
дағдарысымен күресу жолында Орталық Азия елдерінің күштерінің жұмылуына 
ынталандыру болды. 

Аймақтың трансшекаралық өзендерінің қорларына негізделе отырып, бассейн 
елдері үшін су пайдалану лимиттері бойынша шешімдерді қабылдау мақсатында 1992 
жылы мемлекетаралық су көздерін пайдалану мен қорғауды бірлесіп басқару 
саласында ынтымақтастық, Мемлекетаралық Үйлестіруші Су Шаруашылығы 
комиссиясын (МҮСШК) құру туралы Келісімге қол қойылды. 

Аймақтық интеграция жолындағы келесі қадам 1993 жылғы Орталық Азия 
мемлекеттерінің Басшыларының Арал теңізі дағдарысының мəселелерін шешу 
бойынша бірлескен əрекеттер туралы Келісімге қол қоюы болды. Оны тəжірибе жүзінде 
жүзеге асыру құралдары ретінде Халықаралық Аралды Құтқару Қоры (ХАҚҚ) жəне 
Орталық Азия елдеріндегі оның бөлімшелері құрылды. 

ХАҚҚ негізгі міндеті халықаралық қауымдастыққа Арал теңізінің апатты жағдайы 
туралы мəліметтерді жеткізу жəне Арал теңізі бассейнінің бағдарламаларын Орталық 
Азия мемлекеттері мен халықаралық ұйымдар қаражаты есебінен қаржыландыруды 
ұйымдастыру болды. 

ХАҚҚ ҚҰРЫЛЫМЫ

ХАҚҚ Президенті ретінде ОА Елбасылары өздері белгілеген мерзімге кезекпен 
сайланады. 

ХАҚҚ Басқармасы бес адамнан тұрады — құрылтайшы елдердің Премьер-
министрлерінің орынбасарлары.

Орталық Азия ел Басшыларының Арал теңізі бассейнінің мəселелері бойынша Саммиті. 
2018 жылғы 24 тамыз, Туркменбаши қ.



ХАҚҚ Атқару комитетінің аумақтық 

органдары тұрақты негізде құрылтайшы-

елдерде орналасқан:
· ХАҚҚ ҚР Атқарушы Дирекциясы 

(Алматы);
· Қызылорда филиалы (Қызылорда);
· ХАҚҚ ҚР Атқарушы Дирекциясы 

(Бішкек);
· Тəжік филиалы (Душанбе);
· Дашоғыз филиалы (Дашоғыз);
· АТББ ӨР жүзеге асыру Агенттігі 

(Ташкент);
· Нүкіс филиалы (Нүкіс);
· Аймақтық гидрология орталығы 

(Алматы).

Мемлекетаралық Үйлестіруші Су Шаруашылығы Комиссиясы (МҮСШК) 
бөлімшелерімен (Секретариат (Ходжент, ТР), Ғылыми-ақпараттық орталық 
(Ташкент) жəне оның елдердегі бөлімшелері, Ташкент қ. «Сырдария» АСШҰ жəне 
Үргеніштегі АСШҰ).

Тұрақты даму бойынша мемлекетаралық комиссия (ТДМК) бөлімшелерімен 
(Ашхабадтағы Секретариат жəне Ғылыми-ақпараттық орталық жəне оның елдердегі 
бөлімшелері).

Арал теңізінің кеуіп кеткен түбіндегі қараусыз 
қалған кеме 2015 ж.

Тексеру комиссиясы – құрылтайшы елдердің қаржылық органының басшысының 
орынбасары деңгейіндегі бір өкілден.

ХАҚҚ Атқарушы комитеті – ХАҚҚ Атқарушы комитетінің Төрағасын ХАҚҚ 
Президенті басқа елдердің Басшыларымен келісу арқылы əрелден 2 мүше 
(құрылтайшы-елдерден уəкілетті өкілдер) тағайындайды.
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ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АРАЛДЫ ҚҰТҚАРУ ҚОРЫНЫҢ 
ҰЙЫМДЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ

АРАЛ МƏСЕЛЕЛЕРІ БОЙЫНША  
ОРТАЛЫҚ АЗИЯ МЕМЛЕКЕТ 
БАСШЫЛАРЫНЫҢ КЕҢЕСІ

ҚОР ПРЕЗИДЕНТІ

БАСҚАРМА ТЕКСЕРУ КОМИССИЯСЫ

ХАҚҚ АТҚАРУШЫ 
КОМИТЕТІ 

ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ 
АТҚАРУШЫ ДИРЕКЦИЯ

ҚЫЗЫЛОРДА 
БӨЛІМШЕСІ

ҚЫРҒЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ 
АТҚАРУШЫ ДИРЕКЦИЯ

ТƏЖІК ФИЛИАЛЫ

ТҮРКІМЕНСТАННЫҢ 
ДАШОҒЫЗ ФИЛИАЛЫ

ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА 
АТББ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ АГЕНТТІГІ 

НҮКІС ФИЛИАЛЫ

АУМАҚТЫҚ ГИДРОЛОГИЯ 
ОРТАЛЫҒЫ 

ТҰРАҚТЫ ДАМУ 
БОЙЫНША КОМИССИЯ

СЕКРЕТАРИАТ

ҒЫЛЫМИ-АҚПАРАТТЫҚ 
ОРТАЛЫҚ

ҚАЗАҚ БӨЛІМІ 

ҚЫРҒЫЗ БӨЛІМІ 

ТƏЖІК БӨЛІМІ 

ӨЗБЕК БӨЛІМІ 

МЕМЛЕКЕТАРАЛЫҚ 
ҮЙЛЕСТІРУШІ СУ 

ШАРУАШЫЛЫҚ КОМИССИЯСЫ

ҮЙЛЕСТІРУШІ 
МЕТРОЛОГИЯЛЫҚ ОРТАЛЫҚ

«СЫРДАРИЯ» АСШҰ

«ƏМУДАРИЯ» АСШҰ

ҒЫЛЫМИ-АҚПАРАТТЫҚ 
ОРТАЛЫҚ

ҚАЗАҚ ФИЛИАЛЫ

ТƏЖІК ФИЛИАЛЫ

ҚЫРҒЫЗ ФИЛИАЛЫ 
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ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АРАЛДЫ ҚҰТҚАРУ ҚОРЫНЫҢ 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ АТҚАРУШЫ 

ДИРЕКЦИЯСЫНЫҢ ҰЙЫМДЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АРАЛДЫ ҚҰТҚАРУ ҚОРЫНЫҢ 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ 

АТҚАРУШЫ ДИИРЕКЦИЯСЫ

СУ РЕСУРСТАРЫ ДЕПАРТАМЕНТЫ

ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ 

ƏЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ 
МƏСЕЛЕЛЕР ДЕПАРТАМЕНТІ

ƏКІМШІЛІК-ҚАРЖЫЛЫҚ 
ЖҰМЫСТАР ДЕПАРТАМЕНТІ 

ХАҚҚ ҚР АД ҚЫЗЫЛОРДА ФИЛИАЛЫ
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3. ХАҚҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗГІ 
БАҒЫТТАРЫ 

ХАҚҚ қызметінің негізгі бағыттары:
· аумақтағы экологиялық жəне 

ə л е у м е т т і к - э к о н о м и к а л ы қ 
жағдайдың əрі қарай қалпына 
келуіне ықпал ету,

· Арал теңізі  бассейнінде өмір 

сүретін халықтың өмір сүруі үшін 
қалыпты жағдай жасау.

ХАҚҚ өз қызметі арқылы диалог, өзара 
түс ін іст ікт і  қолдайды, Арал теңіз і 
бассейніндегі өзекті экологиялық, су жəне 
əлеуметтік-экономикалық мəселелерді 
шешеді.

ХАҚҚ жəне оның ұйымдары əрекет ету жылдары барысында елдер арсындағы келіссөз 
үдерісі үшін, екі жəне көпжақты құжаттарды даярлау үшін тұғырнама болып қалыптасты. 
Су бөлісу, аумақтағы су қорларын бірлесіп басқару, пайдалану жəне қорғау саласында 
бірқатар ынтымақтастық туралы келісімдерге қол қойылды, Арал теңізінің бассейніндегі 
үш əрекет ету Бағдарламалары жүзеге асырылды: 1995-2010 жж. АТББ-1, АТББ-2, 2011-
2015 жж. кезеңінде АТББ-3. ПБАМ-4 əзірлеу бойынша жұмыстар басталуда.

4. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АРАЛДЫ ҚҰТҚАРУ ҚОРЫНЫҢ ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ АТҚАРУШЫ ДИРЕКЦИЯСЫ ЖƏНЕ ОНЫҢ 

ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ 

Халықаралық Аралды құтқару Қорының Қазақстан Республикасындағы Атқарушы 
Дирекциясы (ХАҚҚ ҚР АД) ХАҚҚ Атқарушы Комитетінің аумақтық тұрақты жұмыс істеуші 
органы болып табылады.

1999 жылғы 09 сəуірдегі ОА Ел Басшылары бекіткен жəне 2010 жылғы 8 қарашада 
ҚР Заңымен ратификатталған ХАҚҚ жəне оның ұйымының мəртебесі туралы Келісімге 
сəйкес ХАҚҚ ҚР АД халықаралық ұйым мəртебесіне ие жəне оның сəйкес иммунитеті 
мен артықшылықтары бар.
ХАҚҚ Қазақстан Республикасындағы Атқарушы дирекциясы туралы Ережеге сəйкес 
Қазақстан Республикасындағы ХАҚҚ ҚР АД негізгі міндеттері бассейннің 
қазақстандық бөлігіне қатысты Арал теңізі бассейнінің мəселелері бойынша Орталық 
Азия ел Басшылары Кеңесінің, Қор Президентінің, Басқарманың жəне ХАҚҚ 
Атқарушы комитетінің шешімдерін нақты жүзінде жүзеге асыру, Республика бюджеті 
есебінен қаржыландырылатын Арал теңізі бассейні жобалары мен бағдарламаларын 
жүзеге асыру жəне мониторингілеу, Арал теңізінің бассейнін қалпына келтіру 
бойынша бағдарламалар мен жобаларды қаржыландыру үшін донор-елдерді жəне 
халықаралық ұйымдарды тарту, республиканың директивті органдары үшін, ҚР ХАҚҚ 
Басқарма мүшесіне жəне ХАҚҚ Атқарушы комитетіне ақпараттық материалдарды 
дайындау болып табылады.

Арал теңізінің құрғап қалған түбінің үстінен 
тікұшақпен аралап ұшып шығу, 2016 ж. мамыр
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5. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ДОНОРЛЫҚ ҰЙЫМДАРМЕН ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ 

5.1. БҰҰ ЕУРОПАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ КОМИССИЯСЫ

Орталық Азиядағы гидротехникалық ғимараттардың қауіпсіздігі: əлеуетті құру 
жəне аймақтық ынтымақтастық

ХАҚҚ ҚР Атқарушы Дирекциясы БҰҰ 
Е у р о п а л ы қ  Э к о н о м и к а л ы қ 
Комиссиясымен (БҰҰ ЕЭК) бірлесіп 
экология, бөгеттер қауіпсіздігі жəне су 
қ о рл а р ы н  б і р і к т і р і л г е н  б а с қ а р у 
мəселелері бойынша бірқатар маңызды 
ж и н а л ы с т а р  м е н  с е м и н а рл а рд ы 
ұйымдастыруға жəне өткізуге қатысты.  

ХАҚҚ 5 қатысушы елі қолдаған АТББ-3 
тақырыптарының бірі гидротехникалық 
құрылымдардың (ГТҚ) қауіпсіздігі болып 
табылады. Берілген бағыт аясында келесі 
жоба белсенді түрде жүзеге асырылды: 
«Орталық Азиядағы гидротехникалық 
құрылымдардың қауіпсіздігі: əлеуетті құру 
жəне аймақтық ынтымақтастық».

Берілген жоба «Қоршаған орта жəне қауіпсіздік» (ENVSEC) бастамасының 
құрамдас бөлігі бола тұра, Финляндия Үкіметінің қаржылық көмегі жəне Ресей 
Федерациясы Үкіметінің ішінара қаржылық көмегі арқылы жүзеге асырылды. 

Аталған жағдайда жұмыс келесі бағыттарда орындалды:

· ОА елдеріндегі бөгеттердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша қызмет;

· бөгеттердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша ОА ынтымақтастықтың 
дамуы; 

· халықаралық тəжірибе жəне халықаралық ұйымдар жəне қаржы 
институттарымен Орталық Азиядағы ГТҚ қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
саласындағы ынтымақтастықты қолдау келешегі;

· Орталық Азиядағы ГТҚ қауіпсіздігін қамтамасыз ету келешегі;  

· аумақ елдерінде төмен тегеурінді ГТҚ қауіпсіздіктерін қамтамасыз ету 
бойынша Ұлттық бағдарламаларды даярлаудың жетекші қағидалары;

· Орталық Азия елдеріндегі гидротехникалық құрылымдарды Пайдалану 
ережелерін даярлау, белгілеу жəне бекіту бойынша нұсқаулар.

Қазіргі таңда ОА ГТҚҚ бойынша жобаның үш кезеңі аяқталған: бірінші кезеңі (2004-
2006 жж.), екінші кезеңі (2008-2010 жж.), үшінші кезеңі (2012-2017 жж.)

ОА ГТҚҚ бойынша жобаның негізгі мақсаттары мынадай болды:
1. Бөгетер мен басқа да ГТҚ қауіпсіздігі аймағында ұлттық əлеуетті күшейту:

· ГТҚ қауіпсіздігін қамтамасыз етуді мемлекеттік реттеудің нормативтік-құқықтық 
жəне ұйымдастырушылық нысандарын жақсарту жəне үйлестіру;

· нормативтік-техникалық құжаттаманы жетілдіру жəне жақындату;

ГТҚ қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша 
ағымдағы қызметтерге шолу 
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Гидротехникалық құрылымдардың қауіпсіздігі жөнінде қазақстандық 
заңнаманың дамуы бойынша бірлескен шаралар

Қазіргі таңда «Қазақстанның гидротехникалық құрылымдарының қауіпсіздігі 
туралы» заң жобасы əзірленді, ол Қазақстан Республикасының Парламентінде 2018ж. 
қарастырылмақ. 

БҰҰ ЕЭК жəне Астанадағы ЕҚЫҰ Бағдарламалар кеңсесінің қаржылық көмегінің 
арқасында осы заң жобасын əзірлеу үшін Ресей жəне Өзбекстаннан халықаралық 
сарапшылар, сондай-ақ Қазақстанның су шаруашылығындағы жетекші мамандар 
шақырылды.  

2017ж. қарашасында ел басшылығы гидротехникалық құрылымдардың қауіпсіздігі 
саласындағы заң жобасын қамтамасыз етуді жетілдіру үдерісін қолдады. 

Су шаруашылығы саласында кадрлық əлеуетті күшейту 

2012 ж.  бастап Халықаралық Аралды құтқару Қорының Қазақстан 
Республикасындағы Атқарушы Дирекциясы су шаруашылығы саласында 
Гидротехникалық құрылымдардың қауіпсіздігі бойынша Халықаралық оқыту орталығын 
(ХОО) (Тараз қ.) дамыту жəне гидротехникалық құрылымдардың қауіпсіздігін басқару 
жəне бақылау бойынша кадрларды даярлау, қайта даярлау жəне олардың біліктілігін 
арттыру арқылы кадрлық əлеуетті арттыру бойынша белсенді жұмыс жасауда.   
Қазіргі уақытта ХОО қабырғаларында Қазақстан, Қырғызстан жəне Тəжікстанның су 
саласындағы 200-ден астам жұмысшылары оқытудан өтті.

ГТҚ қауіпсіздігі саласындағы Қазақстан 
заңнамасын жақсарту бойынша 

халықаралық сарапшылардың бағасы жəне 
ұсыныстары, 2017 ж. қыркүйек

О р т а л ы қ  А з и я  е л д е р і н д е 
г и д р отех н и к а л ы қ  қ ұ р ы л ы м д а рд ы ң 
сен імд іл і г ін ,  олардың қау іпс і зд і г ін 
мемлекеттік бақылауды нормативтік-
құқықтық қамтамасыз ету бойынша 
маңызды жұмыс жүргізілуде. Сонымен 
бірге гидротехникалық құрылымдардың 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету амалдарында 
е р е к ш е л і к т е р  б а р .  О с ы л а й ш а , 
г и д р отех н и к а л ы қ  қ ұ р ы л ы м д а рд ы ң 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы 
мамандандырылған заңнама тек қана 
Өзбекстанда жəне Тəжікстанда бар. 
ОА ГТҚҚ жобасын жүзеге асыру үдерісінде 
Х А Қ Қ  Қ Р  А т қ а р у ш ы  Д и р е к ц и я с ы 
Қ а з а қ с т а н д а ғ ы  Г Т Қ  қ а у і п с і з д і г і н 
қамтамасыз етуді мемлекеттік реттеудің 
нормативтік-құқықтық негіздерін жəне 
ұ й ы м д а с т ы р у ш ы л ы қ  н ы с а н д а р ы н 
дайындауда ҚР АШМ СРК септігін тигізді.
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5.2. АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ЮНЕСКО КЛАСТЕРЛІК БЮРОСЫ

Халықаралық Аралды құтқару қорының ҚР Атқарушы Дирекциясы Алматы 
1

қаласындағы Юнеско  Кластерлік бюросымен Қазақстан, Қырғызстан, Тəжікстан жəне 
Өзбекстан бойынша əйелдерді қоса алғанда жергілікті халықты шаруашылық қызметтің 
балама түрлеріне үйрету, су мамандарын су үнемдеу мəнмəтініндегі жаңа 
технологияларға үйрету, су пəндері бойынша мемлекеттік міндетті стандартты алға 
шығару секілді салаларда бірге белсенді қызмет етеді. Бұдан өзге Юнеско Кластерлік 
бюросы Барсакелмес қорығын ЮНЕСКО биосфералық резерваттарының халықаралық 
желісіне енгізу үдерісінде, сондай-ақ Сырдария жəне Кіші Арал атырауының Рамсар 
сулы-батпақты алқаптарының экологиялық мониторингін өткізуде үлкен қолдау 
көрсетті. 

Жергілікті халықтың қыш ісі, киіз басу жəне ағаш ою бойынша жергілікті халық 
тренингтері ХАҚҚ ҚР АД жəне ЮНЕСКО Кластерлік Бюросы жобаларының аясында 
Қызылорда облысы Əкімдігінің, Кəсіпкерлік жəне туризм басқармасы, сондай-ақ 
Қазақстанның қолөнершілер одағының ықпал етуімен қолөнер түрлерін қайта жаңғырту, 
болашақ ісмерлерді үйрету жəне тəрбиелу, Қызылорда облысында балық аулау жəне 
аң аулауға балама ретінде жаңа жұмыс орындарын құру, эко,этно-туризмді сапалы 
бұйымдық өніммен туристік саланы қамтамасыз ету арқылы дамыту мақсатында өтті. 

Қыш қолөнерінің түрі жəне тренингтерді өткізу орны кездейсоқ таңдалмайтынын 
айта кету керек. Арал өңірі үшін керамика дəстүрлі қолөнер болып табылады. Бұған 
Қорқыт Ата ат. ҚМУ Археология жəне этнография ғылыми-зерттеу орталығының 
экспедициясында табылған өте сирек қыш бұйымдарының жəдігерлері мен олардың 
бөліктері куə.

Сондай-ақ ЮНЕСКО қолдауымен су шаруашылығы саласындағы білім беру 

мемлекеттік стандарттарын жетілдіру бойынша жобалар, сондай-ақ Арал-Сырдария 

бассейнінде суды автоматтандырылған есепке алу тренингтері жүргізілуде. 

11

Байқадам гидроқұрылымындағы сыныптан 
тыс сабақ 

__________

1ЮНЕСКО – БҰҰ-ның білім беру, ғылым жəне мəдениет мəселелері бойынша мамандандырылған мекемесі.

ЮНЕСКО Сертификаты



5.3. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ БОЙЫНША ГЕРМАН ҚОҒАМЫ (GIZ)

«Орталық Азияда су қорларын трансшекаралық басқару» GIZ Бағдарламасының 
аясында Халықаралық ынтымақтастық бойынша Герман қоғамы Арал маңының 
қазақстандық бөлігінің əл-ауқатын жақсарту бойынша үлкен қолдау көрсетуде.

«Орталық Азияда су қорларын трансшекаралық басқару» Бағдарламасының ІІІ 
кезеңі бойынша ХАҚҚ ҚР АД ынтымақтастығының бірінші дəрежелі мақсаты су 
қорларын басқаруды жетілдіру жəне Бассейндік Кеңес жұмысын жақсарту жəне сумен 
қамсыздандыру орталықтандырылған жүйелерімен қамтамасыз етілмеген шалғайдағы 
ауылдарға техникалық қолдау көрсету арқылы Арал-Сырдария бассейнінің ауылдық 
елді мекендерін ауыз суға деген қолжетімділігін жақсарту. 

Қойылған мақсат мəнмəтінінде келесі міндеттер атқарылды:
1. Су қорларын басқаруды жетілдіру жəне Арал-Сырдария су шаруашылық бассейнінде 
Бассейндік Кеңестің жұмыс тиімділігін арттыру:

· 2017-2020 жылдарға Бассейндік Кеңестің қызмет ету жоспарын даярлау жəне 
жоспарлауда көмек беру;

· Үлкен Бассейндік Кеңестердің 2 отырысы мен Кіші Бассейндік Кеңестердің 3 
отырысын қоса алғанда, Бассейндік кеңес отырыстарын ұйымдастыру;

· Тəжірибе алмасу (арнайы тренингтер өткізумен қоса) жəне Бассейндік Кеңес 
мүшелерінің табиғи ресурстарды тиімді пайдалану саласындағы ғылым 
жетістіктері туралы білімін арттыру.

2. Арал ауданының Бөген елді мекенінің сумен қамсыздандыру жағдайларын суды 
жеткізуді ұйымдастыру арқылы жақсарту.

Үлкен Бассейндік Кеңес Отырысы

Су қорларын басқаруды жетілдіру 
бойынша жоба міндеті Арал-Сырдария 
Бассейндік Кеңесінің (кіші бассейндік 
кеңестерді қоса) əлеуетін күшейту жəне 
қызметін белсендендіру арқылы шешілді.
Ауыз суына деген қолжетімділікті жақсарту 
бойынша жұмыс Арал ауданының Əкімінің 
өтініші негізінде, аудандық орталықтан 150 
км қашықта орналасқан Бөген, Ескі Бөген 
жəне Қарашалаң елді мекендеріне су 
тасымалдаушыларды ұсыну бойынша 
жүзеге асырылды. Бақылап аралаудан 
кейін ХАҚҚ ҚР АД мамандары Əкім өтінішін 
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қанағаттандыру бойынша шешім қабылдады.

Жоғарыда аталған шараларды қабылдауды жүзеге асыру салдарында келесі 
нəтижелер орын алды:

· Бассейндік Кеңес отырыстарында қабылданған шешімдерді орындау дəрежесі 
жоғарылады;

· Арал-Сырдария Бассейндік Кеңесінің отырыстарына басқа Бассейндік кеңес 
өкілдері мен ғалымдардың қатысуы қамтамасыз етілді;

· мүдделі министрліктер мен мекемелердің қатысуы қамтамасыз етілді;
· Бөген ауылдық елді мекеніндегі халықтың таза ауыз суға деген қолжетімділігі 

жақсартылды.



GIZ-бен бірлескен жобаны іске асыру нəтижесінде Бөген ауылдық округі үшін заманауи 
техникалық жабдықталған жаңа су тасымалдаушы көлік таңдалып, сатып алынды, кейін 
ол көзделген жерге жеткізіліп, жергілікті атқарушы органдардың теңгеріміне 
қабылданды.

Бұдан өзге GIZ Арал маңындағы шалғайдағы елді мекендердің тұрғындарын 
сапалы медициналық қызмет көрсетумен қамтамасыз етуде жəне Қамбаш көлі 
жағалауында салынып жақан «Арал»ғылыми-туристік орталықтың материалдық-
техникалық базасын жақсартуда ықпал етті. 

Көзделген мақсат мəнмəтінінде келесі міндеттер атқарылды:
1. Қызылорда облысы Арал ауданының Атаншы елді мекендерінің тұрғындарына 

медициналық қызмет көрсету жағдайларын жақсарту.
2.�Отырғызылған өсімдіктерді, көгалды, көшеттерді суару үшін жəне ҒТО 

аумағындағы салынып жатқан объектілерді сумен қамсыздандыру мақсатында суды су 
көзінен айдауға арналған жылжымалы құрылымды (дизельдік сорғы станциясы) сатып 
алу жəне орнату.

3.�Жылумен, газбен жəне ыстық сумен қамсыздандыру мақсатында 
газгольдерлерді – сұйылтылған көмірсутекті газды «Арал» ҒТО-да сақтау 
резервуарларын сатып алу жəне орнату.

4.�ОА ҚОҚҚАЖ жаңарту аясында Орталық Азияның тұрақты дамуы үшін қоршаған 
ортаны қорғау бойынша Аумақтық Бағдарламаны дайындау үдерісін талқылау 
бойынша жұмыс кездесуі.

Бөген ауылдық округіне арналған су 
тасымалдаушы көлік

Атаншы а. арналған санитарлық машина
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5.4. АСТАНАДАҒЫ ЕҚЫҰ БАҒДАРЛАМАЛАР КЕҢСЕСІ

2010 жылдан бастап ХАҚҚ ҚР АД Астанадағы ЕҚЫҰ Бағдарламалар Кеңсесімен тығыз 
ынтымақтастықта. Ынтымақтастық барысында бірлескен жобаларды тиімді жүзеге 
асыруға  мүмк інд і к  берет ін  жақсы жұмыс қатынастары қалыптасқан .

ХАҚҚ ҚР АД жəне Астанадағы ЕҚЫҰ 
Б а ғ д а р л а м а л а р  К е ң с е с і н і ң 
ынтымақтастығындағы маңызды оқиға 
Арал-Сырдария бассейндік кеңесінің 
м ү ш е - ұ й ы м д а р ы  ү ш і н  Тр е н и н г т і к 
орталықтың ашылуы болды. 2012 жылы 
салтанатты ашылу өтті жəне содан бері 
онда 550 астам адам б іл ім  алды.

Қызылорда қ. АСБК Тренингтік Орталығындағы 
тəжірибелік сабақ 

Сабақтар жасыл экономика бойынша 
сынамалы шаруашылықтар, Қазақ су 
шаруашылығының оқу полигондары, Ы. 
Жақаев ат. күріш шаруашылығы ҚазҰЗИ 
тəжірибелік алқаптары секілді өндірістік əрі 
оқу полигондарында өткізіледі. 

 ХАҚҚ ҚР АД жəне Астанадағы ЕҚЫҰ 
Бағдарламалар Кеңсесімен бірлесе

отырып, СРББ жобасын жүзеге асыру аясында Сырдария жəне Кіші Арал атырауының 
сулы-батпақты алқаптарын сақтау жобасы бойынша белсенді жұмыс жасады. ЕҚЫҰ 
қолдауымен 2011 жəне 2013 жылдары 2 жылдық адым бойынша эко-мониторинг 
жұмыстары жүргізілді.  

2011 жылы Сырдария жəне Кіші Арал атырауының СБА эко-мониторингінің 
орындалған жобасының арқасында – Сырдария атырауының сулы-батпақты 
алқабындағы құстардың сандары мен мөлшерлері бойынша орнитолог мəліметтері 
осы алқаптарға Рамсарлық конвенциямен қорғалатын (2012 ж. 330 мың га) 
халықаралық мəртебені тағайындау кезінде пайдаланылды. 

 ЕҚЫҰ Бағдарламалар Кеңсесі ҒТҚ қауіпсіздігі саласындағы жетілдірілген 
заңнаманы жылжытуда, заманауи су үнемдеуші технологияларды енгізуде, су пəндері 
бойынша мемлекеттік білім беру стандарттарын жақсартуда ХАҚҚ АД қолдайды. 
Ерекше назар жастар мен əйелдердің білім алуына бөлінеді.

Жасыл аквамəдениетті өсіру бойынша 
Сүйіндік сынамалы шаруашылығындағы 

сыныптан тыс сабақ
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Рамсарлық Алқаптар Сертификаты
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5.5. БҰҰДБ

БҰҰ Даму бағдарламасымен ХАҚҚ АД жайылымдарды қоса алғандағы жерлердің 
шөлденуі мен тозуына қарсы күреске бағытталған жобаларды жүзеге асыру аясында 
ынтымақтас. 2015 -2016 жылдар кезеңінде жайылымдарды суландыру жəне малды 
ұтымды бағу бойынша демонстрациялық жобалар жүзеге асырылды (Бөген жəне 
Малдакөл ауылдарының шаруашылықтарындағы, Жаңақұрылыс ауылдық округінде 
Мади Қажы, Науша Бұлақ атындағы фермерлік шаруашылық базасында қараусыз 
қалған өздігінен төгілетін ұңғымалар құрылысы жəне жөндеу). Орындалған жұмыстар 
нəтижесінде ұтымды мал өсіру жүйелері енгізіліп, сырт жайылымдарға малдарға 
арналған суат орындары қалпына келтірілді, шаруашылықтарда сырт жайылымдарда 
жел-күн генераторларын орнату арқылы тұрмыстық жағдайлар жақсартылды, шөлейт 
экожүйелерде маусымдық жайылым айналымы жүйелері енгізілді, сонымен қатар 
жайылымдарды тиімді пайдалану мен малды сыртқы жайылымдарға айдау бойынша 
Кеңестер құрылды.

Майдакөл ауылындағы малшының тұрмыстық өмір сүру 
жағдайларын жақсартуға арнаған жел-күн құрылғысы

Арал ауданындағы Жаңақұрылыс ауылында сыртқы 
жайылымдағы жөнделген ұңғыма 
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Майдакөл ауылындағы өздігінен ағатын 
жөндеуді қажет ететін ұңғыма

 БҰҰДБ жобасын қолдау арқасында 2016 жылы суды автоматтандырылған өлшеу 
жəне есепке алу құралдарымен жабдықталған Байқадам гидротүйінінде АСБК 
Тренингтік Орталығында Оқыту Полигоны енгізілді.

Малға арналған суат орнының құрылымы 

АСБК Тренингтік Орталығындағы Оқыту 
Полигонының ашылу рəсімі



5.6. ОРТАЛЫҚ АЗИЯДАҒЫ АЙМАҚТЫҚ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ОРТАЛЫҚ

17

«Жобаларды басқару» жəне «Қаржылық саясат» тақырыптарындағы Орталық Азиядағы 
тұрақты даму жəне су ресурстарын басқару мəселелеріне тартылған аймақтық ұйымдар 

арасындағы тəжірбе алмасу бойынша семинар, 2017 ж. қараша

Аймақтағы экологиялық жəне əлеуметтік жағдайды жақсарту ісінде күш жұмылдыру, 

Арал теңізі бассейнінде су қорларын пайдалану тиімділігін арттыру мақсатында ХАҚҚ 

ҚР АД Орталық Азиядағы аймақтық экологиялық орталықпен (ОААЭО) белсенді 

қызметтес болуда. Осы тұста бірлескен жұмыстың негізгі бағыттары жаһандық жəне 

аумақаралық шаралар қабылдауға Орталық Азияның өзекті мəселелерін ашу арқылы 

қатысу, экология жəне су мəселелері бойынша аумақтық жобаларды іске асыру, оқу 

орталықтарын дамыту, Орталық Азия су шаруашылығы саласының жұмысшыларының 

кадрлық əлеуетін арттыру.



5.7. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СУ КЕҢСЕСІ 

ХАҚҚ ҚР АД Халықаралық Су кеңсесімен (Ницца, Франция) бірлесіп 2017 жылы 

Сырдария өзені бойынша интерактивті гидрологиялық бюллетень құруды талқылау 

бойынша үш рет жұмыс жиналыстарын өткізді.
Барлық жұмыс жиналыстарында Сырдария өз. су қорларын пайдалану 

шапшаңдығы мен тиімділігін арттыру бойынша жоба өзектілігін мойындаған мүдделі 
министрліктер мен мекемелердің, ғылыми ұйымдардың жəне Қазақстанның су 
пайдаланушы өкілдері белсенді қатынасты.  

Сырдария өз. бассейніне арналған жедел гидрологялық бюллетеньді құру «Шығыс 

Еуропа, Кавказ жəне Орталық Азия (ШЕКОА) елдеріндегі трансшекаралық су қорларын 

бағалау үшін мəліметтерді басқару саласындағы əлеуетті құру» FFEM-EECCA француз 

жобасын даярлаумен тығыз байланысты. 
Жоба аясында əзірленген интерактивті сызба жəне карта вегетациялық кезең, 

мұзқатқы жəне т.б. барысындағы су өткізулер кестесін қоса алғанда Сырдария өзенінің 
бассейні бойынша жедел ақпаратты су қорларын басқару бойынша шешімдер 
қабылдау үшін он-лайн режиімінде қабылдауға мүмкіндік береді. Берілген бюллетень 
Кіші Аралға түсімдерді ғана аңдып қоймай, шығындарды да бақылайды, ал бұл сəйкес 
шараларды жедел қабылдауды қамтамасыз етеді.  
 Берілген жоба Сырдария өз. бүкіл өзегі бойынша жүзеге асырылып, мүдделі 
елдердің су шаруашылық ұйымдары үшін су қорларын басқару мəселелерінде 
шынайы демеу бола алады. Қазіргі таңда Орталық Азия елдеріндегі серіктестермен 
Сырдария өз. бойынша аумақтық деңгейдегі күнделікті интерактивті гидрологиялық 
бюллетенін құруды қолдау ұсынысымен келіссөздер жүгізілуде.

Мүдделі мемлекеттік органдардың Халықаралық Су кеңсесімен қызметік кездесуі, 
2017 ж. сəуір
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5.8. АТББ БІРЛЕСІП ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ 
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6. ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ҚОҒАМДАСТЫҚТЫ АРАЛ ТЕҢІЗІНІҢ МƏСЕЛЕЛЕРІ БОЙЫНША 
АҚПАРАТТАНДЫРУ

Ғасырдың соңғы ширегінде Арал теңізінің мəселесі бұқаралық ақпарат 
құралдарының беттерінен түспей келеді. Құрғап бара жатқан теңіз «өмірін» құтқарудың 
түрлі аспектілерін қарастыратын жаңа жұмыстар шығып жатыр. Түрлі елдерде белсенді 
түрде талқыланатын мəселе жаһандық сипатқа ие болды. 

Арал теңізі Бассейнінің Бағдарламасымен сəйкес Арал теңізі мəселелері туралы 

дүниежүзілік қоғамдастықты ақпараттандыру ХАҚҚ қызметінің бір бағыты болып 

табылады.
Негізінен, 2017 жылдың көктемінде ХАҚҚ ҚР АД қоғамдастықтың хабардар болу 

деңгейін арттыру аясында бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің қатысуымен 
«Көкарал бөгетінен төмен қалыптасқан көл жүйелерін зерттеу» халықаралық кешенді 
ғылыми-зерттеу экспедициясы өткізілді, оның аясында көл жүйелерінен басқа 
Қаратерең ауылының, Қасқақұлан бұрынғы аралының, Кердері бұрынғы елді 
мекеннің, Тұщыбас шығанағының, Барсакелмес қорығының төңіректері зерттелген. 
Экспедиция материалдары мен қорытындылары БАҚ-та кеңінен хабарланды.
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Арал өңіріне экспедиция, 2016 ж. мамыр

2017 жылғы мамырда Қызылорда қ. бірінші Арал Тұрақты даму форумы өтті. 
Берілген жоғары деңгейлі шараны өткізу мақсаты – Арал маңындағы экологиялық жəне 
əлеуметтік-экономикалық мəселелер туралы барлығының хабардар болуын арттыру, 
Тұрақты дамудың Жаһандық мақсаттарымен сəйкес оның өзекті мəселелеріне 
дүниежүзілік қоғам назарын аудару, сондай-ақ Орталық Азия елдерінің мемлекеттік 
органдары мен халықаралық ұйымдар, бизнес құрылымдар арасындағы іскерлік, 
серіктестік қатынастардың дамуын күшейту. 

Бірінші Арал Тұрақты даму форумының нəтижелері бойынша Резолюция 
қабылданды ( ).www.kazaral.org

http://www.kazaral.org
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Қызылорда қ. бірінші Арал Халықаралық тұрақты даму форумы, 
2017 ж. мамыр 

Əлемнің ғылыми орталарының белсенділігін арттыру, Шығыс Еуропа, Кавказ жəне 
Орталық Азия елдерінің жəне басқа да аралық аумақтардың су пайдаланушыларының 
жəне су шаруашылық саласындағы жұмысшылардың Орталық Азияның қазіргі су жəне 
экологиялық мəселелері туралы хабардарлығын арттыру мақсатында ХАҚҚ ҚР АД 
Тараз қ. жəне Алматы қ. үш Халықаралық ғылыми-тəжірибелік конференцияларды 
ұйымдастырды. Халықаралық конференциялардың жұмыс нəтижелері бойынша 
Резолюциялар даярланды жəне Орталық Азия елдерінің Үкіметтеріне жолданды.

«Орталық Азиядағы трансшекаралық ынтымақтастық – бүкіл аумақтың 
қауіпсіздігі, тұрақтылығы жəне амандығы» халықаралық ғылыми-

тəжірибелік конференциясы 
Алматы қ., 2017 ж. қыркүйек
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Одан өзге, дүниежүзілік қоғамдастықтың Арал аумағы, оның жағдайы, жетістіктер мен 
алдағы міндеттер туралы хабардарлығын арттыру үшін ХАҚҚ ҚР АД өзінің жəне оның 

1 2 
серіктестерінің  шараларында ақпаратты – ХАҚҚ əдістемелік кітапханасын  белсенді 
түрде таратады, сонымен бірге елдің ЖОО-да шолу жəне кіріспе дəрістерін өткізеді. 

Б.Бекнияздың сөз сөйлеуі, 2017 ж. мамыр

 ХАҚҚ ҚР АД тұрақты негізде ақпараттық-аналитикалық жəне ғылыми-
публицистикалық мақалалар жариялайды, бұқаралық ақпарат құралдарына сұхбаттар 
беріледі, түрлі деңгейдегі жиналыстар мен конференцияларда орта азиялық аумақтың 
су шаруашылығы мəселелерін қамтитын Арал теңізі бассейнінің өзекті мəселелері 
қозғалады.

7. БІРЛЕСКЕН ЖҰМЫС НƏТИЖЕЛЕРІ

Жемісті ынтымақтастықтың ширек ғасыры өткеннен кейін, 2017 жылы Қазақстан 
Республикасы, Түркіменстан жəне Өзбекстан Республикасы ел басшылары 
Халықаралық Аралды құтқару Қоры Арал дағдарысының əсеріне душар болған 
аудандарды экологиялық сауықтыруға жəне əлеуметтік-экономикалық мəселелерді 
шешуге бағытталған экологиялық жəне ғылыми-тəжірибелік жобалар мен 
бағдарламаларды жүзеге асыру бойынша аумақ елдерінің өзара қызмет етуі үшін 
əмбебап тұғырнама болып табылатынын тағы да растады. 

2017 жылғы желтоқсанда Қазақстан Республикасының жəне Қырғыз 
Республикасының Президенттері ХАҚҚ шеңберінде қызметті белсендіру мүмкіндіктерін 
қарастырды. 

Елдердің өзара ынтымақтастыққа ұмтылысының арқасында 25 жылдық қызмет 
барысында ХАҚҚ Арал теңізі Бассейнінің үш бағдарламасын жүзеге асырды. 

Қазақстанда АТББ жəне кешенді ұлттық бағдарламалар аясында «Сырдария 
өзенінің арнасын реттеу жəне Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтау» ірі ауқымды жоба 
жүзеге асырылды (САРАТС-1).

САРАТС-1 жобасын сəтті түрде жүзеге асыру нəтижесінде Қазақстан Арал теңізінің 
солтүстік бөлігін (АТС) сақтап қала алды. 

Осының арқасында Кіші теңіздегі су деңгейі 42 мБС көрсеткішінде белгіленіп, жаға 
шығанағындағы тұздылық 32 г/л баста 17 г/л дейін азайды. Қазіргі таңда Кіші Арал 

 минералдануы 8-9‰ болатын тұздылығы аз су қоймасы. Теңіз көлемі 42 мБС жобалық 
3 2көрсеткіші бойынша 27 км құрайды, ал айдын ауданы 3,3 км құрады.

__________
1 Мүдделі мемлекеттік органдар мен мекемелер, халықаралық жəне аумақтық ұйымдар, қаржы институттары мен донорлық 
қоғамдастық
2 «Қазақстан, Халықаралық Аралды Құтқару Қоры (айғақтар жəне оқиғалар)» Алматы, 2013ж. жəне т.б.;
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Арал теңізінің батиграфиялық сипаттамалары (қазақстандық бөлігі)

Ескерту: Көкарал бөгеті пайдалануға 2005 жылғы 8 тамызда берілген, Н - 40,24 мБС 

Көкарал бөгеті 

АТББ жүзеге асыру Сырдария өзенінің су шаруашылық жағдайларын жақсартып, 

экономикаға мультипликативті əсер берді, ал бұл Арал теңізінің қазақстандық 

бөлігіндегі экологиялық жəне əлеуметтік-экономикалық жағдайларын жақсартуға 

ықпал етті. 

ХАҚҚ ҚР АД жəне ҚР Үкіметінің, халықаралық жəне аумақтық ұйымдармен, қаржы 

институттарымен жəне донорлық қоғамдастықпен сəтті бірлескен қызметтестігінің 

тікелей табиғи көрсеткіштері ретінде келесіні атап өтуге болады:

· Арал теңізінің солтүстік бөлігі сақталған;

· Сырдария өзенінің өткізу мүмкіндігі жақсартылған; 

· су қорларымен байланысты төтенше жағдайлар ықтималдығы төмендетілген;

· 19 көл қайта жаңғыртылған, оның ішінде 8 көл балық аулау маңызы бар;

· Рамсарлық конвенция тізіміне сулы-батпақты алқаптар мен Солтүстік Арал 

теңізінің бөлігі енгізілген (330 мың га.);

· жылына 8 мың тоннаға дейінгі дəстүрлі балық саласы жаңартылған, соның 

ішіндегі Еуропа одағына экспорт шамамен 2 мың тонна;

� ��� ��  Ι ���ι���ιÆ 
мБС  

Ό����ιÆ �� 3 

БАМ/САМ  

Θ�� ���Æ 
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Φ��� �����Æ  
г/л 
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24

· жайылым алқаптары қалпына келтірілген (шамамен 50 мың га);

· ауданы 300 мың га кеуіп кеткен Арал теңізінің түбіне жасыл көшеттер 

отырғызылды;
· жаңа су құбырларын салу жəне ескілерін қайта жөндеу жəне су тасымалдаушы 

көліктерді жеткізу арқылы халықты таза ауыз суымен қамсыздандыру бойынша 

жұмыстар жүргізілді.

Арал-Сырдария топтық су құбырын қайта жөндеу

Аралдағы балық зауыты, 2016 ж.

Қамбаш к. жағалауына орман ағаштарын отырғызу, 
2017 ж. қараша
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