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КІРІСПЕ

Қазақстан жаңа проблемалар мен сынақтарға тап болған жағдайда, 
экономиканың ерекшелігін, қоршаған ортаның жағдайын және елдің 
табиғи және ресурстық әлеуетін ескере отырып, жасыл экономиканы 
дамытудың жаңа жоспарларын қабылдау қажет.

«Жасыл» технологиялар табиғи экожүйелермен аумақтарды барынша 
сақтау, қалпына келтірілмейтін табиғи ресурстар мен адам әлеуетін 
ұтымды пайдалану, сондай-ақ экономикалық ресурстарды тұрақты 
дамуға бағыттау үшін қажет.

Орталық Азиядағы парниктік газдар шығарындылары ең жоғары 
мемлекет бола тұра, Қазақстан жаңартылатын энергия көздерін 
пайдаланудың үлкен әлеуетіне ие. Экономикалық, әлеуметтік және 
экологиялық артықшылықтарға қарамастан, Қазақстанда электр энер-
гиясын өндірудегі жаңартылатын энергияның үлесі төмен, 2017 жылы 
1,1% деңгейінде қалып отыр. Үкімет бұл көрсеткішті 2050 жылға қарай 
50% -ға жеткізбекші. Қазақстан өзінің экономикасы мен энергетикалық 
ресурстарын әртараптандыруда бірқатар қиындықтарға тап болған кезде, 
жасыл өсудің инклюзивті тұжырымдамасы ел үшін ерекше маңызды.

Бұл оқулықта жасыл экономикаға көшудің қазіргі жағдайы, жасыл 
технологиялардың жай-күйі мен болашағы, оның ішінде жаңартылатын 
энергия көздерін дамыту, жасыл құрылыс, экологиялық таза көлік, 
қалдықтарды басқару, орнықты және тиімді органикалық ауыл 
шаруашылығы, су ресурстарын ұтымды пайдалану қарастырылады. 
Қазақстанда жасыл технологияның дамуындағы негізгі қауіп-қатерлерге, 
проблемалар мен кедергілерге назар аударылады, сондай-ақ бар пробле-
маларды шешу бойынша ұсыныстар мен шаралар ұсынылады.

Қазақстан «жасыл» экономикаға көшу және орнықты өсу қажеттілігін 
мойындай отырып, жаңартылатын энергия көздері жобалары мен энерги-
яны үнемдейтін технологияларды іске асыруда өз үлесін қосады, қазіргі 
уақытта жүзеге асырылып жатқан шаралар қойылған мақсаттарға жету 
үшін жеткіліксіз. Билік қоршаған ортаны қорғау саласындағы бірқатар 
реформалар мен ауқымды жобаларға бастамашы болды, бірақ жалпы 
институционалды орта жасыл технологияларды кеңінен енгізу үшін 
жеткіліксіз болып қала береді.

Институционалды әлеуетті кеңейтуге және басқаруды жетілді-
руге ерекше назар мен ресурстарды бөлу қажет. Бұған ұлттық 
экономикалық, бюджеттік, салықтық, инвестициялық және экологиялық 
бағдарламаларды, бизнесті қолдаудың нақты құралдары мен Қазақ-
стандағы жасыл бастамаларды кешенді реформалау арқылы қол жеткізуге 
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болады. Инвесторлар мен жаңа «жасыл» жобаларына көбірек қол жеткізу 
үшін субсидиялар мен басқа ынталандыру құралдарын қайта қарау қажет 
болуы мүмкін.

Кітап тұрақты экономикалық өсуге мүдделі адамдар үшін пайдалы 
болуы мүмкін: үкімет, энергетикалық компаниялар, жаңартылатын энер-
гия саласындағы инвесторлар және жалпы қоғам.
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1-ТАРАУ. НЕГІЗГІ АНЫҚТАМАЛАР ЖӘНЕ 
«ЖАСЫЛ» ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ЖІКТЕУ 

1.1. Жасыл технологиялардың түсінігі мен негізгі салалары

«Жасыл» технологиялар тұжырымдамасын анықтауға жалпы көзқарас 
олардың негізгі мақсатына – тұтынылатын ресурстардың көлемін азайту, 
қалдықтардың мөлшерін азайту, қоршаған ортаға зиянды әсерін азайту, 
өндіріс пен өмірдің энергетикалық тиімділігін арттыру, экологиялық 
қауіпсіздік тұрғысынан материалдардың қасиеттерін жақсарту болып 
табылады.

«Жасыл технологиялар» – бұл экологиялық таза шикізат, экологиялық 
таза өнім және экологиялық таза өндіріс технологиялары.

«Жасыл технологиялар» – күрделі мәселелерді шешуге пәнаралық 
көзқарастың тиімділігінің қазіргі тенденциясының айқын көрінісі. Олар 
алмастырмайды, бірақ қазіргі заманғы ғылым мен техниканың барлық 
жетістіктеріне негізделген экологияны, экономиканы, әлеуметтік тех-
нологияны біріктіреді. «Жасыл технологияларды» дамытудың заманауи 
бағыттарының ішінде кілт – энергетика. Оны «көгалдандырудың» негізгі 
бағыттары – энергия тиімділігін арттыру және жаңа энергия көздерін, ең 
алдымен баламалы түрлерін дамыту.

Бір жағынан, бұл терминді адамзаттың көміртек ізінің ұлғаюына 
алып келмейтін энергия түрлеріне жатқызуға болады. Сондықтан оның 
құрамына ядролық қондырғылар, гидроэлектростанциялар, тіпті табиғи 
газ және «таза көмір» кіруі мүмкін. Бұл термин энергияның дәстүрлі 
емес әдістеріне – күн, жел, геотермалдық энергия, биомасса және энергия 
өндірудің басқа әдістеріне қатысты қолданылады. Сонымен қатар, бала-
малы энергия көздері зиянды ластаушы заттарды шығармайтын «таза» 
болуы керек. Жоғарыда айтылғандай, бұл әдетте көмірқышқыл газын 
білдіреді, бірақ ол басқа шығарындыларға да қатысты болуы мүмкін – 
көміртегі оксиді, күкірт диоксиді, азот оксиді және басқалары. Аталған 
параметрлерге сәйкес атом энергиясы баламалы энергия көзі болып 
саналмайды, өйткені ол радиоактивті қалдықтарды шығарады, ол өте улы 
және сәйкесінше сақталуы керек.

Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының (ЭЫДҰ) 
жіктемесіне сәйкес «жасыл технологиялар» келесі бағыттарды қамтиды:

– жалпы экологиялық менеджмент (қалдықтарды басқару, судың, 
ауаның ластануын бақылау, жерді қалпына келтіру);

– жаңартылатын көздерден энергия өндіру, климаттың өзгеруінің сал-
дарын азайту, атмосфераға зиянды шығарындыларды азайту, отын 
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тиімділігін арттыру, сонымен қатар ғимараттар мен тұрмыстық 
техниканың энергия тиімділігі.

 Осылайша, «жасыл технологиялар» адам іс-әрекетінің барлық салала-
рын қамтиды және оларға бағытталған:

– жаһандық проблемаларды шешумен болашақ ұрпақтың мүддесі 
үшін қазіргі қоғамның тұрақты дамуы: ресурстардың сарқылуын 
болдырмау, экологиялық таза басқару жүйесін құру, демографияны 
жақсарту, өндірістің уыттылығын жою;

– улы емес өнімдерді жабық циклде өндіру: өндіріс – жою – жаңа 
өндіріс;

– технологиялар мен тұтыну құрылымындағы инновациялардың 
арқасында қалдықтарды максимум, нөлге дейін азайту;

– қауіпті өндірістерді түбегейлі өзгерту және оларды миллиондаған 
жылдар бойына табиғат жаратқан табиғи технологияларды 
қолдану арқылы зиянсыздарға ауыстыру;

– жаңартылмайтын табиғи ресурстарды баламалы жаңартылатын 
шикізат пен энергия көздеріне ауыстыру;

– зиянды синтетикалық химикаттарды ауыл шаруашылығында 
қолдануға жол бермеу, ауылшаруашылығында, мал шаруашылы-
ғында және ауылшаруашылық өнімдерін өңдеуде биотехнологияны 
енгізу.

1-cурет. «Жасыл» қоныс моделі
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Қазіргі уақытта «жасыл технологиялар» өндірістің, тұтынудың, 
басқарудың және өндірісті ұйымдастырудың әдістерімен қатар қазіргі 
және болашақ қоғамның тұрақты дамуы үшін жаһандық мәселелерді 
шешу үшін барлық компаниялар тізбегіне енгізілуде, атап айтқанда:

– қауіпті өндірістерді өзгерту және ауыстыру;
– энергияның жаңа баламалы түрлерін және отынның жаңа түрлерін 

игеру;
– қауіпсіз және қол жетімді тамақ пен суға жаңа тәсілдерді іздеу;
– атмосфераның, топырақтың, тұщы судың және мұхиттардың ласта-

нуынан қорғау;
– демографияны орынды реттеу.
 

Жасыл технологиялардың жіктелуі

Ресурстардың түрі Ресурстардың сақталуы Ресурстардың көбеюі
Тұтынылатын 
ресурстар

Энергияны өндіру, 
беру және пайдалану 
тиімділігін арттыру.
Өндіріс 
технологияларының 
ресурстық сыйымдылығын 
төмендету

Жаңартылатын энергия, 
биоотын өндірісі.
Құрылымдық материал-
дарды қайта өңдеу.

Қоршаған ортаның 
мүмкіндіктерін 
сіңіру

Жылу қозғалтқыштарынан 
шығатын зиянды 
шығарындыларды азайту 
технологиялары

Қалдықсыз және қалдық-
сыз өндіріс технология-
лары. Жерді, ормандарды, 
су алқаптарын қалпына 
келтіру және қалпына 
келтіру

Жасыл технологияның артықшылықтары
Мемлекет үшін:
•  қаланы дамыту бағдарламаларында босатылған қуаттылықты пай-

далану мүмкіндігі;
•  қуаттарды тұтыну мен шығындарды бақылау;
•  төлемдердің сапалы түсуін қамтамасыз ету тұтынушылар;
•  әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру;
•  қалалар мен аудандардың экологиясын жақсарту;
•  қала құрушы кәсіпорындарды дамыту;
•  қалалық бюджет шығындарының қысқаруы.
Кәсіпорындар үшін:
•  экономикалық пайда – шығындардың едәуір қысқаруы энергия мен 

өндіріс шығындары;
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•  кәсіпорынды жаңа технологиялық деңгейге көтеру;
•  бюджетке ауыртпалықсыз орындау;
•  өндірісті іске асыру үшін бюджеттерді үнемдеу және инвестициялық 

бағдарламалар;
•  бәсекеге қабілеттілік пен өндірістік мәдениетті арттыру;
•  инвестициялық тартымдылықты арттыру.
Институционалдық даму:
•  мемлекеттік энергетикалық тізілім жасалды;
•  тұтынылған жылу энергиясы үшін сараланған төлем енгізілді;
•  ғимараттар мен құрылыс материалдарының энергия тиімділігіне 

қойылатын талаптар;
•  қыздыру лампаларын сатуға кезең-кезеңімен тыйым салу;
•  органикалық өнімдер өндірісіне қойылатын талаптар;
•  жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау шаралары 

анықталды.
Жасыл технологияларды жіктеудің экономикалық категориялары:
•  ресурстар шектеулерін жеңу әдісі бойынша - ресурстарды 

үнемдейтін технологиялар және ресурстарды молайту технология-
лары;

•  сақтау немесе көбейту үшін ресурстардың түрлері бойынша;
•  өндірісте қолданылатын тауарлардың түрлері бойынша (энергетика, 

көлік, өндіріс және т.б.);

1.2. Қазақстандағы жасыл өсу стратегиясы

Қазақстан, әлемдегі алғашқы елдердің бірі, мемлекеттік деңгейде 
«жасыл экономикаға» көшудің стратегиялық құжатын – 6 жыл бойы 
жүзеге асырылған Қазақстан Республикасының жасыл экономикаға көшу 
тұжырымдамасын қабылдады.

«Жасыл» экономиканың мақсатты индикаторлары, нормалары мен 
шаралары Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері мен бағдар-
ламалық құжаттарына енгізілген, жасыл экономикаға көшудегі барлық 
деңгейлер мен азаматтық қоғамның барлық деңгейлері үшін нұсқаулық 
болып табылады.

Сонымен бірге, дамудың жаңа тәсілдерінің жаңашылдығына байланы-
сты, тек Қазақстанда ғана емес, бүкіл әлемде, жасыл экономикаға көшу 
барысында қалыптасқан жағдайды, қол жеткен нәтижелер мен мақсатты 
индикаторларға қол жеткізудің таңдалған жолдарын үнемі талдау қажет. 
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Сонымен бірге, мақсатты индикаторлардың өзі үнемі сыни көрініске 
мұқтаж болады.

Жан-жақты және тұрақты өсуге деген жаһандық ұмтылысқа сәйкес 
Қазақстан тұрақты дамудың алғышарттарын жасау үшін ұлттық және 
реттелетін даму бағдарламалары мен стратегияларын қабылдады. 
Қазақстан Орталық Азияда бірінші болып бірқатар заңнамалық 
құжаттарды қабылдау арқылы «жасыл өсуге» көшудің құқықтық негізін 
жасады. Экологиялық кодекс (2007 ж.), Жаңартылатын энергия көздерін 
пайдалануды қолдау туралы заң (2009 ж.) Және «Жасыл экономикаға» 
көшу тұжырымдамасы (2013 ж.) қабылданды. Билік жаңартылатын энер-
гияны, таза технологиялар мен инфрақұрылымды жылжыту және дамыту 
бойынша көптеген халықаралық серіктестермен тиімді қатынастар 
орнатты. Сонымен қатар, Қазақстан «Жасыл көпір» серіктестік 
бағдарламасы аясындағы тұрақты даму саласындағы халықаралық 
ынтымақтастықты ілгерілетеді.

Қазақстан құрылымдық теңгерімсіздіктермен, әлеуметтік-экономика-
лық және экологиялық проблемалармен, мысалы, шикізат экспор-
тына шамадан тыс тәуелділік, байлықтың біркелкі бөлінбеуі, өмір 
сүру деңгейінің төмендігі және негізгі қызметтерге қол жетімділіктің 
шектеулігі сияқты проблемалармен бетпе-бет келеді. Экологиялық 
мәселелерге су тапшылығы, табиғи ресурстарды тиімсіз пайдалану, 
энергияны көп тұтыну, ауылшаруашылық тәжірибесінің тұрақсыздығы 
және азық-түлік қауіпсіздігі мәселелері, қалдықтарды басқарудың төмен 
деңгейі жатады.

Экологиялық, әлеуметтік және экономикалық мәселелер мен 
міндеттерді шешу мемлекеттік саясат пен аймақтық билік органдарының 
өзара әрекеттесуін талап етеді.

Қазақстанның тұрақты экономикалық дамуына және оның өсуіне 
ықпал ете алатын жаңартылатын энергия көздерін пайдаланудың 
айтарлықтай әлеуеті бар. Қазақстандағы жел энергетикасының әлеуеті 
елдің электр қуатына деген болжамды қажеттілігінен 2030 жылға дейін 
10 есе жоғары.

Қазақстанда жаңартылатын энергия көздерін (ЖЭК) пайдалану 
қағидаттарын дамыту мен кең көлемде іске асыруды келесі факторлар 
тежейді:

•  Дәстүрлі энергия көздеріне жоғары субсидиялар.
•  Электр энергиясының төмен бағасы.
•  Шектеулі ұзақ мерзімді қаржыландыру.
•  Пайдаланылған технологиялардың импортына байланысты жоғары 

бастапқы инвестициялық шығындар.
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•  Жаңартылатын энергетика саласындағы шектеулі сараптама.
•  Білімнің болмауы.

 
2-сурет. Жел генераторлары

Қазақстан Республикасының «жасыл экономикаға» көшу тұжырым-
дамасын іске асыруды талдау таңдалған бағыттың дұрыстығын және 
белгіленген көрсеткіштерге қол жеткізуді көрсетті. Сонымен бірге, ел 
БҰҰ Бас ассамблеясы алға қойған тұрақты дамудың жаңа мақсаттарына 
қол жеткізуге сәтті үлес қосуда.

Қазақстан үшін «жасыл экономикаға» көшу келесі негізгі нәтиже-
лермен сипатталады. Ауыз сумен жабдықтаудың орталық жүйесіне үнемі 
қол жетімді су пайдаланушылардың үлесі қалаларда 55%-дан 88%-ға 
дейін, ауылдық елді мекендер 11%-дан 52,3%-ға дейін, ал қалалардағы су 
бұру жүйелеріне 50%-дан 91%-ға дейін, ауылдарда 11%-дан 20%-ға дейін 
артты..

Суды үнемдейтін технологияларды қолдану нәтижесінде ауыл 
шаруашылығында судың өнімділігі дерлік 1,5 есе өсті. Ауыл шаруа-
шылығындағы жалпы еңбек өнімділігі өсті шамамен 2,5 есе, ал астық 
шығымы 15%-ға жуық.

«Энергияны үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңы энергияны үнемдеудің және энер-
гия тиімділігінің құқықтық және экономикалық негіздерін белгілейді. 
Мысалы, құрылыста энергия үнемдейтін материалдарды, энергияны 
есепке алу құралдарын міндетті түрде пайдалану, жылу шығынын авто-
матты реттеу қарастырылған. Көп пәтерлі үйлерде – энергия үнемдейтін 
материалдарды, энергияны есепке алуды, суық және ыстық суды, газды, 
сонымен қатар жылу тұтынудың автоматтандырылған жүйелерін пай-
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далану. Энергияны есепке алу құралдарымен жабдықталмаған жаңа 
объектілерді қабылдауға рұқсат етілмейді. Мемлекеттік энергетикалық 
тізілімге енгізілген ұйымдар үшін міндетті энергетикалық аудит 
қарастырылған.

Электр энергиясын өндірудің жалпы көлемінде жаңартылатын 
энергияның үлесі 2 еседен астам өсті.

Қазіргі уақытта республикада жалпы қуаттылығы 295,7 МВт бола-
тын 50 жаңартылатын энергия көздері нысандары бар (су электр стан-
циясы – 139,8; жел электр станциясы – 98,2; күн электр станциялары – 57,3; 
биогаз қондырғысы – 0,35). Қайта жаңғыртылатын құрылыс жоба-
ларын іске асыруға инвесторлардың қызығушылығы бар. Энергия 
өсуді жалғастыруда. «ЖЭК пайдалануды қолдау туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңы ЖЭК үшін электр энергиясының нарығына 
еркін қол жетімділікті, сондай-ақ кедергісіз, кемсітпейтін және тарату 
желісінің жақын жеріне қосылу құқығын қамтамасыз етеді. Сондай-ақ, 
заңда жаңартылатын энергия көздеріне белгіленген тарифтер және 
жеке тұтынушыларға жаңартылатын энергия көздері құнының 50% 
мөлшерінде атаулы көмек көрсету қарастырылған.

2018 жылы парниктік газдардың ең көп шығарындылары 1990 
жылмен салыстырғанда 80,5% құрады және мақсатты индикатормен 
белгіленген көрсеткіштен аспады. Парниктік газдар шығарындыларына 
квоталар бөлудің ұлттық жоспарын іске асыруға енгізілген түзетулер 
Қазақстанның төмен көміртекті экономикаға көшу бойынша міндеттерін 
сәтті орындауға, тиімді квота жүйесін енгізуге және парниктік газдар 
шығарындыларына квоталармен ішкі сауда жүргізуге мүмкіндік береді.

Тұрғындарды қоқыс жинау қызметтерімен қамту 59%-дан 66%-ға 
дейін өсті. Санитарлық нормаларға сәйкес келетін қоқыс шығару 
нысандарының үлесі 11%-дан 15%-ға дейін өсті. Өнеркәсіптік қалдық-
тарды қайта өңдеу үлесі 24,9%-дан 29,4%-ға, тұрмыстық – 1,3%-дан 
2,6%-ға дейін өсті. Қатты қалдықтарды жинау, тасымалдау, өңдеу, кәдеге 
жарату және жоюды жүзеге асыру үшін нормативтік база жасалды. 
Осылайша, қалдықтарды басқарудың экологиялық кодексіне түзетулер 
енгізілді, атап айтқанда:

– қалдықтар нарығында жұмыс істейтін кәсіпорындарға қойылатын 
талаптарды белгілеу үшін жалпыға бірдей міндетті ұлттық стан-
дарттарды енгізуді қамтамасыз етеді;

– қалдықтардың жекелеген түрлерін жоюға тыйым салу;
– коммуналдық-тұрмыстық қалдықтарды жинауға және жоюға, 

оның ішінде сұрыптауға және өңдеуге арналған тарифті есептеу 
әдістемесі бекітілді, бұл әрбір операцияға жеке тариф қарастырады;
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– өндірушілердің (импорттаушылардың) автомобильдерге, доңғалақ-
тарға, майлар мен аккумуляторларға, қатты қалдықтардың кейбір 
түрлеріне (орауыштар, электр жабдықтары) қатысты кеңейтілген 
міндеттемелері енгізілді.

РОП енгізу қатты қалдықтардың жекелеген түрлерін: пластик, полиэ-
тилен, макулатура, әйнек өңдеуді дамытуға ықпал етеді және жойылатын 
қалдықтар көлемін орта есеппен 40% төмендетеді.

Қазақстанда орман алқаптары жылдар бойына азаюда, ал бұл 
активтердің ұзақ мерзімді құны төмендеді – әсіресе заңсыз ағаш кесу, 
орман өрттері және жерді пайдалану өзгерістері нәтижесінде. Соңғы жыл-
дары ғана орманды алқаптардың кезеңімен 12,5 миллион гектарға ұлғаюы 
басталды, бұл республиканың 4,7% құрады. Бұған жыл сайын шамамен 
10 мың гектар жерде орманды қалпына келтіру және орман өсіру ықпал 
етті.

Бүгінгі таңда республикада 118 ерекше қорғалатын табиғи аумақтар 
(SPNTs), оның ішінде туристер үшін ықтимал қызығушылық туды-
ратын 11 мемлекеттік ұлттық парк бар. Олардың әрқайсысы үшін 
жоспарланғанды оңтайлы анықтайтын негізгі туристік объектілердің 
орналасқан жерлері »олардың аумағында бас жоспарлар» жасалды.

Қазақстанда қоршаған ортаны қорғау процестеріне азаматтық 
қоғамды тарту жұмыстары жалғасуда. Осылайша, қабылданған заң 
ұлттық экологиялық заңнаманы Орхусс конвенциясымен ақпаратқа қол 
жетімділік, экологиялық мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға 
қатысу және сот төрелігіне қол жетімділікті арттыру, қоршаған ортаны 
қорғау және табиғатты пайдалану мәселелері бойынша шешімдер 
қабылдау процесінің ашықтығын қамтамасыз етуді қарастырады.

«Жасыл» экономикаға көшудің жаңа іргелі тәсілдері әлемде де бар, 
мысалы, инклюзивтілік, шеңберлілік, жасыл қаржыландыру.

Бұл бағытта жасыл экономикаға көшу тұжырымдамасы жаңартылатын 
болады. Инновациялық тәсілдердің енгізілуіне Астанадағы Халықаралық 
жасыл технологиялар мен инвестициялар орталығы ықпал етеді. 
Орталықтың қызметі қызметтің жеті негізгі бағытын қамтиды: энер-
гетика секторын түрлендіру, тұрақты қаланы дамыту, жасыл бизнесті 
дамыту, жасыл технологиялар мен озық тәжірибелерді тарату және 
бейімдеу, жасыл қаржыландыруды дамыту, жаңартылатын энергия 
көздерін дамыту, жасыл өсу әлеуетін құру. Орталықтың қызметі негізінен 
Орта Азия елдерінде, Иран, Ауғанстан, Моңғолия және Әзірбайжанда 
ЭЫДҰ индустриалды дамыған елдерімен, Ресей Федерациясымен, 
Қытаймен және Үндістанмен ынтымақтастықта болады.
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1.3. Қазақстандағы жасыл өсу бастамалары

Жасыл өсуге көшу Қазақстан үшін қажетті басымдық болып табылады, 
өйткені қазіргі уақытта елдің экономикалық дамуы өндіруші салаларға 
және тауарлар экспортына бағытталған. Сонымен бірге, экономиканың 
көптеген салаларында энергия сыйымдылығы мен ластанудың салыстыр-
малы түрде жоғары деңгейі, сондай-ақ төмен энергия тиімділігі байқалады. 
Қазақстанның «жасыл экономика» тұжырымдамасы болашақ ұрпақтың 
тұрақты өсуін қамтамасыз ету үшін ресурстарды пайдалану тиімділігін 
арттыруға және жаңа технологияларды алға шығаруға бағытталған.

Қазақстанның жасыл экономикаға өту уақыты (2013-2050 жж.)

2013-2020 жж. 2020-2030 жж. 2030-2050 жж.
Таратуды 
оңтайландыру және
тиімділігі ресурстар. 
Жасыл даму
инфрақұрылым

Табиғи ресурстарды раци-
оналды пайдалану.
Ірі масштабты
жаңа жаңартылатын энер-
гия көздерін енгізу және 
энергия үнемдеу техноло-
гиялары

Жасыл өсу моделіне толық 
көшу.
Дәстүрлі салаларды 
жаңартылатын энергетика 
салаларына айырбастау 
және жаңа өндірістерді 
дамыту

Тұжырымдамада жеті негізгі бағыт қарастырылған:
1.  Жаңартылатын энергия көздерін дамыту;
2.  Энергияны үнемдеу және энергия тиімділігі;
3.  Тұрақты және тиімді органикалық ауыл шаруашылығын дамыту;
4.  Қалдықтарды басқару;
5.  Су ресурстарын ұтымды пайдалану;
6.  «Жасыл көлікті» дамыту;
7.  Экожүйелерді сақтау және тиімді басқару;

 Жасыл технологияларды енгізу Қазақстан экономикасының энергия 
тиімділігін 40-60% арттырады және су тұтынуды 50% төмендетеді деп 
күтілуде. Сонымен қатар, өсудің жасыл моделіне көшу дәстүрлі және 
жаңа өндірістерде 500000-нан астам жаңа жұмыс орындарын құруға, 
өмір сүру жағдайларын жақсартуға және елдің барлық тұрғындарының 
өмірінің жоғары сапасын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

«Жасыл өсуге» көшу билік, ұлттық және халықаралық инвесторлар 
мен жалпы қоғам арасындағы күш-жігерді тиімді үйлестіруді талап етеді. 
Нәтижесінде, мемлекеттік саясаттың бірлесіп іске асырылуы қолайсыз 
экономикалық және экологиялық өзгерістерге төтеп беретін қарқынды 
және тұрақты экономикалық өсуге алып келеді.
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1.4. Аймақтардың жасыл индикаторын 
кешенді рейтингтік бағалау

«Қазақстанды жасыл экономика моделіне көшуге қолдау көрсету» 
бірлескен жобасының аясында аймақтарға жоба аясында әзірленген жан-
жақты «жасыл» өмір сүру деңгейін қолдана отырып бағалау жүргізілді.

Бұл көрсеткішке Қазақстан Республикасының аймақтарында қолданы-
латын халықаралық тәжірибені ескере отырып, экономикалық даму 
деңгейі, экологиялық жағдай, халықтың денсаулығы, таза судың қол 
жетімділігі және т.б., статистикалық мәліметтер мен экологиялық ақпарат 
регистрлерін (кадастрлары) пайдалану кіреді.

Әр аймақ бойынша кешенді индикатор 3 индикаторлар тобы үшін 18 
индикаторды бағалау негізінде құрылады: табиғи ресурстарды пайдалану 
тиімділігі, қоршаған ортаның өмір сүру сапасы және экономикалық даму 
деңгейі (Қосымша).

Қазақстан Республикасы аймақтарының градация жүйесінің моделі 
экологиялық салауаттылық деңгейіне сәйкес есептелді.

Есептеулер нәтижелері бойынша республикалық маңызы бар қала-
лар – Алматы және Астана, сондай-ақ Жамбыл облысы «жасыл» инди-
каторы бойынша елдің ең өркендеген үштігіне кіреді. Ең төменгі баллды 
Павлодар, Қарағанды және Павлодар облысы жинады (шамамен 5 балл). 
Әзірленген модельге сәйкес Қазақстанның қалған өңірлері экологиялық 
әл-ауқаттың орташа деңгейін көрсетеді. Осы индикатордың құрамдас 
бөліктерін қарастыру кезінде сіз бөлек бөлуге болады

Индикаторлардың үш тобы бойынша аймақтардың бөлінуін қарасты-
рыңыз:

– табиғи ресурстарды пайдаланудың тиімділігі;
– халық өмірінің экологиялық сапасы;
– аймақтың әлеуметтік-экономикалық даму деңгейі;
Табиғи ресурстарды пайдалану тиімділігі бойынша Алматы және 

Алматы облысы, сондай-ақ мемлекеттің астанасы – Астана көш бастап 
тұр. Бұл аймақтар 7,4 баллдан жоғары жинады және орташа есеппен 
республиканың басқа облыстарынан 1 ұпай озып кетті. Табиғи ресур-
старды пайдалану индикаторының ең қарапайым мәндерін Маңғыстау 
және Павлодар облыстары 3,4 балл деңгейімен көрсетеді. Еліміздегі 
экологиялық өмірдің ең жоғары деңгейі Астана мен Алматыда байқалады, 
Маңғыстау облысы (7,5-тен астам) оларға жақын. Рейтингтің осы 
құрамдас бөлігі үшін сәйкесінше 3,75 және 5,5 ұпаймен Павлодар және 
Алматы облыстары табылады. Әлеуметтік-экономикалық даму деңгейінің 
көрсеткіштері бойынша елордалық аймақтар бірінші орында, Астана 
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және Алматы қалаларында – 7,9 және сәйкесінше 7,1 балл. «Жасыл» 
индикатордың осы көрсеткіші бойынша рейтингте ең төмені – әрқайсысы 
5,8 ұпай жинайтын Қостанай және Шығыс Қазақстан облысы. Айта 
кету керек, рейтингтің көшбасшылары өңірлер «жасыл» индикатордың 
барлық үш компонентінде теңестірілген және табиғи ресурстарды пай-
далану тиімділігі, халықтың өмір сүру сапасының көрсеткіштері және 
әлеуметтік-экономикалық даму деңгейі бойынша көшбасшы болып табы-
лады. Жалпы, өмір деңгейінің жан-жақты «жасыл» индикаторы бой-
ынша бөтен адамдардан артта қалу апатты емес екенін атап өткен жөн. 
Тұжырымдаманың Іс-шаралар жоспарын іске асыру аясында

Қазақстан Республикасының «жасыл экономикаға» өтуі тұтастай 
алғанда елдің экологиялық жағдайын едәуір жақсартуы мүмкін.

Бұл «жасыл» индикатор аймақтық және республикалық деңгейлерде 
қол жеткізу үшін қабылданған қадамдардың тиімділігін талдау және 
бақылау құралы болып табылады қоғамның жоғары экологиялық және 
әлеуметтік-экономикалық әл-ауқаты болатынын түсіну керек.
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2-ТАРАУ. ҚАЗАҚСТАНДА ЖАСАЛЫНАТЫН 
ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ БАР 

ЖАСЫЛ ТЕХНОЛОГИЯЛАР

2.1. Қазақстандағы жаңартылатын энергия

Жаңартылатын энергия көздеріне күн және жел электр станциялары, 
шағын гидроэлектростанциялар, биоотын станциялары, геотермалдық 
және басқа да электр станциялары жатады. Қазақстанның географиялық 
орналасуы мен климаттық жағдайларын ескере отырып, шағын гидроэлек-
тростанциялар, күн және жел энергиясы жаңартылатын ең перспективті 
болып табылады энергия көздері. Ресми есептеулер бойынша орта және 
ірі өзендердің гидроэнергетикалық әлеуеті 55 млрд кВт/сағ, ал кіші 
өзендердің әлеуеті жылына 7,6 млрд кВт/с құрайды. Сонымен бірге күн 
және жел энергиясының әлеуеті жылына шамамен 2,5 млрд кВт/с және 
жылына 1,820 млрд кВт/сағ. деп бағаланады. Осылайша, жаңартылатын 
энергия көздерінің жалпы әлеуеті жылына 1885 млрд кВт/сағ. құрайды, 
бұл 4,3 ГВт жалпы қуатына сәйкес келеді.

Қазақстандағы жаңартылатын энергия көздері жобаларын дамытудың 
негізгі факторлары:

1) Үкіметтің экологиялық таза тұрақты экономикалық өсуге қол 
жеткізу міндеттемесі.

2) электр энергиясын өндіру және тарату кезінде айтарлықтай жоғары 
(6%) шығындардан зардап шегетін электр энергиясын өндіру 
инфрақұрылымының механикалық ескіруі. Жаңартылатын энер-
гия көздерін дамыту электр энергиясын беру қашықтығын азайту 
арқылы шығындарды азайтуға болады.

3) Қазақстанда ауыл тұрғындарының салыстырмалы түрде жоғары 
үлесі бар (43%), ол қазіргі уақытта республикада электр энергиясын 
тұтынудың шамамен 10% құрайды. ЖЭК алыс ауылдар мен аудан-
дар үшін қолайлы қуат көзі бола алады.

4) электр энергиясын өндіруге көмірдің жоғары тәуелділігі себебінен 
көміртегі шығарындыларының жоғары болуы. Жаңартылатын 
энергия атмосферасына көміртегі шығарындыларының төмен 
қарқындылығы ел басшылығы мен инвесторлар үшін тартымды 
нұсқа болып табылады.

2018 жылы жұмыс істеп тұрған ЖЭК электр станцияларының саны 
55-ке дейін өсті, ал олардың өндіру қуаттылығы өткен жылдың сәйкес 
кезеңімен салыстырғанда 15,5%-ға 341,4 МВт-қа дейін өсті. Су электр 
станциялары үшін 169,8 МВт, жел электр станциялары үшін 112 МВт 
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және күн электр станциялары үшін 59 МВт. Мұндай өсу жаңа гидро-
электростанциялар мен сәйкесінше 30 МВт және 14 МВт жел электр 
станцияларын пайдалануға беру есебінен болды. Қазақстандағы био-
газ негізіндегі электр станцияларының өнімділігі 0,4 МВт деңгейінде 
қалды, ал орнатылған күн электр станциялары 1,7 МВт шамалы артты. 
Электр энергиясының жалпы көлемі 1,1 млн. КВт/сағ. құрады, бұл электр 
энергиясының жалпы көлемінің 1,1%-ын қамтамасыз етті.

 
3-сурет. Қазақстандағы жаңартылатын энергия 

көздерінің станциялары картасы

Жаңартылатын көздерден электр энергиясын өндіру айтарлықтай өсу 
үстінде, олардың елдің жалпы энергетикалық балансында үлесі төмен 
болып қалғанымен. 2018 жылдың соңында Қазақстанның энергетикалық 
балансында жел және күн энергиясы саласындағы жобалардың үлесі 
0,6%-дан аз болды. Сонымен бірге су электр станцияларының өнімділігі 
Қазақстанда өндірілетін электр энергиясының шамамен 12%-ын құрады, 
оның негізгі бөлігі ірі ГЭС-тердің есебінен өндірілді.

2020 жылға қарай жаңартылатын энергия көздерімен өндірілетін 
электр энергиясының үлесі елдің жалпы энергетикалық балансының 
3%-на дейін өседі деп күтілуде, бұған жел электр станциялары мен шағын 
гидроэлектрстанцияларының өсуі ықпал етеді. Сондай-ақ, жаңартылатын 
энергия көздері жобаларының жалпы саны барлық типтегі 106 станцияға, 
соның ішінде 34 жел станциялары (1,787 МВт), 41 шағын ГЭС (539 
МВт), 28 күн (714 МВт) және 3 биогаз станциялары (15 МВт) жетеді деп 
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күтілуде. Тиісінше, болжам бойынша, жаңартылатын энергияның жалпы 
қуаты 3,05 ГВт-қа жетеді. 2018 жылдың аяғында қосымша 18 электр стан-
циясы, 13 гидроэлектростанция және 7 күн электр станциясы қосымша 
іске қосылды.

Соңғы онжылдықта күн фотоэлектрлік технологиялардың құны 
80%-дан астам төмендеді, ал жел электр станциялары шығындары 
30-40%-ға төмендеді. Жаңартылатын энергия көздерінің жобалары 
құны технологияға байланысты 25-50% төмендейді деп күтілуде. Демек, 
энергетиканың даму қарқыны 2020-2030 жылдар аралығында тез өседі, 
өйткені жаңартылатын энергия көздері технологиялары қол жетімді және 
бәсекеге қабілетті болады.

2.2. Қазақстанда жаңартылатын энергия 
көздерін дамыту болашағы

Қазақстанда 2020 жылдың аяғына дейін қуаттылығы 2 ГВт болатын 
шамамен 53 жаңартылатын энергия көздерін (22 жел электр станциясы – 
957 МВт, 18 күн электр станциялары – 750 МВт, 13 ГЭС – 268 МВт) енгізу 
жоспарлануда.

Энергетика саласындағы тұрақты даму мақсаттарына қол жеткізудің 
негізгі бағыттары:

1.  Заманауи энергия көздеріне қол жеткізу және қауіпсіздік сала-
сында:

– қазіргі кездегі энергия көздеріне қол жетімділікті тікелей немесе 
жанама түрде көтермелеу;

– электр энергиясын сенімді жеткізу;
– көміртегі отынының жағылуынан болатын денсаулыққа кері әсерін 

азайту.
2. Энергия тиімділігі әлеуетін іске асыру саласында:
– жұмыс істеп тұрған электр станцияларын қалпына келтіру және 

жаңарту;
– электр энергетикасы мен газ тарату және электр энергиясын тарату 

желілерінде басқарылатын энергия тиімділігі бағдарламаларының 
шығындарын едәуір азайту.

Бұдан басқа, қосымша индикаторлар, мысалы:
– қосылған үй шаруашылықтарының саны;
– өндірілетін МВт-қа СО2 шығарындыларын азайту;
– жан басына шаққандағы бастапқы энергия шығыны;
Сонымен бірге, шартты тұтынушыларға құқықтар берудің жаңа 

стандарттарын енгізу, жаңартылатын энергия көздері жобаларын өздері 
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жүзеге асыру, сондай-ақ жаңартылатын энергия көздерін одан әрі дамыта 
отырып аукциондар енгізу бойынша жұмыстар жүргізілуде.

Энергетика министрлігінің пікірінше, жаңартылатын энергия көздерін 
дамытудың келесі кезеңінде екі маңызды міндетті шешу қажет: бірін-
шісі – ең жақсы технологиялармен жаңартылатын энергия көздерінің 
тиімді жобаларын таңдау және іске асыру. Екіншісі – ЖЭК ел экономи-
касына жүктемесін азайту. Аукциондар жаңартылатын энергия көздерін 
Қазақстанға инвестициялау үшін тартымды ете отырып, осы екі мәселені 
шеше алады. Жалпы, аукциондар орналастыру жоспары мен мақсатты 
индикаторларды ескере отырып өткізіледі. Анықталады:

– таңдау параметрлері (шекті баға, ауданы, көлемі, техникалық және 
қаржылық талаптары);

– аукционды ұйымдастырушы;
– инвесторлар үшін алдын-ала біліктілік.
Осыдан кейін жобаларды іріктеу ең төменгі бағамен жүзеге асыры-

лады.

 

Сонымен бірге, Қазақстанда 1000-нан астам шаруа қожалықтары 
мен шаруа қожалықтары, сондай-ақ электр энергиясы мүлдем немесе 
қажетті мөлшерде қамтамасыз етілмеген шағын елді мекендер бар. 
Ресми ақпаратқа сәйкес, 6838 ауылдық елді мекеннің ішінде 50 ауыл 
орталықтандырылған электрмен қамтамасыз етілмеген, онда қалпына 
келтірілетін энергия көздерін пайдалануға болады. Сумен жабдықтаудың 
қол жетімділігі электр қуатына да байланысты, бірақ 3211 ауыл да 
орталықтандырылған сумен қамтамасыз етілмеген. Өңірлерді дамытудың 
2020 жылға дейінгі бағдарламасы аясында 2021 сумен жабдықтау 
жүйелерін орталықтандырылған сумен қамтамасыз ету жоспарланған, 
олардың 78-і басым ауылдар, 174-і агломерацияларда орналасқан ауылдар 
және 613 шекаралық ауылдар.
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Мұндай жағдайда шағын электр фермаларына және электр қуатына 
қол жетімділігі жоқ басқа тұтынушыларға қолдау қажет. Мәселен, 
Оңтүстік Қазақстан облысы шалғайдағы ауылдарды электрмен және 
сумен жабдықтау бойынша екі пилоттық жобаны ұсынды: Қазығұрт 
ауданындағы Емгер ауылының Жигерген елді мекенін (116 тұрғын), 
Түркістан облысындағы Егіз араның елді мекенін (70 тұрғын). Электр 
энергетикасы саласының қарқынды дамып келе жатқан энергия көздері 
секторымен тұрақты дамуын қамтамасыз ету үшін:

1) елдің энергетикалық кешенін дамыту жоспарларымен тығыз 
үйлестіре отырып, жаңартылатын энергия көздерін дамытудың 
кешенді жоспарын әзірлеу;

2) жаңартылатын энергия көздерінің құнын төмендетуді ынталандыру 
мақсатында жаңартылатын энергия көздері жобалары бойынша аук-
цион жүйесін енгізу;

3) жаңартылатын энергия көздері жобаларын мемлекеттік реттеу;
4) жаңартылатын энергия көздерінен сатып алынған электр энер-

гиясына тарифтер өзгерген кезде энергия өндіруші ұйымдардың 
тарифтерінде тиісті өзгерістердің тетігі немесе өтемақы төлеудің 
басқа әдістері қарастырылған;

5) жергілікті жаңартылатын энергия көздерін (күн сәулесі, шалғайдағы 
ауылдық елді мекендерде және электр желісіне қосылуға байланы-
сты емес жел қуаты), сондай-ақ ірі мегаполистерде дамыту.

2017 жылы Энергетика департаменті БҰҰДБ-мен бірге Күн ресурс-
тарының атласын іске қосты. Атлас Қазақстандағы күн ресурстарының 
кеңістіктік таралуы туралы мәліметтердің бірыңғай репозиторийін құруға 
және оған қол жетімділікті қамтамасыз етуге көмектеседі. Атластың 
құндылығы – бұл сізге күннің оқшаулану дәрежесін, яғни әртүрлі 
аудандарда түсетін күн сәулесінің қарқындылығын белгілі бір аймаққа 
дейінгі деңгейге дейін анықтауға мүмкіндік береді. Атлас инвесторлар 
мен үкіметтен басқа, жоспарлау институттары, ұйымдар, компаниялар, 
ғылыми ұйымдар, магистранттар мен студенттер үшін пайдалы болады.

Қазақстан полигон газының техникалық әлеуетін іс жүзінде пайда-
ланбайды, ол 3,75 МВт-сағат электр және қосымша 7,5 МВт-сағат жылу 
энергиясын полигон жануының жылуын дұрыс пайдалану арқылы алады.

Қазіргі уақытта Қазақстандағы полигон газын алуға жарамды полигон-
дар мен полигондардың ауданы 5 мың гектардан астам жерді алып жатыр. 
Бұл аудандарда газдың меншікті шығыны 120-400 м3/тонна коммуналдық 
қатты қалдықтардан тұрады. Осылайша, энергия өндіруге қол жетімді 
биогаздың әлеуеті жылына 1 млрд. м3 құрайды. Тұжырымдаманы одан 
әрі іске асыруда осындай жобаларды қарастыру қажет.
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2.3. Су электр станциялары

Қазіргі уақытта Қазақстанда жалпы қуаты 2,25 ГВт немесе елдің 
жалпы өндірілетін қуатының 13% құрайтын 15 ірі су электр станциялары 
(ГЭС) бар (> 50 МВт). Гидроэлектростанциялар жылына 8 ТВт/сағ. немесе 
жалпы электр энергиясының 8% өндіреді.

Қазақстандағы ірі гидроэлектростанциялар негізінен Ертіс өзенінің 
бойында орналасқан, ол Қазақстанның Қытайдан солтүстік-шығыс 
бөлігі арқылы ағып өтеді. Жақында Қазақстан шағын және орта гидро-
электростанциялардың құрылысына басымдық беріп, құны, құрылыс 
жылдамдығы, сенімділігі және қоршаған ортаға тигізетін әсерінің 
төмендеуі бойынша көптеген артықшылықтарға ие болды. Шағын 
гидроқондырғылардың тағы бір артықшылығы – олардың құрылысы 
ұлттық электр торабынан алыс орналасқан жерлерде немесе электр 
қуатына төмен, маусымдық немесе тұрақсыз сұраныста болатын аудан-
дарда мүмкін. Бұл артықшылықтар шағын гидроэлектростанцияларды 
Қазақстанның оңтүстік және шығыс аудандарындағы электр энергия-
сының дәстүрлі көздерімен салыстырғанда үлкен емес, бірақ энергияны 
көп қажет ететін өзендермен салыстырғанда бәсекеге қабілетті етеді.

Шағын және орта ГЭС-тің жалпы қуаттылығы негізінен Оңтүстік 
Қазақстан, Жамбыл және Алматы облыстарында орналасқан 169,7 МВт 
құрады. Шағын ГЭС қуаттылығы 30 МВт-қа артты, мысалы, Оңтүстік 
Қазақстан облысындағы Манкенская ГЭС (2,5 МВт, 283 млн. Теңге) 
сияқты көптеген жеке электр станциялардың кең таралуы. 2020 жылға 
қарай Қазақстан жалпы қуаттылығы 539 МВт болатын 41 шағын су электр 
станцияларын салуды жоспарлап отыр, бұл Қазақстандағы жаңартылатын 
энергия көздерінің жалпы әлеуетінің 17,6%-ын қамтамасыз етеді. Сонымен 
бірге, үкімет Қазақстанда бірнеше гидроэлектрстанцияларын жаңартып, 
жөндеуді жоспарлап отыр, бұл Қазақстандағы гидроэнергетиканың рөлін 
арттырады.

Алматы облысы су ресурстарынан жаңартылатын энергия көздерін 
өндірушілердің бірі болып табылады, онда жалпы қуаттылығы шама-
мен 20 МВт болатын 5 шағын гидроэлектростанциялар орналасқан. 2020 
жылға қарай облыста 11 жаңа жоба іске қосылады, оның ішінде Көксу 
өзеніндегі жалпы қуаты 42 МВт ГЭС каскады және Чилик өзеніндегі 
қуаттылығы 60,8 МВт болатын жалғыз ГЭС.

Мойнақ су электр стансасын салу Алматы облысындағы ең жоғары 
жүктеме кезіндегі мәселелерді шешу үшін қажет болды. Бүгінгі таңда 
станция жылына бір миллиард кВт/сағ. энергия өндіреді. Алайда, Кенсу 
өзенінің арнасын бұру жөніндегі жоба аяқталғаннан кейін жалпы 
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қуаттылығы 1,1 млрд кВт/с-қа жетеді. Су электр станциясы Алматы 
облысының бесінші бөлігін энергиямен қамтамасыз етеді. Қыста ең 
жоғары жүктеме 1,5 мың мегаваттқа жетеді. Гидроэлектростанция 
ауылшаруашылық жерлерін энергиямен қамтамасыз етуге де көмектеседі.

2.4. Жел электр станциялары

Қазақстанда индустриалды-ауқымды жел фермаларын енгізуге 
жеткілікті жел ресурстарының үлкен көлемі бар. Қазақстан аумағының 
шамамен 50%-ы электр энергиясын өндіруге қажет желдің орташа 
жылдамдығымен сипатталады (4-6 м/с), ал ең үлкен әлеует Каспий 
теңізі аймағында, республиканың орталық және солтүстік аймақтарында 
байқалады. Соған қарамастан, ең перспективалы нысандар Алматы 
облысында: Жоңғар қақпасы мен Шілік дәлізінде. Бұл аудандардағы 
желдің орташа жылдық жылдамдығы 9,7 м/с құрайды, ал жел ағынының 
тығыздығы шамамен 1050 Вт/м2 құрайды, бұл 1 миллиардқа дейін электр 
энергиясын өндіруге мүмкіндік береді. Осы учаскелердің әрқайсысында 
жылына кВт/сағ. Сондықтан жел энергиясы бүкіл Оңтүстік Қазақстан 
облысында электр энергиясының тапшылығын жоюдың тиімді құралы 
бола алады.

Жел энергиясы жаңартылатын энергияның басқа түрлеріне қарағанда 
айтарлықтай артықшылыққа ие. Жел энергетикасы қысқы маусымда 
электр энергиясын өндірудің ең жоғарғы деңгейіне жетеді, бұл электр 
энергиясына деген сұраныстың маусымдық шыңымен сәйкес келеді. 
«Қордай» жел электр станциясы – 2012 жылы Қазақстанда пайдалануға 
берілген алғашқы шағын қуаттылық (1,5 МВт). Жобаның бірінші кезеңі 
қуаттылығын 9 МВт-қа дейін арттыруға мүмкіндік беретін тоғыз жел 
электр станциясын іске қосумен аяқталды. 2015 жылдың қазан айында 
соңғы 10 қондырғы құрастырылды, содан кейін қуаттылығы 21 МВт 
өндірістік жел паркі іске қосылды.

Ерейментау жел паркі.
Жел қондырғыларын жаңа ауқымды енгізу жел фермаларын 

республикадағы екінші ірі энергия көздеріне айналдырды. 2018 жылға 
жел желдерінің жалпы қуаттылығы 112,5 МВт-қа жетті. Ақмола облы-
сында «Ерейментау» жел электр станциясының құрылысы 2013 жылы 
басталып, жоба 2015 жылдың соңында аяқталды. Жел паркі 22 жел электр 
станцияларынан тұрады, олардың жалпы қуаты 45 МВт. Жоба ЕҚДБ 
ұсынған қаржылық көмекпен қаржыландырылды, ал несиеге электр 
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станциясының түпкі иесі - «Самұрық-Энерго» АҚ кепілдік берді. Қазіргі 
уақытта нысан шамамен 172 млн кВт / сағ таза энергия өндіреді, бұл СО2 
шығарындыларын жылына 120 мың тоннаға азайтуға мүмкіндік береді. 
Ерейментау жел паркі Астанадағы «ЭКСПО-2017» көрмесі кезінде электр 
энергиясының негізгі көздерінің бірі болды.

Жел паркі кем дегенде 20 жыл жұмыс істейді деп күтілуде. 
«Самұрық-Энерго» ұқсас жел электр станцияларын орнату арқылы 
электр станциясының қуатын 95 МВт-қа дейін арттыруды жоспарлап 
отыр. Сонымен қатар, жел қондырғысының әлеуетін 300 МВт-қа дейін 
арттыруға болады.

Сондай-ақ, «Самұрық-Энерго» АҚ сол аймақта жылдық қуаттылығы 
180 млн кВтсағ қосымша 50 МВт жел электр стансасын салу бойынша 
24 млрд. Теңгенің жобасын қарастыруда. Жалпы, 2020 жылға қарай 
Қазақстан қуаттылығы 1737 МВт болатын 33 жел электр станцияларын 
салуды жоспарлап отыр. Алматы облысында төрт жел фермасы, соның 
ішінде екеуі Чилик дәлізінде және екеуі Жоңғар қақпасы аймағында 
пайдалануға беріледі.

«Юнайтед Энерго Ақтөбе» ЖШС.
Олар Ерейментау жел фермасында қолданылатын зауыттарға 

ұқсас жел электр станцияларын шығару жоспарларын жариялады. 
Инвестицияның жалпы көлемі 84 миллион еуроны құрайды деп күтілуде, 
Ақтөбеде құрылыс басталады деп жоспарлануда. Шығарылған жабдық 
Қазақстанның Ерейментау-2 және Қарқаралы сияқты жел электр стан-
цияларында (60 МВт, Қарағанды облысы) қолданылады. Бұдан басқа, 
қондырғыларды елде жел энергетикасын дамытуды жоспарлап отырған 
Иран мен Әзірбайжанға экспорттауға болады. Осылайша, Қазақстан 
нарыққа арзан қондырғыларды ұсына отырып, Қазақстандағы жел энерге-
тикасы жобаларының табыстылығын арттыра алады.

Жаңартылатын энергияның негізгі проблемасы оның үйлесімсіздігі 
болып табылады, өйткені жеткілікті электр қуатын жинақтау мүмкін емес. 
Сонымен бірге энергия тапшылығы басқа энергия көздерімен реттелуі 
немесе өтелуі керек. Бұл аспект Қазақстанда электр энергиясының шама-
мен 70% тұтынатын өндіруші компаниялар үшін өте маңызды.

2.5. Күн энергиясы станциялары

Қазақстанда жоғары инсоляциямен сипатталатын аудандар бар, 
әсіресе елдің оңтүстігінде, күн сәулесінің мөлшері жылына 2200-ден 3000 
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сағатқа дейін, бұл жылына 1200-1,700 кВт/м2-ге тең. Қазақстандағы күн 
энергиясының әлеуеті жылына 2,5 млрд кВт/сағ. деп бағаланады, бұл 
шамамен 10 км2 күн батареяларының жалпы тиімділігі 16% құрайды. 
Қазіргі заманғы күн панельдерінің орташа тиімділігі 15-25% аралығында 
болады. Соған қарамастан, перспективалық технологиялық әзірлемелер 
тиімділіктің 53% дейін артуын көрсетеді. Күн энергиясын Қазақстан 
Республикасы аумағының үштен екісінде кеңінен қолдануға болады. 
Оңтүстік аудандарда күн радиациясының ұзақтығы жылына 2 800-ден 
3000 сағатқа дейін, ал күн энергиясының жылдық шығыны 1 м2-ге 1280-
ден 1870 кВт/сағ.-қа дейін. Сонымен қатар, маусымда көлденең бетіндегі 
1 м2 энергия мөлшері тәулігіне 6,4-тен 7,5 кВт/сағ.-қа дейін өзгереді, бұл 
Оңтүстік Қазақстан, Қызылорда және Арал аудандарын күн энергиясын 
өндіруге өте қолайлы етеді.

2012 жылы Жамбыл облысында Қазақстан мен Орта Азиядағы 
алғашқы күн электр станциясы салынды. Электр станциясының жалпы 
қуаттылығы 7 МВт-қа жетті, оның құны 1,3 млн долларды құрады. Қазіргі 
уақытта жалпы қуаттылығы 59 МВт болатын алты күн фотоэлектрлік 
электр станциясы орналасқан, олардың ішіндегі ең ірісі – Жамбыл 
облысындағы Берн күн электр станциясы.

«Берне» күн электр станциясы.
Бурное күн электр станциясы – жалпы қуаттылығы 50 МВт болатын 

Орталық Азиядағы ең ірі электр станция. Жобаны ЕҚДБ қаржыландырды 
және құрылыс басталғаннан бір жылдан аз уақыт өткенде, 2015 жылы 
пайдалануға берілді. Электр станциясы 150 га алаңда орналасқан 192000 
күн панелінен тұрады, олар жылына 73 млн кВт/сағ. электр энергиясын 
өндіреді. Электр станциясының жоспарланған 100 МВт-қа дейін ұлғаюы 
генерацияланатын қуаттылықты жылына 146 млн. КВт/с-қа дейін арт-
тырады және оны ТМД-дағы ең ірі жаңартылатын энергия көздерінің 
бірі етеді. Жобаның жалпы құны 100 миллион долларға бағаланады. 
2020 жылға қарай өндірісті 724,8 МВт-қа арттыратын 17 қосымша күн 
фотоэлектрлік жобасы іске қосылады.

«Астана Солар» ЖШС.
2012 жылы «Қазатомөнеркәсіп» АҚ қазақстандық кремнийден 

фотоэлектрлік модульдер шығару бойынша KazPV жобасының қазақ-
стандық компаниялар тобын құрды. Сонымен бірге, Қазақстанда кварцты 
өндіру мен өңдеуден бастап дайын күн панельдерін (Astana Solar) 
құрастыруға дейінгі толық интеграцияланған фотоэлектрлік модуль-
дердің өндірістік циклы орнатылды. Қазіргі уақытта зауыт қуаттылығы 
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60 МВт-қа тең келетін жылына 217000 фотоэлектрлік модуль шығаруға 
қауқарлы. Алайда, қуаттылықты 100 МВт-қа дейін арттыру мүмкін, 
өйткені Сарыкөл кен орнындағы өте таза кварцтың қоры 1,7 миллион тон-
наны құрайды.

Айта кететін жайт, пайдаланылған газды тазартудың автомат-
тандырылған жүйесі кремний шаңының 99% дейін сіңіреді, бұл қоршаған 
ортаға зиянды әсерін азайтады және компанияға әлемдік нарықтарға 
экспорттау үшін жылына 2000 тоннаға дейін микро кремний өндіруге 
мүмкіндік береді. Қазақстан күн энергиясының жабдықтарын өндіру 
мен экспорттаудың кешенді стратегиясын қабылдады. 2014 жылы KazPV 
компаниялар тобы Катардың Qatar Solar Energy Qatar және Американдық 
Американдық Таза Power компаниясымен 2500 МВт-қа дейін күн 
кремнийін, фотоэлектрлік тақталар мен сұр ұяшықтарды жеткізу туралы 
меморандумға қол қойды.

Дайын фотоэлектрлік модульдер Еуропадағы жетекші тәуелсіз 
зертханалардың бірімен сертификатталған, бұл Қазақстанның күн 
панельдерін бірқатар дамыған және дамушы елдерде күн энергетикасы 
жобалары үшін тартымды шешім етеді. Сонымен қатар, қазақстандық 
фотоэлектрлік модульдер немесе қазақстандық кремний негізінде 
жасалған фотоэлектрлік модульдер шығаратын электр қуатына тариф-
тер 70 теңге деңгейінде белгіленді және 15 жыл мерзімге жыл сайын 
индекстеліп отырды, бұл модульдер күн энергиясын өндірушілер үшін 
тартымды етеді.

2.6. Қазақстандағы жаңартылатын энергияны дамытудың 
негізгі қауіптері мен мәселелері

Еліміздің кең аумағы мен түрлі климаттық жағдайларға байланысты 
жаңартылатын энергия саласындағы жобаларды дамыту мен іске асыру-
дың айтарлықтай әлеуетіне қарамастан, Қазақстанда әлі де жаңартылатын 
энергияны енгізу мен дамыту үшін кедергілер мен кедергілер бар:

– дәстүрлі әдістермен алынған электр энергиясының төмен 
бағасы

Бүгінгі таңда Қазақстанда дәстүрлі қазбалы отын электр станциялары 
жаңартылатын энергия көздеріне қарағанда бәсекеге қабілетті. Мәселен, 
Екібастұз ГРЭС-1 көмірмен жұмыс істейтін жылу электр станциясы 
8,65 теңгеден электр қуатын шығарады, ал Ерейментаудың жел электр 
станциясының тарифтері 22,68 теңгені құрайды. Сондай-ақ, Қазақстан 
Орталық Азиядағы ең үлкен қалпына келтірілетін көмір қоры бойынша, 
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республика аймақтағы екінші ірі көмір өндіруші. Солтүстік аймақтарда 
өндірілетін көмір электр энергиясын өндірудің негізгі көзі болып табы-
лады.

Осыған қарамастан, Қазақстан орта мерзімді перспективада тұрақты 
өсуді қамтамасыз ету үшін балама энергия көздерін дамытуға ұмтылады. 
Баламалы энергия көздерінің басқа түрлеріне Қазақстанда әлеуеті зор 
атом энергетикасы кіреді. Ел уран кендерін әлемдегі ең ірі экспорттаушы 
болып табылады. Алайда, қазіргі уақытта елде атом энергиясын өндіретін 
отандық объектілер жоқ.

– электр энергиясын берудегі шығындар және тиімсіз технология-
лар

Қазақстан экономикасы өте энергияны қажет етеді: ол ЭЫДҰ 
елдеріне қарағанда орташа есеппен екі-үш есе көп энергияны қажет етеді. 
Энергетикалық жабдықтардың көп бөлігі (65%) 20 жылдан астам уақыт 
бойы жұмыс істейді, олардың ішінде шамамен 31% 30 жылдан астам 
уақыт пайдаланылған. Электр энергиясын өндіруге арналған жабдықтар 
мен желілердің тозуы сәйкесінше 70% және 65% деңгейінде бағаланады. 
Тиісінше, электр қуатын беру кезіндегі шығындар жалпы алғанда 2014 
жылы электр энергиясын беру және тарату жүйелерінде 6,7% құрайды.

– жаңартылатын энергия көздерін ынталандыру үшін шектеулі 
нормативтік-құқықтық база, сәйкес емес мемлекеттік саясат және 
шектен тыс әкімшілік кедергілер

Энергияны сатып алуға кепілдендірілген қолданыстағы тетіктер мен 
бекітілген тарифтер бизнес ортасында бюрократиялық және әкімшілік 
шектеулердің болуына байланысты инвесторларды жеткілікті ынталан-
дырмайды.

– шектеулі технологиялық база, ақпараттың төмендігі және 
ақпараттық кедергілер

Қоғамның өкілдері мен басқа да мүдделі тараптар арасында жаңар-
тылатын энергия көздерінің маңыздылығы, артықшылықтары мен әлеуеті 
туралы хабардарлықтың төмендігі Қазақстанда жаңартылатын энерги-
яны енгізуге кедергі болатын негізгі факторлардың бірі болып табы-
лады. Үкіметтің жоғарыдан төменге қарай бағытталған тәсілі шектеулі 
тиімділікті көрсетеді, өйткені ол экономикада жаңартылатын энергия 
көздерін кеңінен дамытуға және енгізуге ықпал етпейді. Осылайша, жан-
жақты ақпараттық науқандар жаңартылатын энергия көздері саласындағы 
хабардарлықты арттырады және сол арқылы жаңартылатын энергия 
көздеріне көшуді жеделдетеді.

– валюта бағамдарының ауытқуы және іскери орта
Ұлттық валютаның құбылмалылығы электр қуатына деген 

сұраныстың төмендеуіне, АҚШ долларындағы тарифтердің төмендеуіне 
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және жабдықтың қымбаттауына байланысты Қазақстанда жаңартылатын 
энергия көздерінің дамуына айтарлықтай әсер етті. Елдің еркін өзгермелі 
айырбастау бағамына өтуі инвестициялардың қайтарымдылығын шектеді 
және жаңартылатын энергияның болашақта дамуына қауіп төндірді. 
Валюта бағамдарының өзгеруіне байланысты қабылданған жаңа тариф-
тер шектеулі әсер етуі мүмкін.

– Қазақстанның Біртұтас энергетикалық жүйесінің (БЭЖ) 
мүмкіндіктері шектеулі

Қазіргі уақытта ЕЭК жаңартылатын энергия көздерін тиімді пайда-
лана алмайды, өйткені оның электр энергиясын өндіру көрсеткіштері 
маусымдық және климаттық ауытқуларға тәуелді. Желі тұрақты көздер 
негізінде конфигурацияланған. Жүйенің тұрақсыздануына жол бермеу 
үшін үкімет жаңартылатын энергия көздерін бөлудің жоспарын бекітті, 
онда жаңартылатын энергияның әр түрі мен әр аймақ үшін максималды 
генерациялық қуаты көрсетілген. ЖЭК ең жоғары қуаттылығы жел және 
күн электр станциялары үшін 1400 МВт құрайды.

Мұндай қуат елдегі энергия балансының жалпы құрылымында 
жаңартылатын энергия көздері үшін электр энергиясын өндірудің орта 
мерзімді мақсатына 3% жету үшін жеткілікті. Алайда, 2030 жылға қарай 
10% және 2050 жылға қарай 50% ұзақ мерзімді мақсатқа қол жеткізу 
бүкіл БЭЖ-ді айтарлықтай модернизациялауды қажет етеді. Елдің 
энергетикалық балансында жаңартылатын энергия көздерінің үлесінің 
артуына байланысты «KEGOC» ұлттық компаниясы БЭК сенімділігін 
қамтамасыз ету үшін оңай басқарылатын электр энергиясын өндірудің 
қосымша көздерін енгізуі керек.

Жоғарыда аталған факторларға байланысты, Қазақстанда жасалған 
жел және күн жобалары, мысалы, Ерейментау жел электр станциясы 
және Бурное күн электр станциялары мемлекеттік органдар, мемлекеттік 
кәсіпорындар және халықаралық қаржы институттары қаржыландырды. 
Осы уақытқа дейін ірі энергетикалық жобалар жеке инвестициялардың 
айтарлықтай мөлшеріне және Қазақстандағы саланың дамуына ықпал 
еткен жоқ. Сонымен қатар, дәстүрлі қазба отынына қарағанда бәсекеге 
қабілеттіліктің төмен болуына байланысты елдің қалпына келетін энерге-
тика саласы баяу дамуы мүмкін.

Осылайша, 2020 жылға қарай елдің жалпы энергетикалық балансында 
жаңартылатын энергия көздерінің 3% деңгейіне қол жеткізу тым өршіл 
болуы мүмкін. «KEGOC» АҚ-ның 2018-2024 жылдарға арналған электр 
энергиясы балансының соңғы болжамы 2020 жылға қарай жаңартылатын 
энергия көздерінің үлесін жалпы өндірістің 2,5% және Қазақстандағы 
жалпы тұтынудың 2,8% құрайды.
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3-ТАРАУ. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ 
ЭНЕРГИЯ ТИІМДІЛІГІ

3.1. Энергия үнемдеу технологиясын енгізу салалары

Республиканың өнеркәсіптік өндірісі энергия тұтынудың 50%-дан 
астамын құрайды, ал тұрғын үй-коммуналдық және көлік секторлары 
сәйкесінше 30% және 20% құрайды. Энергияны үнемдеудің экономикалық 
пайдасы жылына 3-4 миллиард долларға, ал 2030 жылға қарай 10 милли-
ард долларға жетеді деп күтілуде.

2020 жылға қарай Қазақстан ЖІӨ-нің энергия сыйымдылығын кем 
дегенде 25%-ға төмендетуді жоспарлап отыр. Осы мақсатқа жету үшін 
билік «Энергияны үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы» 
Заңды және 2016-2020 жылдарға арналған энергия үнемдеудің кешенді 
жоспарын қабылдады. Тау-кен өндірісі, өндіріс және көлік салаларында, 
тұрғын үй-коммуналдық секторда энергия үнемдейтін технологияларды 
енгізуге басымдық беріледі.

Өнеркәсіптік кәсіпорындардың энергия тұтынуын міндетті түрде 
30%-ға төмендету, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығындағы энер-
гия тиімділігін арттыру, сонымен қатар тұрғын үйдің шаршы метріне 
30%-ға энергияны тұтынуды азайту және құрылыс нормаларын 
қатаңдату қарастырылған. Басқа шаралар қатарында: халықтың жанармай 
үнемдейтін көлік құралдарын сатып алуын ынталандыратын әуе кемелері 
мен теміржол локомотивтерін жаңарту. Сондай-ақ, жалпы мемлекеттік 
сектордың энергия тұтынуын 2020 жылға қарай 25%-ға төмендету, жарық 
диодты жарықтандыруға көшу, сондай-ақ қалалар мен ауылдардағы 
көше жарығын модернизациялау. Жалпы, үкімет энергияны үнемдеу 
бағдарламасы аясында экономиканың әртүрлі салаларында жалпы сомасы 
1,1 трлн болатын 78 түрлі бастаманы жүзеге асыруды жоспарлап отыр. 
теңгені құрады.

Жасыл құрлыс.
Қазақстанда қол жетімді жылжымайтын мүліктің көп бөлігі ескірген, 

ал көптеген тұрғын үй кешендері мен елдің бизнес орталықтары ескірген 
технологияларды қолданады, бұл айтарлықтай энергия шығынын әкеледі. 
Сонымен қатар, тұрғын үй секторы республикадағы тау-кен өндірісі 
және өнеркәсіп секторларынан кейін электр энергиясын тұтынудың 
үшінші орында. Тұрғын үй жылжымайтын мүлік 13,5% және жылу энер-
гиясына деген сұраныстың 24% құрайды. Осыған байланысты тұрғын 
үй секторының энергия тиімділігін арттыру Қазақстан үшін ұлттық 
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стратегиялық басымдыққа айналуда. Сондықтан Қазақстан жасыл 
құрылысты енгізуге көбірек қызығушылық танытуда. Жасыл құрылыс 
дегеніміз – бүкіл құрылыс кезеңінде экологиялық жауапкершілік пен 
ресурстарды сақтау қағидаттарына негізделген процестерді қолдану: 
орналасқан жерінен бастап жобалауға дейін, оны салу, пайдалану, 
техникалық қызмет көрсету және жаңарту. Жасыл тұрғын үй құрылысы-
ның негізгі мақсаты салынған нысандардың адам денсаулығы мен 
қоршаған ортаға кері әсерін азайту:

– электр, су және басқа ресурстарды тиімді пайдалану;
– тұрғындардың денсаулығын сақтау және қызметкерлердің 

өнімділігін арттыру;
– қалдықтарды азайту, ластану және қоршаған ортаның тозуы;
Соңғы 40 жыл ішінде жасыл ғимарат бүкіл әлемде танымал болды, 

тиімді және энергия үнемдейтін ғимараттар салу нақты үрдіске айналды. 
Бүкіл әлемде жасыл үй салу көлемі үш жылда екі есе өсіп келеді, бұған 
Бразилия, Үндістан, Сауд Арабиясы және Оңтүстік Африка сияқты дамып 
келе жатқан экономикалар басшылық етеді.

Жасыл тұрғын үй тұжырымдамаларына қызығушылықтың артуының 
нәтижесінде стандарттар мен рейтингтік жүйелер жасалды. Құрылысты 
зерттеу институтының қоршаған ортаға әсерін бағалау әдісі сияқты жасыл 
құрылыстың рейтингтік жүйесі (Біріккен Корольдік). Энергетикалық 
және экологиялық дизайндағы көшбасшылық (Америка Құрама Штат-
тары және Канада), Жасыл құрылыс бойынша Германия кеңесі (Герма-
ния) тұтынушыларға құрылымның экологиялық тиімділігін анықтауға 
көмектеседі.

Зерттеу көрсеткендей, жасыл ғимараттар дәстүрлі әдістермен салынған 
ғимараттармен салыстырғанда едәуір үнемдеуге мүмкіндік береді. Олар 
жасыл құрылыс технологиясын қолданумен бес жыл ішінде пайдалану 
шығындарынан орташа есеппен 14% үнемдейді және ғимараттарды эко-
модернизациялау және экологиялық қайта құру жобаларына пайдалану 
шығындарынан 13% үнемдейді деп күтілуде. Ғимарат иелері сонымен 
қатар жасыл ғимараттар дәстүрлі әдіспен салынған ғимараттармен 
салыстырғанда активтер құнының 7% өсуіне әкелетінін айтады.

Экономикалық, әлеуметтік және экологиялық артықшылықтарға 
қарамастан, Қазақстанда жасыл құрылыс өте дамымаған. Қазақстанның 
жасыл құрылыс кеңесі 2013 жылы жасыл құрылысты қолдау мақсатында 
құрылды. Жасыл құрылыс саласындағы Қазақстанның алғашқы жоба-
лары – Гринвиллдегі коттедждер және Алматыдағы Қазақстан-Британ 
техникалық университетінің жаңа оқу ғимараты, сондай-ақ Астанадағы 
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Talan Towers және Жасыл орам. «Жасыл ғимарат» мәртебесін алатын 
ғимараттарды жаңғырту жоспарлануда.

Қазақстандағы ең үлкен жасыл жоба – «Самұрық-Қазына» BI Group 
холдингімен бірлесе отырып жасалынған Жасыл орам. Бұл тұрғын 
үй кешенінің тұжырымдамасын Еуропадағы ең ірі архитектуралық 
компаниялардың бірі – Aedas британдық сәулет фирмасы дайындаған. 
«Жасыл орам» – бұл ТМД-да сертификатталған LEED жобаларының бірі. 
LEED – жасыл ғимараттарды жобалау, салу, пайдалану және техникалық 
қызмет көрсету, иелеріне экологиялық жауапкершілікті қамтамасыз ету 
және ресурстарды тиімді пайдалану сияқты санаттардағы рейтингтік 
жүйелерді қамтитын ең танымал жасыл құрылысты сертификаттау 
бағдарламаларының бірі.

«Ақылды қала».
Заманауи технологиялар қарқынды дамып келе жатқан қалаларда 

энергиямен жабдықтау проблемаларын тиімді шешуді ұсынады. Соңғы 
он жыл ішінде KEGOC ұлттық компаниясы электр энергиясын берудің 
тиімділігі мен тиімділігін арттыру мақсатында бірнеше озық техноло-
гиялар мен қағидаттарды енгізді. Ақылды энергия жүйесінің кейбір 
элементтері қазірдің өзінде ЕЭК-та енгізілуде. Оларға релелік қорғаныс 
құрылғылары, диспетчерлік басқару жүйесі, коммерциялық энергияны 
есептеу жүйесі, талшықты-оптикалық байланыс желілері, басқарылатын 
шунттау реакторлары, фазалық ток трансформаторы және басқалар 
жатады. Осы бастамаларды одан әрі дамыту Қазақстандағы ЕЭК 
режимдерін басқаруды автоматтандыру жобасына енгізілген. Осы жоба 
аяқталғаннан кейін KEGOC қолданыстағы электр желілерінің жүктемесін 
10%-ға арттыра алады.
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ЭКСПО-2017 халықаралық көрмесі аясында Қазақстан үкіметі Siemens 
компаниясымен бірлесіп Smart Grid ақылды желілерін құру бойынша 
бірегей жобаны қолға алды. Бұл жоба Қазақстан үшін бірегей және 
ТМД-да бірінші болып табылады.

Smart Grid-тің негізгі артықшылықтары:
– Энергетикалық жүйенің тиімділігі мен басқарылуын жалпы 

жоғарылату, авариялар мен электр энергиясының ағымын автомат-
ты түрде басқарудың салдарынан жұмыс уақытының қысқаруы.

– Өнімділікті арттыру және желіні пайдалану шығындарын 20% 
төмендету.

– Коммерциялық және техникалық ысыраптарды азайту, электр 
энергиясының тапшылығын 50% -ға төмендету.

– Тұтынушыларға электр энергиясын жеткізудегі үзілістерді азайту.
Қысқа мерзімде бұл жоба Астана қаласының сол жағалауы, содан кейін 

бүкіл қала үшін энергияны басқарудың бірыңғай орталығы мәртебесін 
алады. Болашақта үкімет Smart City тұжырымдамасын еліміздің бес 
ірі қалаларында – Smart Astana, Smart Almaty, Smart Қарағанды, Smart 
Ontystuk, Smart Ақтөбеде енгізуді жоспарлап отыр. Цифрлық Қазақстан 
бағдарламасы аясында бұл бастаманың сәтті жүзеге асырылуы халықтың 
өмір сүру сапасын және мемлекеттік қызметтерді ұсынуды жақсартады.

Қазақстандағы экологиялық таза көлік.
Қазақстан Орталық Азиядағы парниктік газдар шығарындыларының 

ең ірі көзі болып табылады, ал көлік секторы – СО2 шығарындыларының 
қарқынды дамып келе жатқан көзі.

Үкімет қоршаған ортаға зиянды әсерлерді өсіп келе жатқан авто-
мобильдер мен басқа да көлік құралдарынан шектеуге бағытталған 
бірқатар шараларды жүзеге асырды. Ол ірі қалалардағы көлік секторында 
парниктік газдар шығарындыларының өсуін қоғамдық көлік пен ауа сапа-
сын басқаруды жақсарту арқылы азайтуға бағытталған.

Қазақстандағы автомобиль өндірушілері шектеулі мөлшерде 
электромобильдерді шығаруды бастады. Asia Auto Өскемен зауытында 
алғашқы KIA-ны шығарды. Қостанайдағы «Сарыарқа АвтоПром» зау-
ыты қытайлық JAC маркалы электромобильдердің тәжірибелік партия-
сын шығарды. Соңында, Азия Авто ЭКСПО-2017 көрмесінде LADA Vesta 
EV-ті таныстырды. Сонымен бірге, электронды көлік құралдарының, 
соның ішінде зарядтау станцияларының инфрақұрылымын дамыту бой-
ынша белсенді жұмыс жүргізілуде.
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4-сурет. Электромобилдер моделі

Қазақстандағы қалдықтарды басқару.
Қазақстандағы қалдықтарды басқару Экологиялық кодекспен 

реттеледі. Қатты тұрмыстық қалдықтарды басқарудың қалалық жүйесін 
жаңғыртудың 2014-2050 жылдарға арналған бағдарламасы мақұлданды. 
Бұл бағдарламаны әзірлеудің негізі «Жасыл экономика» тұжырымдамасы 
болды. Бағдарлама коммуналдық-тұрмыстық қатты қалдықтарды (ҚТҚ) 
жинау, тасымалдау, өңдеу және жоюдың тиімділігін, сенімділігін, эколо-
гиялық және әлеуметтік тиімділігін арттыруға бағытталған. Мақсаттар 
2030 жылға қарай қалдықтарды қайта өңдеудің үлесі 40% дейін және 2050 
жылға қарай 50% құрайды, ал қалдық қатты қалдықтарды полигондарда 
сақтау 2050 жылға қарай 100% дейін артады.

Қазақстанда жинақталған қатты қалдықтар 103,4 млн. Тоннаны 
құрады. Қатты қалдықтардың жылдық өсуі 5-6 млн. Тоннаны құрады 
және болжам бойынша 2025 жылға қарай жылына 8 млн. Тоннаға жетеді. 
Қалдықтардың едәуір жинақталуының негізгі себептері – менеджменттің 
тиімсіздігі, жаңадан пайда болған қалдықтардың дамуына экономикалық 
ынталандырудың болмауы және нормативтік базаның дамымауы.

Елде жыл сайын 300 мың тоннадан астам қалдықтарды өңдейтін 162 
кәсіпорын бар, олар 20-дан астам өнім түрлерін шығарады: пластик, 
металл, ағаш, шыны, қағаз, резеңке, биогаз, тыңайтқыштар және пиро-
лиз отыны. Бұл кәсіпорындар қатты қалдықтардың жалпы көлемінің 6% 
өңдейді.

Қалдықтарды басқару саласындағы Қазақстанның негізгі проблема-
лары:

1) қатты қалдықтардың өсуі мен жинақталуының артуы;
2)  қалдықтарды жинау мен тасымалдаудың тиімсіздігі;
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3)  полигондарды (ашық полигондарды) басқарудың жеткіліксіздігі;
4)  қалдықтарды бөлудің болмауы;
5)  коммуналдық қалдықтарды кәдеге жаратудың төмен деңгейі.
Қатты қалдықтармен ластанумен және қатты қалдықтарды тиімді 

басқарумен байланысты мәселелерді шешу үшін келесі шараларды 
қабылдау қажет:

1) Жоспарлау, субсидиялау, жобалау және т.б. сияқты стандартты 
әдістер мен әдістерді қолданыңыз.

2) Инновациялық шешімдерді қолданыңыз, мысалы, экожүйелік 
қызметтерге төлемдер, географиялық ақпараттық жүйелер және т.б.

3) Барлық технологиялық желіде қалдықтарды қайнар көзден бөлек 
жинауға дейін, полигондардағы қатты қалдықтарды көмуге 
аймақтық тәсілді енгізу.

4) Тұрмыстық қатты қалдықтарды тасымалдауды ғана емес, сонымен 
бірге жинауды, кәдеге жаратуды да қамтитын тарифтерді есептеу 
әдістемесіне өзгерістер енгізу.

5) Учаскелік инспекцияны мемлекеттік немесе тәуелсіз сараптама ин-
ституттарына ұсынады.

6) Қалдықтарды басқарудың нақты үлгісін қолдану қоғамдағы мінез-
құлық өзгерістерімен толықтырылуы керек.

7) Салық шараларын, сондай-ақ ресурстарды қайта пайдалануды ын-
таландыру шараларын енгізеді.

8) Қалдықтарды жинау, тасымалдау, сұрыптау, өңдеу және кәдеге жа-
ратумен айналысатын кәсіпкерлерден табыс салығы, қосылған құн 
салығы бойынша жеңілдіктер енгізу.

 
5-сурет. Электрондық қоқыстар
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Орнықты және тиімді органикалық ауыл шаруашылығын дамыту.
Еуропа елдерінде және АҚШ-та органикалық өнімге сұраныстың өсіп 

келе жатқандығын ескере отырып, органикалық ауыл шаруашылығы 
Қазақстан үшін тартымды секторлардың бірі бола алады. Органикалық 
егіншілік «Органикалық өндіріс туралы» заңмен реттеледі. Синтетикалық 
тыңайтқыштар мен пестицидтерді пайдаланбай, едәуір жер мен табиғи 
ресурстардың және дәстүрлі дақыл мәдениеті арқасында органикалық 
ауылшаруашылық өндірісті дамытуда Қазақстанның үлкен әлеуеті бар.

Қазіргі уақытта Қазақстан нарығында, негізінен Ақмола, Алматы және 
Қостанай облыстарында 29 өндіруші және 19 қайта өңдеу кәсіпорны бар.

Қазақстанда стандарттау, сертификаттау, менеджмент жүйелері мен 
таңбалау талаптарының жоқтығы қазіргі уақытта органикалық өнімдердің 
ішкі және экспорттық нарықтарының дамуын шектейді. Алайда, нарықта 
бірнеше халықаралық сертификаттау органы бар және кейбір жеке компа-
ниялар да осындай жүйелерді дамытуда.

Су ресурстарын ұтымды пайдалану.
Қазақстанда 39 мыңға жуық өзендер мен су ағындары бар, олардың 

7 мыңнан астамы 10 км-ден асады. Қазақстан өзендерінің көп бөлігі Каспий 
және Арал теңіздері мен Балқаш, Алакөл және Теңіз көлдерінің ішкі 
жабық дренаждық бассейндеріне жатады. Қазақстан Республикасының 
Су кодексіне сәйкес Каспий, Балқаш, Зайсан және Алакөл көлдері мен 
Ертіс өзені ерекше маңызды мемлекеттік су объектілері болып табылады. 
Жалпы, Қазақстанда 48 мыңнан астам көл бар, олардың жалпы су бетінің 
ауданы 4500 км² және сыйымдылығы шамамен 190 км³/ с.

Мемлекет трансшекаралық өзендерді пайдалануға, суармалы жерлерді 
қалпына келтіруге, су қоймаларын салуға және қайта құруға су ресурста-
рын басқару саясатында басымдық береді.

 

6-сурет. Тамшылы суару технологиясы
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Суармалы жерлер суармалы жерлерге қарағанда 8-10 есе өнімді. Суа-
руды тиімді пайдалану ауылшаруашылық өнімділігін арттырып, тұрақты 
экономикалық дамуды және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.

Агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы 
тұрақты суару жүйелерін қалпына келтіруге және суармалы жерлердің 
көлемін 40%-ға арттыруға бағытталған. Заманауи кәріз технологиялары 
мен суды есептеу жүйесімен қамтамасыз етілген суармалы жерлерді 
қалпына келтіру каналдар мен суару жүйелерінің тиімділігін арттыруға, 
сонымен қатар су ресурстарын басқаруды едәуір жақсартуға мүмкіндік 
береді.

Қазақстандағы су ресурстарын басқарудың 2014-2020 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасы төрт басымдықты қамтиды:

1) су ресурстарын басқаруды жақсарту үшін су ресурстарын эконо-
микалық тұрғыдан орнықты бөлуге көшу;

2)  суды үнемдеудің ең арзан әдістерін қолдануға көшу;
3)  инфрақұрылымды тиімсіз пайдаланудан инфрақұрылымды жақсы 

жағдайда ұстауға көшу;
4)  су ресурстарын басқару саласындағы айқын және айқын емес сала-

лардан нақты басқаруға көшу.
«Нұрлы жол» мемлекеттік инфрақұрылымды дамыту бағдарламасы 

аясында жылу, сумен жабдықтау және қоқыс шығару инфрақұрылымының 
тозуын 67%-дан 53%-ға дейін төмендету және қызмет көрсету сапасын 
жақсарту жоспарлануда. Қазақстандағы су ресурстарын басқарудағы 
негізгі міндеттер:

– Қазақстанда су ресурстарын пайдалану басқа елдермен салыстыр-
ғанда төмен тиімділікке ие;

– Қолданыстағы тариф жүйесі, әсіресе ауыл шаруашылығында, талап 
етілетін пайдалану шығындарын және амортизациялық аударым-
дарды өтемейді;

– Барлық салаларда, атап айтқанда ауыл шаруашылығында суды 
үнемдеуді ынталандырудың болмауы, мұнда шығын 66% құрайды;

– Инфрақұрылымға инвестициялардың жетіспеуі;
– Инвестициялардың жеткіліксіздігі және техникалық қызмет 

көрсетілмегендіктен ескірген су шаруашылығы инфрақұрылымы;
– Су объектілері туралы ақпарат базасының болмауы.
Ислам Даму Банкі «Казводхоз» республикалық мемлекеттік кәсіп-

орнына Алматы (35,4 мың га) және Оңтүстік Қазақстан (101,000 га) 
жерлерінде суландыру және дренажды қалпына келтіру үшін несие берді.

Сондай-ақ, Еуропалық қайта құру және даму банкімен Ақтөбе, Жам-
был және Оңтүстік Қазақстан облыстарында суару мақсатында ауданы 
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92,700 га болатын су және ирригациялық-дренаждық жүйелерді қайта 
құру жобасын жүзеге асыру үшін несиелік келісімге қол қойылды.

Жоспарда 41 авариялық резервуарды қайта құру қарастырылған, 
оның негізгі мақсаты су шаруашылығы құрылыстарын қауіпсіз пайда-
лану болып табылады. Сонымен қатар, 7 аймақта жалпы құны 57,2 млрд.
теңге болатын 1,9 млрд. м3 көлемінде қосымша су жиналатын 22 жаңа су 
қоймасын салу жоспарлануда. «Қазақстан Қарыш Сапары» ұлттық компа-
ниясы ғарыштық мониторинг деректері негізінде су ресурстарын есепке 
алу үшін геопортал ашуды жоспарлады.

3.2. SMART SITY Қазақстанның жасыл 
технологиясының моделі

Әлемдегі жаһандық үрдістердің бірі ретінде урбанизация процесі 
қарқынды дамып келеді. БҰҰ-ның бағалауы бойынша 2050 жылға қарай 
әлем халқының 68%-ы қалаларда тұрады. Бұл көліктік және тұрғын үй 
жүйелерінің күрделенуіне әкеліп соқтырады, энергияны ұтымды пайда-
лану және қоршаған ортаға құрмет көрсету өзектілігі артып келеді. Соңғы 
онжылдықтардағы осы өзекті мәселелерді шешу үшін көптеген елдер 
соңғы технологиялық жетістіктерді, соның ішінде цифрлық ақпараттық 
коммуникацияларды қолдана бастады. Осылайша «ақылдылық» (ақылды 
қала) тұжырымдамасын қолдана бастады.

Біздің жағдайымызды және алғышарттарымызды ескере отырып 
және әлемдік тәжірибені талдауға сүйене отырып, ақылды қалаларды 
дамытудың келесі моделі Қазақстан тұжырымдамасы үшін ең қолайлы 
бола алады.

Салар Факторлар мен көрсеткіштер 

1 2
Ақылды 
басқару 

- мемлекеттік қызметтердің ашықтығы мен айқындылығы
- мемлекеттік органдардың тиімділігін арттыру
- мемлекеттік қызметтердің сапасы

Ақылды 
қоғам 

- жеке табысқа жету және тұрғындардың құзыреттіліктерін 
дамыту үшін жағдай жасау
- ғылым мен инновацияның қол жетімділігі
- Халыққа қызметтерді онлайн-қамту

Ақылды 
тұрмыс

- тұрғындар мен қонақтар үшін қауіпсіздіктің жоғары 
деңгейін қамтамасыз ету
- халықтың әл-ауқатын жақсарту
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Жалғасы
1 2

- тұрғын үй секторындағы кәсіпорындардың өнімділігін 
арттыру
- медициналық көмекке қол жетімділікті қамтамасыз ету 
және салауатты, спорттық өмір салтын қалыптастыру
- тұрғын үйге қол жетімділікті арттыру

Ақылды 
экономика 

- ел экономикасының тұрақтылығы мен бәсекеге 
қабілеттілігін арттыру
- қалалардың Еуразияның іскери орталығы ретінде 
қалыптасуы

Ақылды қөлік 
және АТ инфра-
структурасы

- байланыс және ақпараттық-коммуникациялық технологи-
яларды дамыту
- көлік инфрақұрылымын дамыту

Ақылды қоршаған 
орта

- қала ортасын өзгерту арқылы қоғамдық кеңістікті дамыту
- таза қоршаған ортаны сақтау

SmartCity-ге негізделген қалалық әлеуетті бағалау.
 

Тұрақты урбанизацияның болашағы бар: Қазақстандағы 100 мыңнан 
астам халқы бар 41 қала үш санатқа бөлінді: жоғары дәреже; орташа 
дәреже; әлсіз дәреже. Индикаторлардың 10 критерийлері бойынша барлық 
қалалар урбанизация перспективаларының үш дәрежесіне бөлінді: 
халықтың өсуі; Экономикалық өсім өнімді жұмыспен қамту; Дамыған 
инфрақұрылым және көлік; Тұрақты экология; Жасыл технология; Тиімді 
басқару; Smart City перспективалары; Ыңғайлы қалалық орта; Белсенді 
халық; Бизнесті дамыту. Нәтижесінде келесі рейтингтік топтар алынды: 
14 – урбанизация көрсеткіші жоғары қалалар; 16 – урбанизацияның 
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орташа рейтингі бар қалалар; 11 – урбанизация деңгейі төмен қалалар. 
Ең жоғары бағаланған қалалар: Алматы, Шымкент, Астана, Қарағанды, 
Тараз, Павлодар, Қостанай, Қызылорда, Атырау, Ақтау, Теміртау, 
Көкшетау, Талдықорған, Екібастұз, Ақкөл.

Урбанизация перспективаларының жоғары рейтингі бар қалалар ара-
сында «экономикалық өсу және өнімді жұмыспен қамту», «дамыған 
инфрақұрылым мен көлік», «бизнесті дамыту», әсіресе «SmartCity пер-
спективалары» сияқты көрсеткіштер басқа критерийлерге қарағанда жиі 
болды. Рейтингтің төмен болуының негізгі себептері – экономикалық 
депрессия, қоршаған ортаның нашарлауы, өмір сүру деңгейінің төмендігі, 
SmariCity технологияларын енгізуге ынталандырудың болмауы. Бұл 
қалаларға Лисаковск, Зыряновск, Арқалық, Приозерск, т.б.

Smartcity бағдарламасын Қазақстанда енгізу.
«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы SmartCity-ді еліміз-

дің бес ірі қалаларында – SmartAstana, SmartKaraganda, SmartOntystuk, 
SmartAlmaty, SmartAktobe-та дамытуды қарастырады. «Ақылды 
қаланы» дамыту бойынша жұмыстың негізгі басымдықтары мына-
лар: облыс тұрғындарының өмір сүру сапасын жақсарту; электрондық 
түрдегі мемлекеттік қызметтер үлесін арттыру; Smartcity халықаралық 
рейтингтеріне Қазақстан аймақтарының кіруі; IOI архитектурасын 
дамыту; Smartcity тұжырымдамасына сәйкес бастамалық жобаларды іске 
асыру; G2G, B2B және G2B сегменттерінде қағазсыз әрекеттесуді ынта-
ландыру.

Сонымен қатар, жобаларды іске асыру бенчмаркинг, яғни үздік әлемдік 
және отандық тәжірибеге бағдарлану арқылы жоспарланған. Халық-
аралық стандарттарға сүйене отырып, Қазақстан Smart City саласындағы 
өзінің ұлттық стандарттарын әзірледі және бекітті. Олар энергияны 
үнемдеу, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, көлік, білім беру, 
денсаулық сақтау, экология және ақпараттық технологиялар саласындағы 
инновациялық шешімдердің арқасында қауіпсіздік пен қызмет көрсетудің 
жоғары деңгейімен қоса, қалалық процестерді орталықтандырылған 
басқарудың түбегейлі жаңа мүмкіндіктеріне қойылатын жалпы талап-
тарды реттейді.

Қазақстан үкіметі Smart City стандартының «анықтамалық» стандар-
тын жасады. Бұл IT-жобалар арқылы өңірлердің орталық мемлекеттік 
органдармен өзара әрекеттесу қағидаттарын, өзара іс-қимыл архитек-
турасын, сондай-ақ үкіметтің деректерді жинау және өңдеу әдістерін 
қамтитын құжат. Жалпы, бұл тәсіл басым міндеттерді шешетін танымал 
өнімдер мен технологияларды енгізуге, аймақтың экономикалық және 
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әлеуметтік өсуіне жағдай жасауға, дәлелденген шешімдерді іске асыру 
арқылы қаржылық ресурстарды үнемдеуге және отандық IT нарығын 
дамытуға мүмкіндік береді; ақылды қаланың жетілуін бағалаңыз. Елдің 
қалаларында осындай әлеуметтік маңызы бар жобалардың жүзеге асы-
рылуы бірден қалалық жерлерде тұрғындардың жағдайын жақсартуға оң 
әсер етеді. Қазіргі уақытта электронды күнделік, балаларды балабақшаға 
орналастыру түрлері цифрландырылған. Павлодар облысындағы 
Smartcity жобасына сәйкес мектептегі үлгерім 3 пайызға артты. Олар 
электронды журналдарға қосылды. Шығыс Қазақстан облысының 
аудандарында жүйеге қашықтан орналасқан 67 дәрігерлік амбулатория 
қосылған. Алғашқы медициналық көмек және дәрігердің келу уақыты 
қысқарды. Сонымен қатар, ақылды көшелерді жарықтандыру технология-
лары Астана қаласында энергияны тұтынуды 30% төмендетуге мүмкіндік 
берді.

Smart-City технологияларына негізделген қалаларды дамытуда 
қалыптасқан тәжірибе мен жинақталған тәжірибе урбанизация процесінің 
ғаламдық беталысын және қала қоныстарының тұрақты даму тенденция-
сын көрсетеді.

Ақпараттық технологиялардың даму динамикасы мен деңгейі олардың 
өсу векторларын және олардың өмір салаларын анықтауда оларды кеңінен 
қолдану процесін сөзсіз етеді. Ғаламдық тенденциядан кейін Қазақстан 
экономиканың түрлі салаларында, соның ішінде қалалардың тұрақты 
дамуы үшін цифрлық технологияларды енгізуде белгілі бір тәжірибе 
жинады. Қазақстандағы әлеуметтік-экономикалық, табиғи және аумақтық 
жағдайларды ескере отырып, «ақылды қалалар» технологияларына 
негізделген урбанизацияны дамыту үшін келесі факторлар дамуда.

7-сурет. Қалаллық электроавтобустар
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1. Мемлекеттің демографиялық саясатының нәтижесінде ел халқы 
көбеюде. Соңғы 20 жыл ішінде халық саны 16,4%-ға артып,             
18,4 млн адамға жетті. Сонымен қатар, үлкен аумақты есептегенде, 
халықтың тығыздығы бір шаршы км-ге 6,72 адамды құрады. Бұл 
әлем елдері арасындағы ең төменгі көрсеткіштердің бірі (184 орын).

2. Соңғы онжылдықтарда адамдарды ауылдық жерлерден қалаларға 
көшіру процесі жүрді, нәтижесінде ел халқының 56%-ы қалаларда 
тұрады және қалалар саны өсуде. Қалалар мәртебесінде 87 елді 
мекен бар, оның 27-сінде шағын моноқалалар мәртебесі бар,               
100 мыңнан астам халқы бар 21 қала, Алматы, Астана, Шымкент 
қалалары миллионерлер қатарына кіреді.

3. Қазіргі уақытта халықаралық үрдістерге сәйкес көптеген қалаларда 
«ақылды қалалар» технологиялары енгізіле бастады. SmartCity-
дің әртүрлі компоненттері 43 қалада тарала бастады. Алматы, 
Астана, Шымкент және Ақкөл қалаларының сәтті мысалдары осы 
тұжырымның дәлелі.

БҰҰ-ның тұрақты даму мақсаттарын іске асыру қажеттілігі Қазақстан 
үшін ұзақ мерзімді перспективадағы маңызды перспектива болып табы-
лады. Қазақстан жағдайында келесі мақсаттар маңызды: 11 – қауіпсіз, 
өміршең және тұрақты қалалар; 7 – барлығы үшін тұрақты және зама-
науи энергия; 13 – климаттың өзгеруіне қарсы күрес; 9 – өміршең 
инфрақұрылым құру және тұрақты индустрияландыру. Осы уақытта осы 
мақсаттарды іске асыруды қамтамасыз ететін көрсеткіштер төмен болып 
қалуда.
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4-ТАРАУ. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ 
ЖАСЫЛ ТЕХНОЛОГИЯЛАР

4.1. Энергияны үнемдейтін технология

Энергия тиімді жарықтандыруды пайдалану.
Қарағанды облысындағы 10 денсаулық сақтау нысандарына 

техникалық байқау жүргізілді. Шығарылған жүктеме көлемі шамамен 1,5 
МВт құрайды.

Қыздырма жарығы Энергия үнемді Жарықдиодтық 
40 Вт = 40 Вт
1 000 сағат
Высокое > 150*
Шыны / Нәзік
Төмен

7 W = 40 W
5 000 сағат
Высокое > 100*
Шыны / Нәзік
Орта

5 W = 40 W
20 000 сағат
Высокое > 70*
Пластик / Берік
Жоғары

Энергияны тиімді жылытуды пайдалану.
Қарағанды облысындағы шағын қазандықтарды жаңғыртудың әлеуеті: 

бюджеттік ұйымдардың 600 автономды қазандықтары қаралды; Көмір 
шығыны 160 мың тонна; Пиролиз пештерін орнату кезінде 4 есе азайту 
мүмкіндігі. Пиролиз қазандығының жұмыс принципі – қатты отынның 
түрі, әдетте ыстық су қазандығы, онда отын мен ұшпа заттар бөлек күйіп 
кетеді. Артықшылықтары – жанармайдың толық жануы; Көмірді 40% 
үнемдеу; СО2 шығарындыларын 90% дейін төмендету; Оңай жұмыс.

Мемлекеттік сектор үшін ең үнемді жасыл технологиялар:
1.  Күн коллекторы – жылыту және ыстық су үшін күннің жылу энер-

гиясын жинауға арналған құрылғы;
2.  Приолизный пеші – түтін газдарының көп сатылы жануы бар өте 

ұзақ жанатын қазандық;
3.  Энергия үнемдейтін терезелер – бөлмелерде жайлы микроклимат-

ты қамтамасыз ететін терезелер;
4.  Жарықдиодты жарықтандыру – жарық көзі, онда жарық диодтары 

жарық көзі ретінде қолданылады. Энергияны 10 есе үнемдеу.
5.  Радиатордың шағылысы – радиаторлардан шыққан жылуды тиімді 

пайдалануға мүмкіндік береді;
6. Күн панельдері – күн сәулесінен электр энергиясын өндіруге 

арналған құрылғы.
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Жасыл технологияны ауылдық жерлерде қолдану.
Жасыл технологияның артықшылықтары:
– Су шығынын 75% дейін төмендету мүмкіндігі;
– Күн коллекторларынан ыстық суды тегін алу;
– Өнімнің өнімділігін 60% дейін арттыру;
– Жылыту шығындарының 50% дейін төмендеуі;
– Жарықтандыру шығындарының 50% -ға дейін төмендеуі;
– Жасыл технологияны қолдану арқылы өнімнің өзіндік құнын 

төмендету.

Жасыл технологиялардың іске асырылған жобаларына мониторинг 
жүргізу.

Ақтөбе облысы, Қандыағаш – жеке үй. Қуаты 5 кВт болатын жел-күн 
электр станциясы (күн энергиясы үшін 3 кВт, жел энергиясы үшін 2 кВт) 
барлық электр энергиясының 85%-ы жаңартылатын энергия көздерінен 
өндіріледі.

Ақтөбе облысы, Байғанин ауданы, Қарауылкелді – қоғамдық монша. 
Қуаттылығы 13 кВт/380 В күн электр стансасы (құны 7 млн. теңге). 
Орнатылды: 105 дана аморфты кремнийдің 126 дана күн батареялары, 
15 кВт/240 В күн батареяларына арналған зарядтау реттегіші, 60 дана 
мөлшеріндегі 12 V/220 AH гелий батареялары және 240 V/380 V/15 кВт 
инвертор.

«Жасыл көпірдің» алғашқы ірі және үнемі дамып келе жатқан жобасы 
Ақмола облысының дәл осындай ауылындағы «Арнасай» «жасыл тех-
нологиялар» халықаралық демонстрациялық және білім беру орталығы 
болды. Әлемде мұндай бір-екіден оннан астам орталық жоқ. Орталықтың 
арқасында жасыл технологиялардың нақты трансферті іске қосылды. 
Мәселен, серіктестік аясында жаңа буынға, күн-вегетариандыққа 
арналған жобалық-сметалық құжаттар сыйға тартылды. Қазақстандағы 
алғашқы жобаны «Энергия: газ, жылу және электр, сонымен қатар 
органикалық тыңайтқыштармен өңдейтін зауыт салу» жобасын жүзеге 
асыру үшін ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды.

Бүгінгі таңда құрамына Вячеславская орта мектебі, Арнасай жасыл 
технология орталығы, халықтық жасыл технологиялар академиясының 
білім тарату орталығы және тағы басқалар кіреді.

Жоба келесі нәтижелерге қол жеткізді: Вячеслав мектебі «жасыл техно-
логияларды» енгізу арқылы жыл сайын коммуналдық төлемдерді – жылу, 
жарықтандыру және т.б. үшін үш миллион теңгеге дейін үнемдейді. Арна-
сай орталық жылу орталығында 35 жасыл технология орнатылды, жаңа 
жылыжай салынды. ұрпақтар – күн био-вегетариандық, жертөледе фито-
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диод жылыжайы орнатылды, балық өсіру үшін жабық сумен жабдықтау 
жүйесі жұмыс істейді. Білімді тарату орталығында шамамен 7000 адам 
оқытылды. Арнасай ауылындағы 300 үйдің ішінен 168 тамшылатып суару 
жүйелері орнатылып, органикалық көкөністер өсірілуде.

4.2. ЭКСПО-2017: Қазақстан үшін жасыл технологиялар

Сәтті өткізілген ЭКСПО-2017 халықаралық көрмесі Қазақстанда жасыл 
технологиялар мен жасыл энергияны енгізу перспективалары туралы 
мәселені көтереді. Көрме әсерінің ең терең міндеті – ең жақсы шетелдік 
технологиялар мен тәжірибені елдің экономикасы мен өміріне енгізу. 
Әрине, экономиканың құрылымы мен әлеуетіне, табиғи ресурстардың 
мүмкіндіктеріне байланысты барлық әлемдік технологиялар қолайлы 
және пайдалы бола бермейді.

 

ЭКСПО құбылысы ғылым, бизнес және қоғамның нәтижелі және 
қарқынды өзара әрекеттесуіне ықпал етті. Көрме осы саладағы озық 
идеялар мен технологиялардың символдық көпіріне айналды. ЭКСПО 
көрмесіне 115 мемлекет және 20-дан астам халықаралық ұйым қатысты».

Барлық елдердің көрмелерінде жаңартылатын энергия саласындағы 
әлемдік технологиялардың жетістіктері: жел, күн, геотермал, гидроэнер-
гетика, биоэнергетика және атом энергиясы көрсетілді. Қазақстан Респу-
бликасы үшін қызықты идеялар, жобалар үш топқа бөлінеді. Біріншісі – 
ғылыми идеялар мен коммерциялық қол жетімді инновациялар. Екіншісі – 
жүзеге асыру технологиясы. Үшіншісі – оқыту әдістері, технологиялар.
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ЭКСПО-да ұсынылған материалдарға қажетті сараптамалық талдау 
негізінде Қазақстан Үкіметі 133 технологияны анықтады, оның ішінде: 
қажетті сараптамалық талдау негізінде электр энергиясы, энергияны 
үнемдеу және жаңартылатын энергия көздері саласындағы 63; 36 – эко-
логияда; 27 мұнай-газ саласында; 7 – көмір өнеркәсібі. Оның ішінде 25 
технологияны ұлттық компаниялар, 86-ны облыс әкімдіктері таңдаған.

 Өз кезегінде, осы технологиялардың ерекшелігіне байланысты әр 
түрлі салалар мен қосымшалар қатысты. Мысалы, қалдықтарды басқару, 
суды тазарту және ауа сапасын бақылау саласында 29 экологиялық 
технологияны қолдануға болады. Әрине, ЭКСПО-2017 тақырыбына 
сәйкес, көптеген технологиялық жобалар жаңартылатын энергия және 
энергетикалық ресурстар саласындағы инновациялық дамуды көрсетеді.

Мәселен, отандық «ҚазТрансОйл» компаниясы іске асыру үшін үш 
өңдеуді қабылдауға ниетті, олардың екеуі - Австрия және біреуі – Сло-
вакия. Австриялық Solid австриялық компаниясының күн жүйелерін 
бөлмелерді жылыту үшін де, салқындату үшін де пайдалануға болады. 
Тағы бір австриялық технология - бұл Sundrops жылжымалы күн электр 
станциясы, оны кез-келген жерде, соның ішінде қала шекараларын 
орнатуға болады, өйткені бұл станция шу шығармайды және зиянды 
шығарындылар шығармайды. Экокапсуланың экокапсулалары – жел 
генераторы мен фотоэлектрлік панельдермен жабдықталған Слова-
киядан келген жылжымалы тұрғын модульдер, модульдер тұрақты 
күзет бекеттерінде, мұнай өндірісі объектілерінде, мұнай және газ 
құбырларында -50-ден + 50 градусқа дейін температурада жұмыс істей 
алады.

Казцинк менеджерлері бірнеше оқиғаларға қызығушылық танытты. 
Мәселен, поляк генераторы Horus Energy орнатты, ол 7 күн бойы кез 
келген жерде электр қуатының көзі бола алады. «Казцинк» ЖШС 
объективіне бірден екі өндіріс кірді: ағынды суларды тазартудың ресейлік 
жылжымалы кешені, сонымен қатар органикалық материалдардан, 
негізінен, қалдықтардан отын, электр және жылу шығаруға арналған 
Чехия технологиялық шешімдері. Сонымен қатар, мамандар жылу мен 
су шығынын азайтуға мүмкіндік беретін ақылды жылумен жабдықтау 
жүйелеріне назар аударды. Көшеде жарықдиодты шамдарды орнату пай-
далы болуы мүмкін, олар энергияны тұтынуды 50% төмендетеді және 
сонымен бірге жарықтандыруды 30% арттырады.

«Тараз химиялық паркі» АЭА қатысушысы – «Central Asia Chemical» 
ЖШС жоғарыда аталған француздық жылу электр станцияларының 
түтін газдарынан көмірсутекті кәдеге жарату технологиясына назар 
аударды. Пестицидтер мен агрохимиялық өнімдер өндірумен айналы-
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сатын АЭА-ның тағы бір мүшесі бірден тұрмыстық және өнеркәсіптік 
қалдықтарды өңдеумен, қалдықтарды басқарумен, энергия үнемдеумен, 
ауа мониторингімен, сондай-ақ күнмен жұмыс істейтін автобустармен 
байланысты 18 жаңа өнімге қызығушылық танытты.

Болашақта когенерациялық қондырғылар Қазақстанның энергетика-
лық саласының тірегі болып қала береді, алайда ЭКСПО көрмесінде осы 
сектор үшін жасыл технологияларды құру мүмкін болды. Мәселен, био-
масса (биоотын) мен пластмассаны өндіру үшін ЖЭО-дан түтін газын 
кәдеге жаратудың француз технологиясын ұсынған жөн. KTZ итальяндық 
Glowee наноқұстарына назар аударуға тұрарлық. Олардың қайта өңделген 
қоқыстардан жасалуымен қатар, оларға орнатылған күн панельдері 
жақын электр станциясына жеткізілетін энергия көзі болып табылады. 
Жапон технологиясын қолдана отырып, Қазақстан Каспий және Арал 
теңіздеріндегі тұнбадан энергия алады.

31 технология Қарағанды облысының осы бес ірі ұйымының назарын 
аударды. Павлодар облысында ЭКСПО-2017-де ұсынылған үш жобаны 
жүзеге асыру ұсынылды: неміс және түрік жел электр станциялары, 
сонымен қатар биоотын негізінде жұмыс істейтін поляк қазандықтары. 
Үндістандық күн сәулесімен жұмыс істейтін автономды шамдардың 
үнділік жобасы қазақстандықтарды қызықтырды. Бұл қондырғылар шаруа 
қожалықтары сұранысқа ие болады деп болжанады. Сондай-ақ, жаяу 
жүргіншілердің кинетикалық энергиясын электр энергиясына айналдыра-
тын британдық жабын төсеу технологиясы Павлодар облысының шағын 
қалаларында коммуналдық қызмет өкілдерін қызықтырды.

Оңтүстік Қазақстан да «жасыл энергияны» дамытуға өз үлесін қосады. 
Мұнда Германияның күн жүйелері институты күн энергиясын электр 
энергиясына түрлендіретін қондырғылар шығару жөніндегі қазақстандық 
жобаны қаржыландырады. «Шымкентмай» АҚ пайдалану шығындарын 
азайту және жұмыс тиімділігін арттыру үшін суды ерітілген оттек-
тен терең тазарту үшін Беларуссиялық технологияға сүйенеді. Жасыл 
құрылғылар шалғай ауылдар мен шаруа қожалықтарын таза энерги-
ямен қамтамасыз ете алады. Олар Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік 
университетінің базасында биогаздың тиімділігін арттыру және тау-кен, 
металлургия және мұнай өндірісіндегі ілеспе газдарды алу бойынша тағы 
бірнеше жобаны жүзеге асырмақшы.

Ақтөбе кәсіпорындары 18 технологияны енгізеді. «Ақтөбе хром 
қосылыстары зауыты» АҚ (Жапония) өндірушінің сутегі қозғалт-
қыштарын қолдана отырып, өндіріс шығындарын 2% төмендетуге қол 
жеткізе алады. «Ақбұлақ» АҚ ұңғымаларды электрмен жабдықтау үшін 
неміс технологиясын қолданатын жел электр станцияларын пайдаланады. 
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Бұл еңбек өнімділігін 15% арттырады және қоршаған ортаны ластанудан 
қорғайды. «Болашақ» шаруа қожалығы ауылшаруашылық қалдықтарын 
өңдеуде чех технологиясын қолдануды қарастырады. Өндірілген биоотын 
ғарыштық жылытуға пайдаланылады.

Елорда әкімдігі сегіз жобаны перспективалы деп санайды. Астананың 
қатты қысымен бірге жылу құнын азайту өте маңызды, оған француз 
оқшаулағыш жабыны кіреді. Компанияның (Литва) жоғары бейімделген 
фотоэлектрлік панельдері Астана үшін де бейімделеді, олар ауыр 
беткейдің арқасында қыс мезгілінде қолдануға болады, және қасбеттердің 
қапталған материалы елордалық ғимараттарға энергияны өндіруге 
көмектеседі. Елордада сіз күн энергиясын барынша пайдалана аласыз. 
Жылу электр станцияларынан ластаушы заттар шығарындыларын табиғи 
газ көрсеткіштеріне дейін азайту үшін қытайлықтардың көмегімен қала 
билігі қаладағы экологиялық жағдайды едәуір жақсартуды жоспарлап 
отыр.

Географиялық артықшылықтарға Алматы облысы ерекше назар ауда-
рады. Таңдалған он жобаның бірі – Панфилов ауданының учаскесіндегі 
жылу стансасы үшін жылу суын жылыту және энергияны өндірудің неміс 
технологиясы.

Қызылорда облысында қуаттылығы 50 МВт күн электр станциясының 
құрылысына қол қойылды. Ақмола облысында қуаттылығы 100 МВт 
болатын «Астана ЭКСПО-2017 жел электр станциясының құрылысы» 
жобасын қаржыландыру туралы келісімге қол қойылды.

Осылайша, орташа қуаттылығы 700 МВт болатын жаңартылатын қуат 
көздері бар келісім-шарттарға қол қойылды. Қазақстанда соңғы жыл-
дары 300 МВт қуаттылығы бар жаңартылатын энергия көздері енгізілді. 
Мақсат-2020 жылға қарай жаңартылатын энергия көздерінің қуатын 
тұтынылатын электр энергиясының 3% -на дейін арттыру. Бұл көрсеткіш 
«Жасыл экономиканы» дамыту тұжырымдамасында бекітілген.

ҚР Білім және ғылым министрлігі ЭКСПО-да ұсынылған идеялар 
мен жобаларға талдау жасады: көрмеге әлемнің 55 университеттерінің 
өкілдері қатысып, 100-ден астам кездесулер мен келіссөздер өткізді, 
ынтымақтастық туралы тоғыз меморандумға қол қойылды. Мысалы, 
ҚазҰУ. әл-Фараби болашақ жаңа материалдарды зерделеу үшін Лат-
вия университетімен жаңартылатын энергияның жаңа технологияла-
рын дамыту бойынша бірлескен ғылыми зерттеулер жүргізуге келісті. 
Венгрия, Чехия, Польша серіктестерімен электр энергиясын өндіру 
саласындағы технологиялар трансферті бойынша, сонымен қатар Фран-
ция, АҚШ өкілдерімен термоэлектрлік материалдар негізінде өсімдіктерді 
пайдалануды дамыту бойынша ынтымақтастық туралы.
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8-сурет. Жасыл униеврситет кампусы

Неміс ғалымдарымен бірге университетте Қарағанды мемлекеттік 
индустриалды университеті құрылды, ол энергия үнемдейтін жылу 
жабдықтары мен «ақылды» электрмен жабдықтау желілерін пайдалану 
мүмкіндіктерін зерттейді.

Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты энергияны үнем-
дейтін 105 технологияны, 10 жобаны облыс экономикасына енгізу 
жоспарлануда. Атап айтқанда, университет украин энергетиктерімен күн 
панельдерін перделер түрінде пайдалану жобасында ынтымақтасуда.

4.3. Қазақстанда жасыл технологияларды енгізу
 
Елде енгізу үшін ең жақсы шешімдер таңдауға, жасыл жобаларды 

таңдау және іске асыру процесін жылдамдатуға мүмкіндік беретін ең 
жақсы қол жетімді технологиялардың тізілімі жасалуда. ЭКСПО-2017 
көрмесінің инфрақұрылымы мен мұрасының негізінде Халықаралық 
жасыл технологиялар мен инвестициялық жобалар орталығы құрылды. 
Орталықтың қызметі инвесторлардың жұмысы үшін жағдай жасауға 
бағытталған – жасыл инвестициялардың қайтарылуы мен сақталуының 
кепілдігі, жасыл мәдениетті қалыптастыру және Қазақстанда, кейіннен 
Орталық Азия аймағында жасыл технологияларды дамыту арқылы 
экологиялық проблемаларды шешу. Орталық аймақтық билік орган-
дарына, инвесторларға және жасыл экономика саласындағы бизнес-
жобаларға әдістемелік, құқықтық және техникалық қолдау көрсетеді.

Құрылған «жасыл» технологиялардың тізілімі шешім қабылдаудың 
ең жақсы нұсқаларын таңдауға, жасыл жобаларды іске асыруда таңдау 



54

мен шешім қабылдау процесін жеделдетуге мүмкіндік береді. Соны-
мен қатар, жасыл экономикаға көшуге қатысатын барлық адамдар үшін 
орталықта цифрлы мәліметтер базасы жасалады. Бұл жел, күн, гидро 
және геотермалдық әлеует туралы әр түрлі ақпарат пен ақпаратты, қатты 
тұрмыстық қалдықтар полигонының картасын бүкіл Қазақстан бойынша 
біріктіреді.

Төменде Қазақстанда енгізу үшін таңдалған жасыл технологиялардың 
тізімі келтірілген.

ҚТҚ қалдықтары, топырақ пен судың ластануы, метанның 
шығарындылары.

Қоқыс полигонын көму. Құрамында көмір бар қалдықтарды жоғары 
температуралы пештерде, биогаз мен вермикостатқа, микробтық 
тыңайтқыштарға полигондарға шығармай өңдеу.

Ілеспе газ шығарындылары.
Шағын зауыттарда газ айдау, сұйытылған газ (сұйытылған табиғи газ) 

өндіруге арналған ұшақтар. Евро-5 дизель отынын шығару үшін көміртегі 
индексі 1,5-тен аспайтын ілеспе газды пайдалану.

Мұнайдың ластануы және қож, мұнай шламы. Мұнай кен орында-
рын аз пайыздық пайдалану.

Мұнай шламын өңдейтін шағын зауыт. Мысалы, экологиялық таза, 
аязға төзімді күкірт бетонын, портландцементсіз күкірт цементін және 
мұнай қалдықтарынан берік күкірт асфальт өндірісі. СО2 негізделген 
мұнай қалдықтарын жою технологиялары, мұнайды қалпына келтіруді 
жақсарту, сонымен бірге бұрыннан дамыған мұнай кен орындарынан 
мұнай өндіру.

Жану пештеріндегі диоксиндердің жинақталуы, полигондар.
Жоғары температуралы модульді газды қайта өңдеу пештері. Биогазға, 

өсімдік шаруашылығына, пештерге органикалық сұрыптау арқылы поли-
гондарды рекультивациялау.

Өндірістік қалдықтар, қалдықтар, ауа райы, су көкжиегінің ласта-
нуы.

Жоғарғы қабатты пленкамен инкапсуляция, вермикомпостен жасыл-
дандыру. Контактісіз дезинтеграторлармен ультрафинді тегістеу.

Ағынды сулардың жерасты суларының ластануы, жер асты 
көздері.

Биогаздағы биопондтағы үйрек, хлорелланы тазарту, жергілікті 
ағынды суларды тазарту, личинкаларды және селекциялық шыбындарды 
селекциялау арқылы, эйхорниядан алынған биоотын

Қазақстандағы көмір қалдықтары миллион тоннаға бағаланады. 
Ауаның көмірмен жұмыс істейтін ЖЭО-дан ластануы.
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Көкөніспен араласқан биоотын алу, органикалық қалдықтар - гумат-
тар мен сорбенттер. Су көмірінен синтетикалық майды қазандықтарды 
өзгертпестен кавитация әдісімен алу. Ультра ұнтақталғаннан кейін 
көмірді сұйылту. Көмірсутекті отын қазандықтарды ауыстырмай және 
саптамаларын алмастырусыз.

Үйде жағылатын көмір пештерінен, ағаш кесілген жасыл 
кеңістіктерден ауаның ластануы.

Шөптерден, қамыстан және румекс түйіршіктерінен, көмір шаңы 
брикеттерінен, жоғары температуралы және пиролиз пештерінен 90%-дан 
астам тиімділігі бар түтін мен күлден престелген отын.

Уытты қалдықтар, тұрақты органикалық ластағыштар, пести-
цидтер.

Дәстүрлі жану технологиясымен салыстырғанда 10 есе арзан эколо-
гиялық таза критикалық сұйықтық технологиясы. Фторемедитация 
металдарға, металоидтарға, мұнай көмірсутектеріне, жарылғыш немесе 
улы газдарға және өнеркәсіптік шығарындылардың өнімдеріне жатады.  

Сынап пен селеннің ластануы.
Эйххорния. Сынаптың қауіпті түрін төмендететін, оны элементар-

лыққа айналдыратын трансгенді өсімдіктер.
Тұзды жерлердің көбеюі, Арал теңізіндегі тұзды шаңның күшеюі 

және тау мұздықтарындағы жауын-шашын.
Тұзды сіңіретін және топыраққа төзімді өсімдіктерді отырғызу. 

Бұлар – тұз сорпасы, амарант, румекс, бидай асқабақ, тәтті жоңышқа, 
ас тұзы, құмай, шығыс солянка, каспий тұзды құрт, төменгі астрагалия, 
жапырақты жүзгүн. Құмды акация – жемшөп, бояу, сәндік, мелофия, 
құрылыс материалдарына жарамды.

Жердің тозуы және шөлейттенуі.
Сидераттар, люпин, амарант өсіру. Сапропелден, түбіндегі шөгін-

ділерден, вегетативті биогумустан топырақ өндіру.
Көмір шахталарында метанның шығарындылары.
Сұйық диметилтер өндірісі – ішкі жану қозғалтқыштары үшін 

әмбебап экологиялық таза отын, полимерлер, метанол және цианидтер 
өндірісі үшін шикізат.

Мотор отынының төмен сапасы.
Мұнайдың жеңіл фракцияларын бір сатылы өңдеу технологиясы. 

Күкірт алу және мұнай өнімдерінің жеңіл фракцияларының шығым-
дылығын 20% арттыру үшін мұнай өңдеу зауыттарына жеткізілетін 
мұнайды кавитациялық өңдеу. Судан таза бензин мен ауадан 
көмірқышқыл газын шығару.
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Бітелген металл қалдықтары.
Шағын металлургиялық өндіріс.
Алматыдағы және ірі қалалардағы автокөлік құралдарымен 

ауаның ластануы.
Тиімділік 90%-дан жоғары – су отын қоспалары, Parus қондырғысы – 

азот оксидіндегі жану. Суперкапакаторлардағы арзан электр көлігі. 
Электрлік велосипедтер мен мотороллерлерді құрастыру.

Кептелістер.
Шағын электр көліктерін пайдалану - скутерлер, велосипедтер, ролик-

тер. Юницкийді жоғары арқанмен тасымалдау. Төмен шу бұрандасы бар 
аутогиоз. Өте жарық материалдарынан, конструкциялардан, композиттер-
ден жасалған колоннадағы ғимараттар.

Теміртау, Павлодар, Өскеменнің ірі кәсіпорындарының ауаны 
ластауы.

Түтін газын кәдеге жарату. Химиялық өндірісті жеңілдету, белсендіру 
және қоршаған ортаға әсер ету технологияларын қолдану CO2 сыни 
тұрғыдан негізделген.

Тұрғын үй жабық жерлерде ауаның ластануы.
Фотокаталитикалық ауаны тазартқыш. Қабырғаларға, тұсқағаздарға, 

едендерге, жиһаздарға экологиялық материалдарды пайдалану. Ауаны 
және бактерицидті кондиционер, күн мұржасы.

Төмен сортты жылуды (биогаз, жалын, үй пештері, күн коллек-
торлары) электр энергиясына түрлендіру.

Жанармайдың барлық түрлерінде тиімділігі 80% болатын төмен 
сортты жылуды электр энергиясына тікелей түрлендіруге арналған 
термиялық генераторлар.

Өзінің шикізат базасына (құм, саз, қиыршық тас, әк, глинозем, 
мәрмәр) қарама-қайшы құрылыс материалдарының қымбаттығы мен 
импорты.

Топырақтан, перлиттен, саздан, сығымдалған сабаннан, сабаннан, вер-
микулиттен, бентониттен, базальтты арматурадан алынған экологиялық 
үйлер.

Тау мұздықтары мен таулы өзендердің су құрамын азайту, 
таулардың су өткізгіштігін арттыру.

Тау бөктерін нығайту үшін Rumex таулы сортының таралуы. Жасанды 
жаңбыр қондырғыларының міндеті.

Топырақ пен суды радионуклидтерден тазарту.
Күнбағыс көшеттерінің көмегімен ол АҚШ-тағы бұрынғы уран бай-

ыту зауытының аумағында, Огайо штатында, сондай-ақ Чернобыль 
атом электр станциясының төртінші реакторынан бір шақырым жерде 
орналасқан шағын резервуарда сәтті көрсетілді.
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Қорғасынның топырағын тазарту.
Топыраққа сірке қышқылының енгізілуіне байланысты еритін қосы-

лыстардың көбеюімен үнді қыша, жүгері, рагвед.
Топырақты никельден тазарту.
Никельді гипераккумуляторды қолдану арқылы фитоэкстракция.
Химиялық ластаушылар мен радионуклидтерден топырақты 

биологиялық тазарту.
Ризофильтрация – ластанған суды сүзу үшін арнайы қондырғыларда 

өсімдіктерді пайдалану. Қарқынды аэрация жер өсімдіктерін қолдануға 
мүмкіндік береді. Жасанды құрылған сулы-батпақты жерлердегі фторе-
медиация.

Топырақ пен судың гептилмен, сынаппен ластануы.
Биогаз алу арқылы эхорния үшін судағы концентрацияның төмендеуі.
Су айдындарының жүзу және балық өсіру үшін жарамсыздығы. Ірі 

су қоймаларының ластануы – Ертіс, Балқаш, Іле, Орал және т.б.
Суды оттегімен байытатын Эйхорния, үйрек және басқа да су 

фитомедиаторларының плантацияларының торларымен қоршалған. 
Су мен түбіндегі шламды залалсыздандыру және ауыр металдардан, 
көмірсутектерден, органикалық еріткіштерден, гербицидтерден, нитрат-
тардан, фосфаттардан, радиоактивті изотоптардан және т.б.

Органикалық ластаушы заттар.
Шың мен элодеаны қолдану.
Гидрофобты органикалық ластағыштар (ПХД, көмірсутектер, 

мұнай өнімдері).
Фитостимуляция микробтар – деструкторлар тамыр аймағының, 

шөптер – феску, қопсытқыш, тұт.
Өсімдікте жақсы қозғалғыштығы бар органикалық ластағыштар 

(гербицидтер, ТНТ, трихлорэтилен).
Өте тығыз тамыр жүйесі бар және терек деградациясы ферменттерінің 

синтезінің жоғары деңгейі бар өсімдіктердің фитодеградациясы.
Топырақтың ұшпа органикалық және бейорганикалық заттармен 

ластануы, ол өсімдік ұшпа күйге ауысады (селен, сынап).
Фито булануы. Бейорганикалық селен өсімдік селеноамино қышқылы 

түрінде ассимиляцияланады. Оны бейорганикалық селенге қарағанда 
азырақ улы емес 2-3 көлемді ұшпа түзілуімен метилдеуге болады.

Іле-Балқаш және Ертіс бассейндерін жағу.
Тереңдету, биогазды және тыңайтқыштарды, топырақ қоспаларын алу 

үшін түбіндегі шөгінділерді алу және тазарту. Қытаймен шекарааралық 
тасымалдауды қалпына келтіру.

Таза ауыз судың жетіспеушілігі.
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Суды хлорлауды ультрафиолетпен зарарсыздандыруға ауыстыру. Күн 
дистиляторлары булану мен конденсацияның арқасында кез-келген тұзды 
және лас көзден тазартылған суды арзан алуға мүмкіндік береді.

Сумен жабдықтаудың қымбаттығы.
Суды айдауға арналған механикалық күн және жел сорғылары. Жыл-

дам өзендер мен ағындарға арналған гидравликалық қошқарлар.
Органикалық қалдықтарды жою және залалсыздандыру.
Родник қондырғысынан, гидроагрегаттардан, селекциялық шыбын-

дардың личинкасынан, вегетативтен, микроорганизмдерден алынған 
электрогидравликалық соққы кавитациясы.

Электр жүйелерінің тозуы.
Стребковаға арналған бір сымды электр кез келген металл өткізгіш 

арқылы.
Жол құрылысының сапасыздығы және шалғай пайдалы қазбалар 

кен орындары мен аумақтарын игерудегі қиындықтар.
«Орыс әткеншегі» жол-құрылыс машиналары. Мұнай қалдықтарынан 

күкірт асфальт.
Адам ағзасында және үй жануарларында канцерогендердің, ауыр 

металдардың жинақталуы.
Моринга, спирулина, хлорелла, амарант сияқты тағам өнімдері. 

Наноқұрылымды өнімдерді, фитомиллаларды және аз құнды азықтарды 
өндіру. дөрекі-талшықты өсімдіктер, талшықтардың бөлінуі.

Қауіпті қалдықтар – флотациялық агенттерден канцерогендік 
және оран қоспалары бар фосфор бар тұнба.

Фосфорлы ион алмастырғыш тыңайтқыштар өндіру, сортаң 
топырақтарды химиялық қалпына келтіру үшін фосфогипсті пайдалану. 
Аммоний сульфаты, цемент және күкірт қышқылы, элементар күкірт 
және цемент, әк, күкірт қышқылы, гипс байланыстырғыштар өндірісі. 
Шойын, қиыршық тас, құрылыс материалдарын алу. Құрғақ байытумен 
құйынды дезинтеграторлар арқылы ультрафиналды ұнтақтау.

«Smart Rubber» ЖШС.
Ескірген автомобиль доңғалақтарын механикалық өңдеу және өнімдер 

шығару зауыты Smart Rubber белсенді ұсақталған резеңке, Smart Drop 
жер қойнауын суару түтіктері.

Жасыл технологиялар және «Қазхром» ТҰК »АҚ инновациялары
Электр және жылу энергиясын, сонымен қатар синтетикалық отынды 

бір уақытта өндірумен ферроқорытпа газдарын толықтай кәдеге жарату. 
Экологиялық жүктемені азайта отырып, қосымша коммерциялық өнімдер 
ала отырып, өнеркәсіптік қатты қалдықтарды 100% өңдейтін өндіріс 
орындарын құру. Энергия және ресурстарды үнемдеу технологияларын 
енгізу.
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5-ТАРАУ. ЖАСЫЛ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ДАМУЫ 
ЖӘНЕ КЕЛЕШЕГІ

5.1. Әлемдік тенденциялар мен инновациялар

Көптеген сарапшылардың пікірінше, «жасыл технологиялар» деп ата-
латын экологиялық технологиялар ХХІ ғасырда әлемдік экономиканың 
дамуында көшбасшы болады. Соңғы жылдары, қоршаған ортаға 
бағытталған өсу стратегиясын жүзеге асыру аясында өркениетті әлемде 
«жасыл технологиялар» жедел қарқынмен дамуда. Өсудің маңызды сти-
муляторлары – бұл мемлекеттік саясаттың әртүрлі шаралары, сонымен 
қатар экологиялық нарықтағы бизнес үшін жаңа мүмкіндіктер.

Технологиялық парадигманың өзгеруі және өндірісті арзан, аз 
қалдықты, улы уытты «жасыл технологиялар» бағытына қарай 
әртараптандыру 20 ғасырдың соңында пайда болды және барлық дерлік 
технология түрлеріне әсер етті. Осыған байланысты дамыған елдерде 
қоршаған ортаны қорғау және табиғатты шамадан тыс пайдалану үшін 
ұлттық және халықаралық бағдарламалар қабылданады. Бұл міндеттердің 
жауабы ғылым мен практиканың «жасыл технология» деп аталатын жаңа 
бағыты болды.

Жасыл технологиялардың халықаралық тенденциялары мен прак-
тикасы.

Бірқатар дамыған елдерде экологиялық технологиялар мен иннова-
циялардың дамуын ынталандыруға арналған үкіметтің ауқымды жоспар-
лары мен бағдарламалары бар, арнайы ғылыми орталықтар мен қорлар 
құрылуда. «Жасыл технологияларды» дамыту үшін маңызды ынталан-
дыру стандарттар, салықтар, субсидиялар және мемлекеттік саясаттың 
басқа шаралары болып табылады. Экологиялық технологиялардың 
дамуын алға жылжытуға бағытталған көптеген бағдарламалар АҚШ 
пен ЕО-да ғылыми және технологиялық шаралардың жетінші шеңберлік 
бағдарламасына сәйкес жұмыс істейді.

Соңғы жылдардағы үрдіс – қарқынды дамып келе жатқан елдердің 
экологиялық технологияларға көбірек назар аударуы. Мысалы, Қытай мен 
Үндістанда оларды дамытуға айтарлықтай қаражат бөлінген. Қытайда 
1600-ден астам мемлекеттік инкубаторлар мен ғылыми парктер бар, 
олардың көпшілігі жасыл технологиялар жобаларына қатысады. Осының 
арқасында Қытай жел энергетикасы, биоотын өндірісі және көмірді 
экологиялық таза пайдалану сияқты алты негізгі бағыт бойынша әлемдегі 
жетекші патенттердің біріне ие.
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Жасыл технологиялардың басым бөлігі бірқатар елдерде шоғыр-
ланған, ал әртүрлі елдер технологиялардың белгілі бір түрлеріне 
мамандандырылған. Су мен ауаның ластануына қарсы күрес, қалдық-
тарды басқару технологиялары Экономикалық ынтымақтастық және даму 
ұйымы (ЭЫДҰ) елдерінде белсенді дамуда. Австралияда – судың ласта-
нуына қарсы күрес, Данияда – жаңартылатын жел энергиясы, Германия-
да – атмосфераның ластануымен күрес, Испанияда – күн энергиясы. 
«Жасыл технологияларды» дамытуда айтарлықтай прогресс БРИКС 
елдерінде де байқалады: Бразилия, Ресей, Индия, Индонезия, Қытай, 
Оңтүстік Африка. Олар қалдықтарды басқару, судың ластануын және 
жаңартылатын энергияны басқару технологияларын дамытуда.

 «Жасыл технологиялар» саласындағы зерттеулер мен әзірлемелерді 
жүргізуде жеке компаниялар маңызды рөл атқарады, олар оларды өндіріс 
тиімділігі мен бәсекелестік артықшылықтарын арттыру мүмкіндігі 
ретінде қарастырады. Венчурлық компаниялар бұл бағытта айтарлықтай 
белсенділік танытып отыр. Жасыл технологияларды дамытудың негізгі 
көрсеткіштерінің бірі – патенттік қызмет.

Климаттың өзгеруін төмендету технологиялары 2000 жылдары 
айтарлықтай өсуді көрсетті. Еуропа елдері жаңғыртылатын және қазба-
ланбаған көздерден энергия өндіру саласында өнертапқыштық қызметті 
жалғастыруда. 2000 жылдардың аяғында олар осы саладағы патенттердің 
37% иеленді, одан кейін АҚШ пен Жапония келді. Қытай патенттердің 
бұл түрі бойынша сегізінші орынды иеленді. Мысалы, электр және 
гибридті автомобильдер өндірісі бойынша патенттер саны бойынша 
АҚШ, ғимараттар мен жарықтандыру құрылғыларындағы энергия 
тиімділігі бойынша Нидерланды көшбасшы орынға ие.

Адамзат өмір сүріп жатқан энергетикалық дағдарыстың екі себебі бар. 
Біріншісі – қазба отынын шектеу. Екіншісі – қоршаған ортаның ласта-
нуы. Егер осы себептердің біріншісі табиғатта геосаяси болса, табиғи 
көмірсутектердің нақты жетіспеушілігі неде? Бүгінгі күні дәлелденген 
мұнай қоры, тіпті Азиядағы тұтынудың тез өсуін есепке алғанда, кем 
дегенде 30-40 жыл, табиғи газ 80 жылға, көмір кем дегенде бір жарым 
ғасырға жетеді. Екіншісі мүмкін апаттарға қауіп төндіреді – дауыл, 
мұхит ағындарының бағыты өзгеруі, мұздың еруі, атмосфера құрамының 
өзгеруі, жаһандық жылыну және климаттың өзгеруі.

Ғаламдық катаклизмдердің себебі адамзат өркениетінің әлем 
құрылымына сәйкес келмейтін табиғатында жатыр. Миллиондаған жыл-
дар ішінде табиғат адамға осы дүниеде қалу үшін қажет нәрсенің бәрін 
өндіру технологиясын жасады. Нәтижесінде, бүгінде көптеген өндірістер 
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және әр түрлі қалдықтардың үнемі жиналуы өркениет пен табиғаттың 
жаһандық үйлесімсіздігін тудырады. Қазіргі кездегі ең өткір экологиялық 
проблемаларды шешудің басты үміті технологиялық жетістіктерге байла-
нысты. Соңғы жылдары дамыған елдер өзінің даму бағытын «жасыл тех-
нологиялар» құраушыларының бірі болып табылатын экологиялық таза 
өсу стратегиясын жүзеге асыруға бағыттады.

Күн және жел электр станцияларынан бастайық. 2015 жылы 
жаңартылатын энергия көздері отынның барлық түрлерінің ішінде 
белгіленген қуат бойынша бірінші орынға ие болды. Әлемде күн сайын 
орнатылатын күн панельдерінің саны 500 000-нан асты, ал Қытайда іске 
қосылған жел турбиналарының саны сағатына екіге жетті. Бір жыл ішінде 
әлемде 153 ГВт қуаттылық орнатылды. Олардың жартысынан көбі күн 
станциялары (49 ГВт) және жел станциялары (63 ГВт). Біз бұрын-соңды 
болмаған «жасыл» төңкерістің куәсі болып отырмыз, ол энергетика 
нарығындағы күш тепе-теңдігін түбегейлі өзгертеді. Күн батареяларын 
орнату қарқыны барлық рекордтарды бұзуда.

Халықаралық энергетикалық агенттік алдағы бес жылда жел 
диірмендері мен күн электр станциялары құнының одан әрі төмендеуін 
болжайды: сәйкесінше 15% және 25%.

Күн және жел электр станциялары бір жыл ішінде көмір, газ және 
атом электр станцияларына қарағанда көбірек қуат қосты. Мұндай 
жетістік қалпына келтірілетін табиғи ресурстарға көмірді айналып өтіп, 
белгіленген қуат бойынша әлемде бірінші орынға шығуға мүмкіндік 
берді. Халықаралық энергетикалық агенттіктің мәліметі бойынша бір 
жыл ішінде көмір әлемдегі электр энергиясын өндірудің 39% қамтамасыз 
етті, ал барлық жаңартылатын көздер, соның ішінде су электр станци-
ялары – тек 23%. Болжам бойынша 2021 жылға қарай жаңартылатын 
көздердің үлесі 28%-ға дейін артады.

 Күн электр станцияларын салу күн сәулесін электр энергиясына тиімді 
айналдыратын күн батареяларын қажет етеді. Содан кейін қытайлар 
ғылыми-техникалық прогрестің алдыңғы шебінде тұр. Бұған мысал 
ретінде күн энергиясын түрлендіру технологиясы энергияны үнемдеудің 
үш әлемдік рекордын бұзған жұқа қабатты күн батареяларының ірі 
өндірушісі – Hanergy-дің дамуын айтуға болады. Жаңа технологияға 
сәйкес энергияны түрлендірудің рекордтық тиімділігі 25,1%, 18,72% және 
17,88% болатын үш типті панельдер жасалды. Бұл күн батареяларын 
ұшқышсыз ұшу аппараттарында, үйлердің төбесінде, электр тартқышы 
бар және түрлі электроникада қолдануға болады. Компания өкілдерінің 
айтуынша, олардың технологиясын пайдалану мүмкіндіктері шексіз, 
өйткені оны барлық инновациялық салаларда қолдануға болады.
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Ауыл шаруашылығын химияландыру. Ауыл шаруашылығын хими-
яландыру кезіндегі сәтсіздіктер: барған сайын жоғары өнім алу үшін 
тыңайтқыштардың артық мөлшеріне байланысты топырақ құнарлығының 
төмендеуі; ауылшаруашылық өнімдеріндегі химияның артық болуы; 
техногендік тыңайтқыштар бөгде заттар болып табылатын қоршаған 
ортаның ластануы.

Ауылшаруашылығында химиялық өнімдерге қарағанда биологиялық 
өнімді пайдаланудың сөзсіз артықшылығы олардың экологиялық 
тазалығы болып табылады. Биотехнология өндірген өнімдерде табиғи 
емес химиялық қосылыстар жоқ. Ауыл шаруашылығын химияландыру 
кезінде нитраттар, фосфаттар және басқа «спутниктер» артық болмайды. 
Сонымен қатар, ауылшаруашылық өнімдерін пайдалану технологиясын 
қатаң сақтау көптеген дақылдардың шығымдылығына әкеледі.

Ауылшаруашылық өнімдерінің ішінен мыналарды анықтауға болады:
– био тыңайтқыштар топыраққа өсімдіктерді егу алдында және олар-

ды тыңайтқыш енгізу кезінде енгізіледі, егін шығымдылығын арт-
тырады;

– өсімдіктің биостимуляторлары өсімдіктердің өсуі, жеміс жиынтығы 
мен жемістердің пісуі кезінде қолданылады;

– аурулар мен зиянкестермен күресу құралдары тұқым себуге дейін 
және зиянкестер пайда болған кезде қолданылады;

– егін жиналғаннан кейін қалған өсімдік материалдарын өңдеуге 
қолданылатын және отырғызу алдында топырақты байыту үшін 
қолданылатын өсімдік материалдарын компосттау құралы.

Көптеген сарапшылардың пікірінше, болашақ биологиялық егінші-
лікке жатады, оның принципі топырақты өміршең, биологиялық белсен-
ді күйде ұстау болып табылады. Биологиялық егіншіліктің негізі – 
топырақ микрофаунасының активтенуі. Топырақтың микробиологиялық 
процестері қажетті қарқындылықпен, олардың тұрғындары белсенді 
күйде болғанда ғана жүреді.

Өсімдіктерді химиялық қорғау құралдары зиянды ғана емес, пайдалы 
топырақ микрофлорасын да басады. Нәтижесінде өсімдік қалдықтарының 
ыдырауы және минералдануы процестері баяулайды. Қоректік заттардың 
жойылуы табиғи өсуден асып түседі. Топырақ тез құнарлылығын 
жоғалтады.

Топырақтың одан әрі сарқылуын болдырмау үшін ерекше қасиеттері 
бар ауылшаруашылық өнімдері жасалуда. Мысалы, топырақ құрамын 
анықтағыштар және дақыл тұрақтандырғыштары. Өсімдік қалдықтарын 
компосттау кезінде биологиялық өнімді пайдалану сізге органикалық 
органикалық тыңайтқыш алуға мүмкіндік береді. Ферментация, май 
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диірмені, қант, ұн тарту өнеркәсібіндегі қалдықтарды өңдеудің қалдықсыз 
технологиялары биологиялық өнімді қолдану. Қалдықтарды ластау фак-
торынан жоғары сапалы органикалық тыңайтқышқа немесе өсімдіктерді 
биологиялық қорғау құралдарын алу үшін шикізатқа айналдырады.

Ауылшаруашылық өнімдерінің тағы бір «кәсіпі» – мелиора-
ция. Қазіргі заманғы ірі кәсіпорындардың айналасында құнарлығын 
жоғалтқан иесіз қалған жерлердің кең өрістері жайылып жатыр. Бұл 
өсімдіктердің күл үйінділері, кенді және металл емес пайдалы қазбаларды 
өндірудің үйінділері, әр түрлі шығу тегі мұнайдың ластануы болуы 
мүмкін. Бұзылған жерлерді биологиялық қалпына келтіру эндемиялық 
шөптерді себу кезінде олардың тұқымдарын қажетті және жеткілікті 
мөлшерде қоректік заттармен, ауадан азот сіңіретін және топырақ 
микроорганизмдерінің қажетті топтарымен қамтамасыз етуге мүмкіндік 
береді.

Ғалымдардың пікірінше, нанотехнологияны ауылшаруашылығы 
мен тамақ өндірісінде қолдану азық-түлік тауарларының мүлдем жаңа 
класының – нанопродуктердің пайда болуына алып келеді, нәтижесінде 
генетикалық модификацияланған өнімдерді нарықтан ығыстырады.

Жасыл технологиялардың жетістіктері туралы әңгіме генетикалық 
инженериясыз мүмкін емес, бұл адамзатқа ресурстардың сарқылу пробле-
масын шешуге және оны табиғатты ұтымды пайдалануға жол ашады.

Сарапшылар өсімдіктерден биоотын алудың басқа әдістерімен (рапс, 
жүгері, пальма жемістері және т.б.) салыстырғанда биоотын алудың 
жоғары тиімділігін атап өтіп, алдағы жылдары балдырларды қолданудың 
күрт артуын болжайды.

Сарапшылар балдырлардан алынған биоотынның пайдасын келесі 
себептер бойынша бағалайды:

– отын күн энергиясын пайдаланып балдырларда тікелей өндіріледі;
– ауылшаруашылық дақылдарын өсіретін жерді иеленудің қажеті 

жоқ;
– өндіріс процесі оңай масштабталуы мүмкін;
– дайын өнімнің бағасы кәдімгі жанармай бағасымен салысты-        

рылады;
– өндірістің экологиялық тазалығы.
Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, ғылыми-техника-

лық прогрестің заманауи дамуының маңызды бағыттарының бірі 
парадигмалардың ауысуы: табиғат пен адамды барынша сақтауға 
баса назар аудара отырып, тұрақты дамуға көшу болып табылады. 
Осыдан туындайтын барлық жағымсыз салдарлармен экологиялық 
тепе-теңдікті бұзудың антропогендік факторы басым болды. Осыған бай-
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ланысты дамыған елдерде қоғам мен үкіметтер алдына қоршаған ортаны 
қорғау жөніндегі ұлттық және халықаралық сипаттағы бағдарламалар 
қабылдайды және қабылдайды. Заманның осы сын-қатеріне жауап 
ретінде, ХХ ғасырдың аяғында ғылым мен практиканың «жасыл техно-
логиялар» деп аталатын жаңа бағыты қалыптасты және адам іс-әрекетінің 
барлық салаларын қамтитын дамуды жалғастыруда.

Болашақта экологиялық таза технологиялардың одан әрі жедел дамуы 
күтілуде. Қазіргі кездегі жаһандық экологиялық проблемалар – бұл 
климаттың өзгеруі, сапалы су мен басқа ресурстарға қол жеткізу, 
биоалуантүрліліктің жоғалуы, сондықтан технологиялардың дамуы 
оларды шешуге бағытталған деп болжауға болады.

5.2. Жасыл технологиялардың дамуын болжау –
техникалық парадигманың өзгеруі

Технологиялық жетістіктер бүгінде жер шарындағы ең өткір 
экологиялық проблемаларды шешудің орталығы болып табылады. 
Адамзат үшін басты үміт – бұл жасыл технологиялар жедел қарқынмен 
дамуға тиіс экологиялық бағытталған өсу стратегияларын жүзеге асыру. 
«Жасыл» технологиялар экономиканың жаңа түріне – ресурстарға 
тиімді, планетаның экожүйесіне қауіпсіз өтудің жаһандық үрдісімен 
тығыз байланысты.

Яғни, «жасыл» технологиялар инвестициялық жобалар маркетингін-
дегі өзекті бағыт ретінде де, ғылыми-техникалық ойды дамытудың 
перспективалық бағыты ретінде де белгіленуі мүмкін. Жасыл технологи-
яларды енгізу және дамыту арқылы адамзат жалпы прогресті дамытудың 
жаңа жолына түсті. Бұл тұжырымдама тұтынылатын ресурстардың 
деңгейін төмендетуге және оларды пайдалану тиімділігін арттыруға 
бағытталған экологиялық таза техникалық шешімдерді білдіреді. Соны-
мен, экологиялық технологиялар ресурстарды тұтынуды едәуір азайтып, 
қосымша өнімдерді пайдалануды кеңейте алады.

Жасыл және энергия үнемдейтін технологиялардың барлығы дерлік 
инновациялық болып табылады. Материалдарды өндірудегі жаңа әдістер 
нано-, био және ақпараттық технологиялар сияқты бірқатар технология-
ларды біріктіруі мүмкін; өнімдерді миниатюралау үрдісі жалғасады.

«Жасыл» технологияларды дамытудың көптеген бағыттары бойынша 
Қазақстан дамыған елдерден айтарлықтай артта қалып отыр. Біздің еліміз 
үшін жасыл технологияларды енгізудің негізгі шектеулері:

– осы саланы заңнамалық және қаржылық реттеудің кемшіліктері;
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– Қазақстан Республикасының күрделі энергетикалық және көліктік 
инфрақұрылымын қайта құру қиындықтары;

– оларды әзірлеу және іске асыру процесінің ұзақтығы;
– адамдардың іскерлік және жеке өміріндегі маңызды өзгерістерге 

психологиялық дайын еместігі.
Жаңа технологиялар экономикалық дамудың тиімді қозғалтқышы 

бола отырып, өнімнің мәнін, тұтынушының мінез-құлқын түбегейлі 
өзгертеді, оларды нарықта бәсекеге қабілетті және табысты етеді.

Ең айқын бағыттар:
– ақпараттық және коммуникациялық технологиялар;
– биотехнология (2020-2030 жж. көкжиегінде);
– робототехника (2020-2030 жж.);
– материалтану (нанотехнология және т.б.);
– жаңа энергия;
– танымдық технология.
Қазақстанда бірқатар басым технологияларға арналған ғылыми-

технологиялық резервті қалыптастыру жаһандық бәсекеге қабілетті 
жоғары технологиялық өнімдер мен қызметтерді құруға мүмкіндік береді 
және отандық университеттерге және осы технологиялық аудандардағы 
ғылыми-зерттеу институттарына сұранысқа ие болуға мүмкіндік береді.

Технологиялық басым топтардың келесі тізімі ғылыми-технологиялық 
міндет және қолданбалы сипаттағы бағыттар болып табылады:

– жасанды интеллект;
– таратылған тіркеу жүйелері;
– кванттық технологиялар;
– жаңа және портативті энергия көздері;
– өндірістің жаңа технологиялары;
– сенсорика және робототехниканың компоненттері;
– сымсыз технология;
– биологиялық объектілердің қасиеттерін басқару технологиялары;
– нейротехнология, виртуалды шындық технологиясы.
Халықаралық сарапшылар әлемдік экономиканың тұрақты, эколо-

гиялық таза дамуына қол жеткізу үшін энергетика саласындағы 
инновацияның төрт негізгі бағытын анықтайды.

1.  Күн және жел қондырғыларын жетілдіру.
Тек Америка Құрама Штаттарында технологиялық инновациялар 

жасыл энергияның осы екі түріне елде өндірілетін электр энергиясының 
жалпы көлеміндегі үлесін 2008 жылғы 9%-дан 2018 жылы 17%-ға дейін 
арттыруға мүмкіндік берді. Біз қазірдің өзінде салаға жаңа технология-
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ларды кезең-кезеңімен енгізуді көріп отырмыз, алдағы жылдары оны одан 
әрі өсуді қамтамасыз етеді.

2.  Электр желілерін дамыту.
Энергияны сақтауды жақсартудың көптеген инновациялық әдіс-

тері бар. Бұл тек литий-ионды батареяларды жел диірмендері мен 
аккумуляторларға қосу арқылы жақсарту ғана емес. Швейцариялық 
Enegry Vault стартаптары жоғарғы жағында автоматты крандары бар 200 
метрлік кірпіш мұнарасы түрінде ұзақ мерзімді энергия сақтау жүйесін 
ұсынды.

3.  Атом электр станцияларының жаңа буыны.
Атом энергиясы қуатты және экологиялық таза электр көзі болып 

табылады, бірақ атом электр станцияларының қымбаттығы және 
қауіпсіздік техникасы бірқатар батыс елдерінде оның бас тартуына әкелді. 
Авторлардың пікірінше, қазіргі кезде әзірленіп жатқан екі ноу-хау саланы 
жандандыруы мүмкін. Біріншіден, белгілі бір зауытқа немесе ауданда 
қызмет ететін мини-реакторларды құру. Мұндай атом электр станци-
ялары аз ядролық қалдықтар шығарады және жоғары сапалы қызмет 
көрсетуді қажет етпейді. Екінші даму, әзірге идея сатысында, энергияны 
шығару үшін атом ядросының бөлінуін емес, ядролардың қосылысын 
пайдалануды жоспарлайды.

4.  СО2 зиянын жақсылыққа айналдырыңыз.
Климаттың апатты өзгеруінің негізгі себептерінің бірі – қалпына 

келтірілетін энергия көздерін енгізу арқылы күресуге тырысатын 
көмірқышқыл газының шығарылуы. Бірақ сіз екінші жағынан өтуге 
болады: парниктік газдарды ұстап алу, олардан атмосфераны босату. 
СО2-ны циклді пайдалану адамзаттың өмір салтын өзгертпестен 
қоршаған ортаға келтіретін зиянды азайтады.

5.3. Алдағы 20 жылда әлемге әсер ететін бес жасыл технология

Технология тоқтап тұрған жоқ. Энергияны сақтау, ақылды торлар 
мен электр энергиясын өндіру технологиясындағы инновациялар электр 
тізбегінің барлық элементтеріне көзден тұтынушыға айтарлықтай әсер 
етеді және өзгереді. Энергияны сақтау және сақтау саласындағы иннова-
циялар күн және жел энергиясының әлеуетін арттырады. Бұл екі көз әлі 
де үнемделген энергияны сақтауға арналған аккумуляторлардың құнына 
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байланысты қымбат. Ақылды желілер тұтынушыларды кенеттен тоқтан 
қорғап, аудан, қалада немесе ел бойынша электр энергиясын жеткізуді 
реттейді. Электр энергиясын өндірудегі жетістіктер жанармай мен басқа 
көздерді пайдалануды барынша арттырады.

Міне, алдағы 20 жыл ішінде энергетика саласын танымастай өзгерте 
алатын бес технология.

Жанармай жасушалары.
Kenworth, Toyota және UPS жүк көлігі өндірушілері автокөліктерге 

сутегі мен оттегінің қосындысында жұмыс істеуге мүмкіндік беретін 
отын ұяшықтары технологияларына белсенді түрде инвестициялай 
бастады, бұл ретте олар пайдаланылған газдардың орнына жылу мен су 
шығарады. Қазіргі заманғы сутегі өндірісі әлі де пайдалы қазбаларды 
пайдалануды қажет етеді, бірақ көп ұзамай бұл процесті жаңартылатын 
отынмен алмастыруға болады. Жанармай машиналары қолданыстағы жүк 
шешімдеріне өте экологиялық таза балама болады.

2020 жылға қарай Еуропада 50 мың жанармай жасушасы шығарылады 
деп жоспарлануда. Нарық көшбасшысы – бұл технологияларды тарата-
тын британдық Intelligent Energy компаниясы. Жанармай машиналары 
қазірдің өзінде қол жетімді, бірақ тұтынушылардың назарын аудару үшін 
сутегі отыны клеткаларының келешектегі әмбебаптығын, бейімділігі мен 
бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету қажет.

 

Литийдің ауа батареялары.
Көптеген зертханалардың мамандары электр жетегі пайда болғаннан 

бері осы дискілерде жұмыс істеуде. Оларды оттегі литийі деп те атайды. 
Science Daily басылымының хабарлауынша, қазіргі технология нарыққа 
екі фактордың енуіне жол бермейді: болжанбайтын қысқа тұйықталу 
және жылдам жоғалту, бірақ ғалымдар бұл кемшіліктермен жұмыс 
істеуде.
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Бірінші буынның «ақылды» электр желілері.
Ақылды желілердің сенімді және икемді жүйесін құрудың алғашқы 

қадамы – барлық үйлер мен ғимараттарда компьютерленген есептегіш 
қондырғылар. Жаңа есептегіштер энергия жеткізушісінің нақты уақыт 
режимінде пайдалануы туралы ақпарат жібереді, бұл желідегі жүктемені 
реттеуге және аймақтың қажеттіліктерін қанағаттандыруға мүмкіндік 
береді. Қазіргі уақытта Біріккен Корольдік сияқты кейбір елдерде 
өздерінің ұлттық инфрақұрылымы мен бизнес стандарттарына тех-
нологияны енгізу қиынға соғады. Америка Құрама Штаттары жаңа 
технологиялардың синхронды іске асырылуын қамтамасыз ету үшін 
жұмыс тобын құра отырып, ақылды торларға ауыса бастады. Кейбір 
ақпарат көздеріне сүйенсек, бұл процесс баяу жүруде, бірақ бірнеше 
шағын қалалар мен қауымдастықтарда олар микро-смарт желілердің 
пилоттық жобаларын іске асыруды бастады. Бұл технология тұтынушыға 
ақылды желіні одан әрі енгізуді ынталандыруға мүмкіндік береді                
деген сөз.

Жуылмалы турбиналары.
Жел турбиналары сияқты, бұл су асты бұрылмалы қондырғылар 

толқын энергиясын пайдаланады. Әзірге технология онша танымал емес 
және таратылмаған – бұған балықшылардың наразылығы мен бірқатар 
авариялар әсер етті. Соңғы айларда Калифорния жаңа жобаларды 
жүзеге асыруды тоқтатты. Алайда, энергияның толып жатқан идеяларын 
жақтайтын ғалымдар бұл салада жұмысын жалғастыруда. Scotrenewables 
Tidal Power компаниясы жақында Шотландия жағалауында жаңа арзан 
турбина шығаратыны туралы хабарлады. Өндірушінің айтуынша, бұл 
2 МВт-тан астам электр энергиясын өндіруге қабілетті осы типтегі «ең 
үлкен және қуатты» турбина.
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Ғарыштық күн энергиясы.
1970 жылдардан бастап күн энергиясы ғылыми фантаст жазушыларды 

қызықтырды, ғалымдар әр түрлі ғарыштық тұжырымдамаларды ұсына 
бастады. Ғарышқа панельдер мен басқа жабдықты тасымалдаудың қымбат 
болуы бұл идеяның коммерциялық энергия өндірісі үшін тиімді болуына 
мүмкіндік бермеді. Сонымен қатар, бұл панельдер жиналған энергияны 
Жерге қалай бағыттайтыны да белгісіз. Жерге орнатылған күн панельдері 
жергілікті қуат жүйесіне қосылады, ал жерді спутникті энергияны тиімді 
беру үшін сымдар арқылы қосуға болмайды. Бұл ғалымдарды болашақ 
iPhone 8-дің сымсыз зарядталуымен ұқсас қашықтықта энергияны 
таратуға арналған сымсыз технологияларды жасауға итермеледі.

Жоғарыда сипатталған барлық жетістіктер бір-бірімен байланысты: 
литий-ауа батареялары саласындағы ілгерілеу ғарыштық электр станция-
ларының энергиясымен қуатталатын электромобильдердің жетістіктеріне 
жол ашады. Бұл ғылым үшін жасалған кішкентай қадамдардың бірі және 
адамзат үшін үлкен секіріс.
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6-ТАРАУ. «ЖАСЫЛ» ТЕХНИКАЛЫҚ РЕВОЛЮЦИЯ

6.1. Жасыл экономика жаңа парадигма болуы керек

Соңғы екі ғасырда адамзат материалдық әл-ауқаттың деңгейін 
көтеруде үлкен прогреске қол жеткізгенімен, бұл прогреске табиғи 
ортаның жағдайын нашарлату есебінен қол жеткізілді. Жерді қамтыған 
ормандардың жартысына жуығы жойылды, жер асты сулары таусылып, 
ластанып жатыр, биологиялық әртүрліліктің күрт төмендеуі орын алуда. 
Қазба отындарының күн сайын қарқынды жағылуының салдарынан 
ғаламдық жылыну жаһандық климаттың тұрақтылығына қауіп төндіреді. 
Дамушы елдердің тұрғындары, әсіресе қазіргі уақытта өте кедейлік 
жағдайында өмір сүріп жатқан миллиардтаған адамдар және ғасырдың 
ортасына қарай әлем халқына қосылатын 2 миллиард адам лайықты өмір 
сүру деңгейіне жетуі үшін оған қол жеткізу қажет болады. әлдеқайда көп 
экономикалық прогресс.

Бұрын соққан жолмен экономикалық дамуды жалғастыру әлемдік 
ресурстар мен табиғи ортаға одан да көп қысым әкеледі, содан кейін 
тұрақты өмір сүру деңгейін ұстап тұру мүмкін болмайды. Сондықтан 
бұдан былай ескі өмір сүруді жалғастыра алмайсыз. Алайда, егер біз 
қазірдің өзінде табиғи ортаның сарқылуы мен ластану процестерін 
тоқтатсақ та, тұтыну мен өндіріс әдістеріне байланысты олар әлі де 
жалғаса береді. Сондықтан болашақта экологиялық тұрақтылықты 
қамтамасыз ететін және қоршаған ортаны жою процесін кері қайтарып, 
адамзаттың лайықты өмір сүру деңгейін қамтамасыз ететін дамудың 
жаңа жолдарын табу өте маңызды.

Осы мақсатқа жету үшін мүлдем жаңа экономикалық стратегия қажет. 
Үкіметтер де, жеке тұлғалар да экономикалық шешімдер қабылдаған 
кезде экологиялық тұрақтылықты бұзуға емес, күшейтуге көп көңіл бөлу 
қажет. Осыған байланысты, жасыл экономика идеясы экономикалық 
өсудің жаңа модельдеріне көшу кезінде Жер экожүйесінің сақталуын 
қамтамасыз ететін жаңа даму парадигмасы туралы уәдесін қамтитын 
негізгі тұжырымдама ретінде алға тартылуда.

«Жасыл экономика» тұжырымдамасы экологиялық тұрақтылыққа 
инвестициялаудың ықтимал пайдасы экожүйелерді қоңыр экономиканың 
зиянынан қорғауға кететін шығыннан асады деген сенімге негізделген.

Бірінші өнеркәсіптік революциядан бері әлем халқының өсуі, жан 
басына шаққандағы кірістер, энергия мен ресурстарды тұтыну, қалдықтар 
мен ластаушы заттарды өндіру ауқымы экспоненциалды түрде жүруде. 
Адам өмірінің ауқымының тиісті кеңеюі ресурстардың көзі және 
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қалдықтарды кәдеге жарату көзі ретінде Жердің сыйымдылығынан асып 
кету қаупін туғызады.

Жасыл экономикаға көшудің мақсаты - бұл шекті қуаттың асып 
кетуіне жол бермеу. Бұл мәселені шешудің мүмкін әдістерінің бірі кірістің 
өсуін шектеу болуы мүмкін, өйткені егер қолданыстағы өндіріс әдістері 
сақталған болса, бұл тұтынылатын ресурстардың, өндірілген қалдықтар 
мен ластаушы заттардың ұлғаюын да шектеуі мүмкін. Тағы бір нұсқа - 
халықтың өсуін азайту; дегенмен, бұл міндетті өмір сүру деңгейін көтеру 
арқылы тиімді шешуге болады.

Осылайша, жасыл экономикаға көшудегі шешуші рөл жаңартылмайтын 
энергияны және басқа ресурстарды тұтынуды азайту, өндірілетін 
қалдықтар мен ластаушы заттардың көлемін азайту, жердің тозуы мен 
биоәртүрлілікті жоғалту болады.

6.2. Техникалық революция қажет

Бұл үшін техникалық базаны түбегейлі өзгерту қажет. Энергия мен 
басқа ресурстарды тиімдірек пайдалануды қамтамасыз ету және зиянды 
ластаушы заттардың түзілуін барынша азайту үшін қолданыстағы тех-
нологияларды түбегейлі өзгерту қажет. Қазіргі уақытта энергияның 
90%-ы қазба отынының дәстүрлі технологияларын қолдану арқылы 
өндіріледі және бұл өндіріс барлық көмірқышқыл газының (СО2) 60% 
құрайды. Ғасырдың ортасына қарай отынды тұтынуды 80% азайту қажет. 
Қаланың өсуі мен өсуіне байланысты энергия тұтынуды және парниктік 
газдар шығарындыларын азайту тұтыну құрылымын, көлік жүйелерін, 
тұрғын үй және құрылыс инфрақұрылымын, су және кәріз жүйелерін 
түбегейлі өзгертуді талап етеді. Қазіргі уақыттағы ғаламдық азық-түлік 
қауіпсіздігін қамтамасыз ететін қазіргі заманғы ауыл шаруашылығы 
парниктік газдар шығарындыларының шамамен 14% құрайды. 
Дүниежүзілік шығарындылардың 17%-ының көзі ормандардың жойылуы 
болып табылады, бұл тіршілік ету ортасының, өсімдіктер мен жануарлар 
түрлерінің жойылуына және тұтастай алғанда биологиялық әртүрлілікке 
әкеледі.

Қазірдің өзінде әлемде 1 миллиардқа жуық адам тамақтанбайды және 
азық-түлік қауіпсіздігіне айтарлықтай қауіп төндіреді. 2050 жылға қарай 
өсіп келе жатқан халықты тамақтандыру үшін азық-түліктің ғаламдық 
өндірісін қазіргі деңгеймен салыстырғанда 70-100%-ға арттыру қажет. 
Сонымен, ауылшаруашылық өндірісінің экологиялық тұрақтылығын арт-
тыру және ауылшаруашылық өнімділігін едәуір арттыру қажет. Мұны 



72

қолданыстағы өндірістік жүйелерде, технологиялар мен инфрақұрылымда 
түбегейлі өзгеріссіз қалай жасауға болатынын елестету қиын.

1970 жылдардан бастап табиғи апаттардың жиілігі бес есе өсті. Бұл 
ішінара адамның іс-әрекеті салдарынан климаттың өзгеруімен байла-
нысты деп айтуға болады. Орманның жойылуы, жағалаудың табиғи 
қорғалуының нашарлауы және инфрақұрылымның нашарлығы қолайсыз 
ауа-райы, әсіресе аз дамыған елдерде халық үшін апатқа айналу 
ықтималдығын арттырады. Табиғи апаттың қаупін азайту үшін, оның 
ішінде инфрақұрылымды қайта құру және басқаруды жақсарту үшін 
маңызды техникалық және әлеуметтік өзгерістер қажет болады.

Жасыл экономикаға көшу үшін қажет көптеген технологиялар бар, 
мысалы, жаңартылатын көздерден электр энергиясын өндірудің бірқатар 
балама технологиялары. Көміртекті алу және энергияны тиімдірек пай-
далану технологиялары. Биологиялық ыдырайтын материалдарды алма-
стыру әдістері және экологиялық тұрақты ауыл шаруашылығы және 
орман шаруашылығы әдістері, сондай-ақ табиғи апаттарға арналған 
инфрақұрылымдық технологиялар. Бұл балама технологияларды бастау 
нүктесі ретінде пайдалануға болады. Жасыл экономикаға көшу процесін 
бастау үшін келесі негізгі міндеттерді шешу қажет: осы технология-
ларды жетілдіруді жалғастыру, оларды нақты жергілікті және салалық 
қажеттіліктерге бейімдеу және оларды қолдану аясын кеңейту

Электр энергиясын салыстырмалы түрде аз тұтынатын дамушы елдер, 
мысалы, қалпына келтірілетін бастапқы энергиядан электр энергиясын 
өндіруге бір түн ішінде кете алады. Бұл елдердің жасыл технологияларға 
қол жетімді етуі үшін мәселе туындайды.

Бірліктің өзіндік құнын төмендету үшін мұндай технологияларды 
қолдану аясын кеңейту қажет. Бұл технологиялар «берілуі» және қол 
жетімді болуы керек. Сонымен қатар, жаңа технологияларды жаңа 
өндірістік процестермен байланыстыру қажет. Бұл қолданыстағы 
инфрақұрылымның едәуір бөлігін модернизациялауды және жасыл техно-
логиялар мен салаларды белсенді жылжытуды талап етеді.

Осылайша, «жасыл» экономикаға әкелетін техникалық революция үш 
жағынан алдыңғы революциялардан түбегейлі ерекшеленеді.

Біріншіден, ол ерікті түрде нақты келісілген және шектеулі шарттарда 
орындалуы керек. Біздің экожүйеге қысым жасалынғанын ескере отырып, 
бұл мақсатқа алдағы үш-төрт онжылдықта қол жеткізу керек. Бұрынғы 
техникалық революциялар, әдетте, «жасыл» техникалық революцияны 
жүзеге асыру үшін біздің уақытымызға қарағанда көбірек уақытты қажет 
етті.
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Екіншіден, үкіметтер әлдеқайда белсенді рөл атқаруы керек. Бұл 
жағдайда техникалық инновациялар мен технологиялардың таралуын 
жеделдету қажет, бұл нарықтық күштерге сенетін болсаңыз, мүмкін емес. 
Жасыл технологиялардың нарықтары бар, бірақ олар енді ғана қалыптаса 
бастайды, ал оларды құру мемлекеттік саясаттың нәтижесі болып табы-
лады. Сондай-ақ үкіметтер жасыл технологиялар саласындағы зертте-
улер мен дамуды ынталандыруда және олардың таралуына ықпал етуде 
маңызды рөл ойнауы керек, өйткені бұл қоғамның мүддесі үшін. Сонымен 
қатар, қазіргі уақытта бүкіл экономикалық жүйе қолданыстағы «қоңыр» 
технологиялармен байланыстырылғандықтан, «жасыл» технологияларға 
түбегейлі көшу қазіргі инфрақұрылым мен базаның басқа элементтерін 
модернизациялау, бейімдеу және ауыстыруды білдіреді.

Үшіншіден, экологиялық проблемалар ғаламдық сипатқа ие 
болғандықтан, жасыл техникалық революцияны ынталандыру үшін 
белсенді халықаралық ынтымақтастық қажет болады. Жаһандық өлшем 
климаттың өзгеруі, азық-түлік қауіпсіздігі және орманның жойылуы 
жағдайында айқын көрінеді. Жасыл технологияларға көшуді жеңілдету 
үшін қоршаған ортаны қорғау саласындағы көпжақты келісімдер, сауда 
мен инвестицияларды реттейтін ережелер, қаржыландыру тетіктері және 
зияткерлік меншік құқығын қорғау режимдері туралы келісу қажет. 
Көптеген адамдарға, жаңа технологиялар индустриялық дамыған елдерге 
тиесілі болғандықтан, дамушы елдер үшін жасыл технологияларға көшу 
құны әлдеқайда жоғары болатындықтан, жаһандық масштабтағы жасыл 
экономикаға көшу күрделі проблемаларға тап болады.

Мұндай технологиялық революция жасыл экономиканың талаптары 
мен міндеттерінің орындалуын қамтамасыз ете алады.

6.3. Технологиялық прогресстің әмбебаптығы

Технологиялық прогресс – бұл нәтижелері белгісіз болатын кумулятивті 
процесс. Әлемдегі басым технологиялардың өзгеруі қоғам құрылымының, 
нарық институттарының, жағдайлары мен өмір салтының айтарлықтай 
өзгеруіне әкеледі. Радикалды техникалық өзгерістер әр түрлі елдерде 
мүлдем өзгеше болатын елеулі салдарға әкелуі мүмкін. Кейбір елдер мен 
топтар өз өнімдері мен ресурстарына сұраныстың төмендеуі салдары-
нан зардап шегеді. Екінші жағынан, инновациямен белсенді айналыса-
тын елдер техникалық дамудың жаңа тенденцияларын қолдана отырып, 
байлықтың өсуіне және өз азаматтарының әл-ауқатының жоғарылауына 
қол жеткізе алады.
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Техникалық қарулануды ұлғайту мен жабдықты қолдану аясын 
кеңейтудегі үлкен прогреске техникалық жаңарту өндіріс құрылымын 
өзгертуді қажет ететін дамушы әлемде қол жеткізуге тура келеді. Тұрақты 
дамуды қамтамасыз ету үшін экономиканың жаңа белсенді қызмет 
түрлерін құру мүмкіндігі маңызды болып табылады. Осылайша, тұрақты 
дамуға ұмтылатын барлық елдер үшін инвестициялық, индустриалды 
және техникалық стратегияларды таңдау маңызды болады.

Барлық елдерде білім беру жүйесін, ғылыми-техникалық зерттеу 
институттарын және жеке компаниялардағы бөлімдерді біріктіретін 
Ұлттық инновациялық жүйе (НЗМ) деп аталатын құрылым бар. Ұлттық 
инновациялық жүйе барлық елдерде бар. Тиімді НЗМ-нің негізгі 
функцияларының бірі тұрақты дамуға ықпал ететін технологияларды 
таңдау, дамыту және жылжыту үшін ұлттық мүмкіндіктерді нығайту 
болып табылады. Жасыл ұлттық инновациялық жүйелер нақты сектор-
ларда, атап айтқанда ауылшаруашылық, энергетика, құрылыс, өндіріс 
және көлік және басқа да жасыл технологиялар секторларында қолданыла 
алады.

Бұл негізінен қазбалы отынды пайдалану арқылы өндірілетін энер-
гияны тұтынудың күрт артуы, бұл адамзат планетаның экологиялық 
тұрақтылығын бұзу алдында тұр.

Бүкіл әлемдегі барлық энергияны мүлдем басқа принциптерге көшіру 
өте маңызды. 1975 жылдан бастап энергетикалық жүйелер қазбалы отын-
мен толықты.

 
9-сурет. Әлемдік энергожүйелердің трансформациясы

Энергия тиімділігін арттыруда және көміртекті аз жұмсайтын 
технологиялардың жекелеген түрлерін белсенді қолдануда белгілі бір 
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жетістіктерге қол жеткізілді. Алайда, бұл жетістіктер энергияға деген 
сұраныстың артуымен қанағаттандырылады, бұл бүкіл әлемде парниктік 
газдар шығарындыларының тұрақты өсуіне әкеледі. Осылайша, 
климаттың өзгеруіне байланысты апатты зақымданудың алдын алу үшін 
энергия тиімділігін едәуір арттыруға және жасыл энергияға көшуді тезде-
туге тура келеді.

Ұлттық энергетикалық жүйелердің тез өзгеруінің мысалдары бар. 
Мысалы, Португалияда өндірілетін электр энергиясының жалпы 
көлеміндегі жаңартылатын энергия көздерінің, соның ішінде гидроэнерге-
тиканың үлесі небары бес жылдың ішінде 17-ден 45%-ға дейін өсті. 
Мұндай жеделдетілген өтуді шағын, бірақ мол ресурстармен немесе бай 
елдермен, кірісі төмен және кедей елдермен салыстырғанда оңайырақ ету 
мүмкін. Жаңа технологияларды дамытуда дамушы елдерге ерекше қолдау 
көрсете отырып, 1987 жылы Монреаль хаттамасына қол қойылды.

Жасыл энергияға көшуді жеделдету барлық елдер жүзеге асыратын 
кең ауқымды стратегиялардың үйлесімділігін талап етеді. Бұл страте-
гияларды жергілікті жағдайлар мен мүмкіндіктерге бейімдеп, ұлттық 
деңгейде іске асыру қажет. Алайда, климаттың өзгеруінің ғаламдық 
сипатын ескере отырып, ұлттық стратегиялардың ғаламдық мақсаттарға, 
әсіресе парниктік газдар шығарындыларын азайту үшін жинақталған 
әсерін қамтамасыз ету қажет.

Шығарындыларды азайтуға және энергияны тұтынуға бағытталған 
төрт негізгі мақсатты басшылыққа ала отырып, техникалық қайта құруды 
жеделдету мақсатында ұсынылады.

Деңгейі жоғары елдерде энергияны тұтынуды арттырмай-ақ түпкілікті 
тұтынудың энергия тиімділігін арттыру Технологиялық прогреске бай-
ланысты энергия тұтынуды азайту – бұл энергия үнемдейтін зауыт 
жабдықтарын, тұрмыстық техниканы және автомобильдерді өндіруді 
қамтиды.

Бүкіл әлемде энергетикалық технологиялардың кең спектрін дамытуға 
және нақты жерлерде жетілдірілген технологияларды бейімдеуге 
ықпал ету. Қазіргі уақытта таза энергия өндіретін және өндіріс пен 
тұтынудың энергия сыйымдылығын төмендететін көптеген технология-
лар бар. Дамыған елдердің үкіметтері бүкіл технологиялық цикл бойында 
көптеген технологиялардың (күн, жел, геотермалдық және гидроэнерге-
тика сияқты жаңартылатын энергия көздерін дамыту технологияларын) 
дамытуға ықпал етуі керек.

Технологияларды дамытуды қолдау сонымен қатар тиімді техноло-
гиялардың көбірек қолданылуын қамтамасыз ету үшін жеткілікті 
белсенді эксперименттерді қамтуы керек, барлық жағдайларда түпкі 
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мақсат жаңа технологиялардың коммерциялық өміршеңдігін қамтамасыз 
ету болып табылады.

Ғаламдық және ұлттық деңгейде тәуелсіз техникалық органдардың 
технологияны дамытуға бюджет қаражатын бөлуін қадағалауды дамыту 
маңызды.

Шығарындыларды азайтуға және энергия тиімділігін арттыруға 
бағытталған технологияларды жетілдіру өнеркәсіптік саясаттың негізгі 
міндеттерінің бірі болуы керек.

Енді химиялық заттарды қолдануды азайту және энергияны, суды 
және табиғи ресурстарды едәуір тиімді тұтынуға қол жеткізу үшін 
жасыл технологияларды қолдану арқылы азық-түлік қауіпсіздігіне қол 
жеткізу қажет. Шығындарды азайту үшін сақтау және маркетингтің 
сапасын едәуір жақсартады. Азық-түліктің экологиялық қауіпсіздігіне 
қол жеткізу үшін сіз қолданыстағы «жасыл» ауылшаруашылық техноло-
гиялары мен әдістерін, соның ішінде шағын жер жыртуды, дақылдарды 
ауыстыруды және тығыздалған егуді, суды жинауды және қайта өңдеуді, 
құрғақшылыққа төзімді дақылдарды өсіруді, агроорганизмді және зиян-
кестермен кешенді басқаруды қолдана аласыз. Сонымен қатар, биотех-
нология, гендік инженерия, тамақты сәулелендіру, гидропоника және 
анаэробты өңдеу арқылы өңдеу тағамның бүлінуін және парниктік 
газдардың шығарылуын азайтады. Ауылшаруашылығындағы алғашқы 
«жасыл» төңкерістің негізгі бағыты болып табылатын жаңа жоғары 
өнімді дақылдарды өсіру суды пайдалану сапасын жақсартумен және 
агрохимиялық және органикалық шикізаттарды тиімдірек қолданумен 
қатар жүргізілуі керек.

Халықаралық ынтымақтастықтың негізгі міндеттерінің бірі дамушы 
елдерде өндіріс пен тұтыну саласында жасыл технологияларды дамыту 
мен жетілдіру жөніндегі шараларды жандандыру болуы керек. Климаттың 
өзгеруіне қарсы тұру үшін көптеген халықаралық ұйымдардың 
ынтымақтастық үлгісі болып табылатын климаттың өзгеруі жөніндегі 
халықаралық ұйымдардың тәжірибесін қолдануға болады. Халықаралық 
қауымдастық бұл мақсатқа алғашқы қадамды 2010 жылғы 29 қарашадан 
10 желтоқсанға дейін Канкунда (Мексика) өткен Біріккен Ұлттар 
Ұйымының климаттың өзгеруі туралы негіздемелік конвенциясының он 
алтыншы сессиясында келісе отырып жасады. Осы сессияда тараптар 
ұлттық, аймақтық, салалық және халықаралық органдардың климаттық 
технологиялар орталығы және желісі деп аталатын желінің жұмыс істеуін 
жеңілдететін жедел орган құруға келісті.
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7-ТАРАУ. ЦИФРЛАНДЫРУ НЕГІЗІНДЕГІ 
ЖАСЫЛ ТЕХНОЛОГИЯЛАР

7.1. Гео ақпараттық жүйелерді экономикаға енгізу

Геоақпараттық жүйе (ГАЖ) – сандық қолдау, толықтыру, басқару, 
манипуляция, талдау, математикалық-картографиялық модельдеу және 
географиялық үйлестірілген деректерді бейнелеуге арналған аппараттық-
бағдарламалық құралдар мен алгоритмдік процедуралар жүйесі. ГАЖ-
нің ерекшелігі – бұл жүйелер белгілі бір аумақта орналасқан объектілер 
туралы координаталық және семантикалық ақпаратпен айналысады. Дәл 
осы негізде ГАЖ барлық басқа ақпараттық жүйелерден ерекшеленеді, 
аумақтық белгісі және «гео» префиксінде ерекше атап көрсетілген.

Геоинформатика – бұл негізінде жаңа ақпарат алу үшін белгілі бір 
аумақ туралы кеңістік-уақыттық және ақпараттық ақпаратты алу, өңдеу 
және талдаудың принциптерін, техникасы мен технологиясын зерттейтін 
білім саласы.

ГАЖ дамуында бес негізгі кезең бар. ХХ ғасырдың 60-жылдарында 
ақпараттық жүйелердің ізашары алғаш рет ГАЖ құру үшін идеялар 
мен жобаларды ұсынды. Содан кейін алғашқы энтузиастар ақпараттық 
жүйелердің мүмкіншілік мүмкіндіктерін, білім мен технологияның шека-
ралас аймақтарын зерттеді, эмпирикалық тәжірибе жасалуда. Гарвардтың 
компьютерлік графика және кеңістіктік талдау зертханасы ГАЖ дамуына 
үлкен әсер етті. Канада және Швецияда жерді есепке алу, жер кадастры 
және салық салу бойынша ГАЖ жобалары алғаш рет ұсынылды.

Он жылдан кейін «мемлекеттік бастамалар кезеңі» басталды. Ірі 
геоақпараттық жобалар жасалып жатыр, мемлекет қолдауымен, ГАЖ 
саласындағы мемлекеттік институттар құрылуда. 1970 жылы алғаш рет 
«географиялық локализацияланған халық санағы» жылы болды.

ХХ ғасырдың 80-жылдарында географиялық ақпараттық жүйелер 
нарығы белсенді түрде коммерциалана бастады. ГАЖ-ді «жұмыс 
үстеліне» айналдыратын бағдарламалық құралдардың кең нарығы пайда 
болды, мәліметтер базасымен, желілік қосымшалармен және кәсіби емес 
пайдаланушылармен интеграциялану салдарынан оларды қолдану аялары 
кеңейе түсті. Сонымен бірге, жеке компьютерлерде жеке мәліметтер 
жиынтығын қолдайтын жүйелер корпоративті және таратылған геодата 
базаларын қолдайтын жүйелерге жол ашты.

ХХ ғасырдың соңында географиялық ақпараттық технологиялар мен 
қызметтерді коммерциялық өндірушілер арасындағы бәсекелестіктің 
жоғарылауы артықшылықтар береді
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ГАЖ пайдаланушылары. Бағдарламалық жасақтаманың қол жетім-
ділігі бағдарламаларды пайдалануға және тіпті өзгертуге мүмкіндік 
береді. Пайдаланушы «клубтар» пайда болады, телеконференциялар 
географиялық тұрғыдан бөлінген, бірақ жалпы тақырыптық топтармен 
байланысқан, ғаламдық геоақпараттық мәдениет пен инфрақұрылым 
қалыптасуда.

Қазіргі уақытта агроөнеркәсіптік кешенді қоса, өмірдің әртүрлі сала-
лары үшін геодезияға қажеттіліктің артуы дәстүрлі мәселелерді жаңа 
әдістермен шешуге, жұмыс процестерін нақтылық пен ықтималдылықтың 
үлкен деңгейімен талдауға және жоспарлауға, көптеген мәліметтерге 
жылдам қол жеткізуге мүмкіндік береді.

Қазақстандық спутниктік навигациялық жүйенің (SRNS) дамуының 
басталуы 1957 жылы 4 қазанда Кеңес Одағында адамзат тарихындағы 
алғашқы жасанды жер серігі ұшырылған деп саналады. 70-ші жылдардың 
ортасында КСРО-да Cicada спутниктік навигация жүйесі, ал 60-шы жыл-
дары АҚШ-та транзиттік жүйе құрылды. Бұл жүйелер елдердің қорғаныс 
министрліктерінің бұйрығымен жасалды және жер үсті қозғалатын 
объектілерді жедел ғаламдық навигациялауға мамандандырылды. Тек 
1976 жылдың желтоқсанында «Бірыңғай ғарыштық навигация жүйесін 
орналастыру туралы» қаулы қабылданды. Кейінгі қол жетімді спутниктік 
навигациялық жүйелер нәтижелердің дұрыстығына және координат-
тарды анықтауға уақытты қанағаттандырмады – келесі буын жүйелерін 
құру қажет болды. Нәтижесінде, Кеңес Одағында 80-жылдардың басында 
спутниктік навигация жүйесі пайда болды. Спутниктік навигациялық 
жүйелер GPS деп аталады - АҚШ-та, ал ГЛОНАСС – КСРО-да. Алғашқы 
американдық спутник 1978 жылы ақпанда, ал бірінші кеңестік кейінірек 
1982 жылы 12 қазанда ұшырылды.

7.2. Сандық карталар және сандық модельдер

Модельдеу дегеніміз шындықты бейнелеудің осындай әдісі деп 
түсініледі, онда арнайы құрастырылған модель зерттелетін нақты 
объектінің немесе процестің маңызды қасиеттері мен сипаттамаларын 
жаңғыртып, түпнұсқаны зерделеу үшін қолданылады. Модель оларды 
зерттеуді жеңілдету үшін жасалған шартты кескін ретінде қолданылады.

Мәліметтер дегеніміз кез-келген объектінің, үлкен жүйенің немесе 
жеке элементтің күйі туралы ақпарат, формальды түрде ұсынылған және 
өңдеуге арналған. Заттар мен құбылыстар туралы мәліметтер ГАЖ-да 
3 аспект бойынша қарастырылады: кеңістіктік, тақырыптық және 
уақытша. Кеңістіктік аспект объектілердің орналасуы мен геометриялық 
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қатынастарына байланысты. Кеңістіктік мәліметтерге қойылатын негізгі 
талап – дәлдік. Тақырыптық (атрибуттық) аспект объектілердің сипатта-
маларын, қасиеттері мен қатынастарын анықтаумен байланысты.

Геоинформатикада нақты нысандар әртүрлі мәліметтер жинау 
құралдарын пайдаланып алынған барлық мәліметтер негізінде құрылатын 
өздерінің ақпараттық модельдерін құру арқылы зерттеледі. Ақпараттық 
модель мәліметтердің екі негізгі класын қамтиды: мәліметтерді коор-
динаттау; уақытша және тақырыптық мәліметтерді біріктіретін 
мәліметтердің атрибуттық модельдері.

Сандық карта (CC) – белгілі бір масштабтағы картаға дәлдік пен 
мазмұнға сәйкес келетін проекциялық карталар, координат жүйелері 
мен биіктіктер үшін қабылданған картография заңдары негізінде 
құрылған, белгіленген кодтарда компьютердің сақтау ортасында 
жазылған рельефтің сандық моделі. Сандық карталар келесі жолдармен 
жасалады: дәстүрлі аналогтық картографиялық жұмыстарды цифрлан-
дыру (цифрландыру) (мысалы, қағаз карталары); қашықтықтан зонд-
тау мәліметтерін фотограмметриялық өңдеу; далалық зерттеу; далалық 
түсірілім деректерін камералық өңдеу және басқа әдістер.

Электрондық карта (EC) – қабылданған проекцияда, координата-
лар жүйесінде және биіктіктерде, шартты белгілерде бейнелеу, талдау 
және модельдеуге, сондай-ақ есептеу және ақпараттық есептерді шешуге 
арналған компьютерлік сақтау ортасында құрылған векторлық немесе 
растрлық топографиялық-тақырыптық карта. жер бедері. Координаталық 
модельдер – векторлық және растрлық. Векторлық деректер модельдері 
нүктелерді сызықтармен байланыстыру арқылы объектіні сипаттайды. 
Нысанның орналасуы мен нысаны объектте көрсетілген нүктелердің коор-
динаттарымен анықталады. Растрлық мәліметтер модельдері байқалған 
аумақтың үлгілердің матрицасы түрінде ұсынылуына негізделген, яғни. 
сахна бейнесін кеңістікті іріктеу арқылы. Векторлық модельдер объектіні 
объект бойынша сипаттайды, ал растрлық модельдер объектіні бөлмей 
бүкіл көріністі тұтас сипаттайды.

Векторлық пішінді растрлыққа түрлендіру оңай – тек есеп торына 
объектілерді сызыңыз. Растрлық пішінді векторлық формаға кері айнал-
дыру өте қиын міндет, өйткені оған объектілердің шекараларын табу 
және таңдалған шекаралардағы объектілерді тану жатады.

Қазіргі уақытта цифрлық карталарды (Ц) және сандық модельдерді 
(CM) жасауда жеткілікті тәжірибе жинақталған. Бұл тәжірибе 
геоақпараттық технологияларды қолдану теориясы мен тәжірибесінде 
бекітілген. Дискретті модель ретінде сандық карта кәдімгі картаның 
аналогтық үлгісі түрінде визуалды бейнелеу мүмкіндігін құруы керек. 
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Мұны бірден қағаз түрінде алынған қарапайым карталармен толығымен 
салыстыру керек. Сандық карталар мен цифрлық модельдер – геоинфор-
матика әдістерімен құрылған геоақпараттық өнімдердің екі негізгі түрі.

Сандық карталар мен сандық модельдер – бұл жер бетіндегі және 
жер бетіндегі заттардың кеңістіктік модельдерінің екі түрі. Фото-
грамметриялық, геодезиялық және ғарыштық сандық модельдерді 
құрудың негізгі технологиялары. Сандық карталарды құрудың негізгі тех-
нологиялары – картографиялық, фотограмметриялық, геодезиялық және 
ғарыштық. Орталық комитет аяқталмаған ұқсастық негізінде құрылады. 
Орталық комитет Жердің жобасына және моделіне байланысты және 
өздігінен салынған. Сандық картадан айырмашылығы, сандық модель, 
әдетте, арнайы картографиялық жүктемелермен және шектеулермен 
ауыртпайтын үш өлшемді кеңістіктік модель болып табылады. Модель-
деу белгілеріне сәйкес цифрлық карта модель моделі болып табылады. 
Кәдімгі карта – бұл үш өлшемді шындықтың жалпақ моделі. Кәдімгі 
картаға екінші модель ретінде сандық карта салуға болады. Сандық  
карта – бұл үш өлшемді шындықтың жалпақ моделі.

Масштабты қарта. Карталар мен сандық карталар кез-келген 
масштабта жасалады. Цифрлық орталықтар негізінен үлкен көлемде 
құрылады, сондықтан сандық модель картаға қарағанда жоспарға жақын. 
Қазіргі уақытта әртүрлі масштабтағы ақпаратты көрсету үшін көп мас-
штабты карталар жасалуда. Сандық карталардың әдістемесі кеңістікті 
өзгертетін қайта құруларға негізделген.

Сандық карта визуалды кескіндер түрінде сақталады. Кеңістіктік 
ақпаратты кеңістіктік ақпарат базасында (BDP) ұсыну картографиялық 
кескіндер, 3D-модельдер немесе компьютерлік анимациялар түрінде 
жүзеге асырылады. Таныстырудың соңғы түрі көбінесе «ситуациялық» 
бөлмелерде ситуациялық модельдеу сценарийлерін жасау кезінде 
қолданылады. Кеңістіктік деректер банкінің мақсаттарының бірі – визу-
алды картографиялық үлгіні қалыптастыру. Бұл процесс плиткалық 
құрылым түрінде картографиялық деректерді ұйымдастыруға негіздел-
ген. Компьютерлік карта қызметтеріндегі плитка (ағылшын тақта) – 
бұл растрлық кескін бөлінетін төртбұрышты бөліктердің бірі. Мозаика 
технологиясы үлкен нүктелік кесектің орнына плиткалардың кішкене 
жиынтығын сақтауға мүмкіндік береді. Яғни, бұл технология растрлық 
кескіндердің көлемін 1000 еселік тапсырыс бойынша азайтады.

Кеңістіктік (координаттық) және атрибуттық ақпаратпен ынтымақ-
тастықты ұйымдастырудың үш тәсілі бар. Бірінші, ең көп таралған өзара 
әрекеттесу моделі – геореляциялық. Деректермен өзара әрекеттесудің 
екінші моделі интегралды деп аталады. Үшінші модель – объектінің 
моделі.
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7.3. Спутниктік навигациялық жүйелер

Спутниктік навигация жүйесі – жерді және ғарыштық жабдықтардың 
жиынтығынан тұратын, орналасқан жерін (географиялық координат-
тар мен биіктік), сондай-ақ жер, су және әуе объектілерінің қозғалыс 
параметрлерін анықтауға арналған кешенді жүйе. Жерсеріктік 
навигациялық жүйелерді ғаламдық және аймақтық деп бөлген жөн. 
Ғаламдық спутниктік навигациялық жүйелер әлемдегі кез-келген жерде 
объектілердің орналасуы мен жылдамдығын анықтауға мүмкіндік 
береді, ал аймақтықтар объектілердің орналасуы мен жылдамдығын 
тек бір мемлекеттің аумағында және оған іргелес аумақтарда анықтауға 
мүмкіндік береді.

Спутниктік навигация жүйесінің негізгі элементтері бар:
1.  Арнайы радио сигналдарын шығаратын бірнеше (2-ден 30-ға дейін) 

спутниктерден тұратын орбиталық шоқжұлдыз;
2. Жердегі бақылау және мониторинг жүйесі, оның ішінде жер 

серіктерінің қазіргі жағдайын өлшеу және орбиталар туралы 
ақпаратты түзету үшін алынған ақпаратты оларға беру;

3.  Клиенттерді қабылдау координаттары («навигаторлар» деп атала-
ды) координаттарды анықтауға қолданылады;

4. Навигациялық жүйенің сигналдарының дәлдігін жақсартуға 
арналған жүйелер – жердегі негізгі бақылау станциялары және 
геостационарлық жерсеріктер бақылаудың дифференциалды әдісін 
жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

 
10-сурет. Дәл егіншілік жүйелерінде қолданылатын HD базалық технологиясы

Дифференциалды түзетулерді таратуға арналған жүйелер қатарында 
мысал ретінде айта кету керек: Американдық GDGPS жүйесі (NASA 
Global Differensial GPS), Еуропалық геостационарлық навигациялық 
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үстемелердің еуропалық жүйесі (EGNOS), жапондық – жапондық көп 
функционалды спутниктік кеңейту жүйесі (MSAS), ресейлік (ғаламдық 
жүйе) Навигациялық жерсеріктік жүйе).

GPS-ті ғаламдық орналастыру жүйесі АҚШ қорғаныс министрлігімен 
Жердің жасанды серіктерін пайдалануға негізделген объектілердің орна-
ласуын анықтайтын жүйе ретінде жасалған. Бұл сізге кез-келген ауа-
райында, кез-келген жерде, объектілердің орналасуы мен жылдамдығын 
анықтауға мүмкіндік береді.

Жүйенің жұмысының негізгі қағидаты – навигациялық спутниктерден 
тұтынушыға синхрондалған сигналды қабылдау уақытын өлшеу арқылы 
позициялау.

Ғаламдық навигациялық жерсеріктік жүйесі (ГЛОНАСС).
ГЛОНАСС – КСРО Қорғаныс министрлігінің бұйрығымен жасалынған 

спутниктік навигациялық жүйе құрлық, теңіз, әуе және ғарыш 
пайдаланушыларының шексіз санын жедел басқаруға және уақытша 
қолдауға арналған. Азаматтық жүйенің сигналдарына әлемнің кез кел-
ген нүктесінде қол жетімділік ресейлік және шетелдік тұтынушыларға 
ақысыз және шектеусіз ұсынылады.

Тарихи тұрғыдан алғанда, ГЛОНАСС пен GPS бір уақытта дерлік 
басталды – 24 жерсеріктің толық топтамасын орналастырудағы айырма-
шылық 2 жыл болды - бірақ содан кейін жүйелер бөлінді. ГЛОНАСС – 
бұл қазіргі кездегі жүйе, ол сәтті жұмыс істейді және көлікті басқару 
және бақылау үшін белсенді қолданылады. Бүгінгі таңда GLONASS 
навигациялық модулін ұялы телефондарға орнатудың технологиялық 
мүмкіндігі жасалуда. GPS-навигаторлары бар телефондар қазірдің 
өзінде бар және бүкіл әлемде, соның ішінде Қазақстанда да кеңінен 
қолданылады. Сарапшылардың пікірінше, ГЛОНАСС-тың қалпына келуі 
мен дамуының қазіргі кезеңіндегі негізгі міндеттер: Глонасс ғарыш 
аппараттарының сенімді жұмыс істеуін және ұзақ уақыт жұмыс жаса-
уын 20 жылға дейін арттыру; жабық жерде жоғары дәлдікпен орналасты-
руды қамтамасыз ету үшін 48 жер серігі бар 6 ұшаққа дейін орбиталық 
шоқжұлдыз жасау; электрондық қауіпсіздікті және жүйенің тәуелсіздігін 
қамтамасыз ету.

7.4. Қазақстандағы дәл егіншілік технологиялары

 Дәл егіншілік – бұл ауылшаруашылық дамуының әлемдік тенденци-
ясы. Барлық дерлік аймақтарда дәл егіншіліктің элементтерін енгізетін 
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фермерлер бар. Қазақстан жағдайында дәл егіншілік: бұл машинаны 
параллель жүргізу, ауылшаруашылық жерлерді бақылау, қоректік зат-
тарды анықтау үшін топырақ үлгілерін алу, минералды тыңайтқыштарды 
саралап қолдану бойынша тапсырма картасын жасау, түсімді картаға 
түсіру.

ҚР АШМ тұжырымына сәйкес, дәл фермалық элементтерді енгізу 
фермерлерге өндіріс тиімділігін едәуір арттыруға мүмкіндік береді. 
Мұндай элементтерге: электронды өріс картасы, ауа-райының нақты 
деректері, сенсорлар мен датчиктер, ғарыштық мониторинг және басқа 
шешімдер кіреді. Тұтастай алғанда, өнімділіктің өсуіне агрохимия, 
тұқым шаруашылығы, ауылшаруашылық ғылымын, технологиялық 
операциялардың сапасын, сенсорларды және ауа райының факторларын 
қолдану арқылы қол жеткізіледі, бұл бірге шығындарды кем дегенде 25% 
төмендетеді. SMART фермаларын енгізу малды бақылауға және табын-
дарды басқаруға, жылыжайдың автономды басқарылуын қамтамасыз 
етуге, шығындарды интернетте тіркеуге және талдауға мүмкіндік 
береді. «Ақылды фермаларды» енгізу – бұл адам еңбегі іс жүзінде 
азайтылған кезде, роботтандыру фермада болып жатқан оқиғалардың 
бүкіл циклін басқаратын кезде. Қазақстанның агроөнеркәсіптік кешенін 
цифрландырудың экономикалық тиімділігі 2025 жылға қарай шамамен 40 
миллиард теңгеге жетуі мүмкін. Бәсекеге қабілеттілікті, еңбек өнімділігін 
арттыру және салаға инвестиция тарту мақсатында автоматтандыру 101 
мемлекеттік қызмет пен агроөнеркәсіптік кешендегі процестерді қамтиды.

 
11-сурет. Рекуперация технологиясы

Халықаралық тәжірибе фермерлерге ауа-райын қамтамасыз ету 
үшін қолданылады. Пилоттық жоба Ақмола және Қарағанды облыста-
рында жүзеге асырылады. Сонымен қатар, астық балансының онлайн-
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мониторингі, астық бағаларының статистикасы, астықты сақтандыру 
және қабылдау нүктелерінің рейтингі енгізілді. Бұл астық қолхаттарын 
бұрмалауды болдырмауға және фермерлердің шығындарын жылына 
700 миллион теңгеге азайтуға мүмкіндік берді. Қауіпсіздікті арттыру 
үшін «blockchain» технологиясы енгізіледі, астық тасымалдаушыларына 
онлайн тапсырыс, шетелдік сатып алушыларға астықты сатып алуға 
қатысуға мүмкіндік беретін онлайн-сауда.

Дәл егіншілікке арналған алғашқы полигон Қазақстанда құрылуда. 
Олардың негізінде А.И.Барев Институт ғалымдары Ақмола облысындағы 
қаласында 3000 га алқапта өсімдік шаруашылығындағы агроценозды 
бақылау мен басқаруға негізделген дәл егіншілік технологиясын беру 
және бейімдеу мақсатында жобаны жүзеге асыруда. Ауылшаруашылық 
өндірісін дәл егіншілік жүйесіне көшіру бойынша ұсыныстар әзірлеу, 
өсіру технологиялық карталарын жақсарту, жергілікті жаздық бидай 
өсірудің отандық сорттарының әлеуетін көрсету және биотехнологиялық 
әдістер негізінде бидайдың жаңа сорттарын жасау жоспарлануда. Бұл 
жобаны 3000 га алаңдағы өндірістік және тәжірибелік алаң негізінде іске 
асыру астық өнімділігін 25 кг/га дейін арттырады және еңбек өнімділігін 
2-2,5 есе арттырады.

Солтүстік Қазақстанда американдық «ақылды» Джон Дир S760 
комбайны автоматтандырылған және адамның араласуынсыз жұмыс 
істейді. Жаңа машина енді Қаскелең агропаркінде ауылшаруашылық 
жұмыстарына қолданылатын болады. Бұл әдіс саябақта жаңа 
ауылшаруашылық дақылдарын зерттейтін және өсіретін ғалымдардың 
жұмысын айтарлықтай жеңілдетеді. Еліміздің солтүстігінде, Петропавлда 
және Павлодарда ірі астық компаниялары ұзақ уақыттан бері «автопи-
лотта» комбайндарды қолданып келеді. Енді оңтүстіктің фермерлері 
осындай технологияларды қолдана алады. Егер гербицидтерге 
жұмсалатын ақша азаятын болса және сіз арамшөптер мен бақыланбайтын 
комбайндарға компьютерлік көру тозаңдатқыштарын сатып алсаңыз, бұл 
көп шығындарды үнемдейді. Астықты жинауға және ұнтақтауға теңдей 
техника жоқ. Кәдімгі комбайндардан айырмашылығы, ол соққылар мен 
жоспарланбаған жолдарды қалдырмайды. «Қаскелең» агропаркі – бұл 
ауылшаруашылық, өсімдік шаруашылығы, тұқым шаруашылығы және 
фитосанитария саласындағы барлық жаңа технологиялар қолданылатын 
ғылыми және демонстрациялық кластер. Бұл жерде Алматы және 
Алматы облысындағы ауылшаруашылық және өсімдік шаруашылығы 
ғылыми-зерттеу институттарының ғалымдары өз зерттеулерін жүргізуде. 
Қазақстанда үш технологиялық ауыл шаруашылығы паркі бар, олар 
Алматы, Ақмола және Қостанай облыстарында орналасқан.
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7.5. Дизайн мен құрылыстағы 
цифрлық BIM-технологиялар

Соңғы уақытқа дейін ғимараттарды жобалау және пайдалану, оларды 
жөндеу жобада әр түрлі мамандардың, сәулетшілердің, дизайнерлердің, 
инженерлер мен технологтардың дәйекті жұмысының тұжырымдамасына 
негізделді. Бірақ бұл тәсіл BIM технологиясымен алмастырылды. Бұл 
барлық тартылған мамандарға бір уақытта жоба бойынша жұмыс істеуге 
мүмкіндік береді. Бұл тәсіл дизайнға жан-жақты және ұтымды түрде 
қарауға мүмкіндік береді.

Соңғы онжылдықтарда машина жасау индустриясы мен ақпараттық 
технологияның дамуы нәтижесінде ойлау эволюциясы пайда болды. 
15 жыл ішінде біз «компьютерлік дизайн» тұжырымдамасынан өстік 
және құрылымдар мен жабдықтардың дизайнынан бастап түгендеу мен 
процесті басқаруға, жобалық құжаттарды бірлесіп басқаруға дейінгі 
шешімдерді ұсынамыз. Инженерлік идеяны модельден өндіріске дейін 
жүзеге асырудың табиғи ортасы ретінде үш өлшемді (3D) модель-
деу туралы 10 жыл бойы айтылды. 5 жыл бұрын, олар бүкіл өмір бойы 
өндірістік нысандарды автоматтандырылған жобалау және ақпаратты 
басқару туралы айта бастады: Жобалау, талдау; Құрылысты басқару; 
Пайдалану; Жаңарту; Бөлшектеу.

BIM технологиясы – бұл объектіні жобалауға түбегейлі өзгеше тәсіл. 
Дизайн процесінің барлық қатысушыларының бір мезгілде көлемді-
көлемді жасауы: сәулетшілер, дизайнерлер, инженерлер, технологтар. 
Жобаланған нысанда бәрі өте ұтымды болуы керек.

BIM (ғимарат туралы ақпаратты модельдеу немесе ғимарат туралы 
ақпарат моделі) – ғимараттың ақпараттық моделін немесе ғимараттың 
ақпараттық моделін білдіреді.

«Ақпараттық базамен байланысты ғимараттың немесе басқа құрылыс 
объектісінің виртуалды моделі, оған модельдің әр элементіне қосымша 
атрибуттар тағайындалуы мүмкін.»

Құрылыстың ақпараттық моделі (BIM) – бұл құрылыс жобалары 
үшін құжаттаманы жасақтауға және жасауға жаңа тәсіл.

•  Ғимарат – ғимараттың өмірлік циклі ескерілген (жобалау / салу / 
пайдалану)

•  Ақпарат – ғимараттың барлық өмірлік циклы бойынша барлық 
ақпаратты қамтиды

•  Модельдеу – кіріктірілген құралдарды қолдана отырып ғимаратты 
және соған байланысты процестерді модельдеу
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BIM CAD-қа қатысты бірнеше маңызды артықшылықтарға ие:
1. BIM модельдері мен басқару объектілері тек графикалық нысандар 

емес, бұл автоматты түрде сызбалар мен есептер шығаруға, жоба талда-
уын жасауға, жұмыс кестесін модельдеуге, қондырғыларды басқаруға 
және т.б. мүмкіндік береді, процесс қатысушыларына ең жақсы шешім 
қабылдауға үлкен мүмкіндіктер береді. барлық қол жетімді деректерді 
ескере отырып.

2. BIM таратылған топтарды қолдайды, сондықтан адамдар, құралдар 
мен тапсырмалар ғимараттың бүкіл өмірлік циклі ішінде осы ақпаратты 
тиімді және бөлісе алады, бұл деректердің қайталануын, қайта енгізілуін 
және жоғалуын, олардың берілуі мен өзгеруіндегі қателіктерді болдыр-
майды.

BIM «құру – басқару – ақпарат алмасу» процесінің біртұтастығын 
қамтамасыз ету үшін шешетін үш негізгі мәселе: 1. АЖЖ файлдары 
Мәтіндік файлдар кестелері; 2. Нұсқаны басқару Авторизация, тарих, 
сақтау, қол жеткізу; 3. Тарату және бекіту Шолу / Тексеру.

BIM жобалау, салу, пайдалану кезіндегі негізгі міндеттері
Пайдалану мақсатында құрылыс объектісінің бірыңғай графикалық 

ақпараттық моделін құру қажет:
•  Құрылыс жобасының тұжырымдамалық, техникалық және жұмыс 

сатысын әзірлеу.
•  Құрылыс конструкцияларын кешенді есептеу және талдау.
•  Жобаның барлық кезеңдері мен бөліктерінің сызбаларын шығару.
•  Материалдар мен конструкциялардың парақтары мен сипаттамала-

рын жасау.
•  Құрылыстың сметалық құны.
•  Материалдар мен жабдықтарға тапсырыс беру және дайындау.
• Құрылыс жұмыстарын жоспарлау, құрылыс жұмыстарын ұйым-

дастырудың жобасын жасау.
•  Конструктивті және технологиялық құрылыстың оңтайлы нұсқасын 

таңдау.
•  Ғимаратты салу процесін визуалды бақылау.
• Ғимараттың өзін және техникалық жабдықты өмір бойы басқару 

және пайдалану.
•  Коммерциялық қызметтің объектісі ретінде ғимаратты басқару.
Ғимаратты қайта құру немесе жөндеу, бұзу және жоюды жобалау және 

басқару;
Сонымен қатар, BIM технологияларын жобалау және құрылыс практи-

касына енгізу процесі кейбір жалпылау жасауға мүмкіндік береді.
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BIM – бұл белгілі бір компьютерлік бағдарлама емес, бірақ дизайн 
технологиясы. Компьютерлік бағдарламалар – бұл үнемі жүзеге асыры-
латын және жетілдірілетін оны жүзеге асырудың құралы. Бүгінгі таңда 
BIM-дің нақты көшбасшысын атау қиын. Ойыншылардың әрқайсысының 
өзіндік артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Бұл немесе басқа жолмен, 
олардың ешқайсысы әмбебап емес. Сондықтан панацея немесе әмбебап 
«дәрі» іздемеу керек. BIM-ді міндеттер мен мақсаттарға бөлуге болады. 
Бағдарламалық жасақтаманы таңдау орынды.

BIM негізінен 3D болып табылады. Бірақ бұл сонымен қатар 
жинау, сипаттау, енгізу керек қосымша ақпарат (объектілердің атри-
буттары). Сондықтан, тек 3D – BIM емес. BIM жалғыз ғимарат үлгісі 
немесе бірыңғай мәліметтер базасы емес. Әдетте бұл әр түрлі бағдар-
ламалар шығаратын және сол бағдарламаларды қолдана отырып өзара 
байланысқан осындай модельдер мен мәліметтер базасының тұтас 
бір-бірімен байланысты және күрделі жиынтығы. BIM автоматты 
түрде жұмыс істемейді. BIM технологиясы ақпаратты жинау, өңдеу, 
ұйымдастыру, сақтау және пайдалану процесін айтарлықтай автоматтан-
дырады, сондықтан объектіні жобалаудың бүкіл процесін жүзеге асы-
рады. BIM адамды босатпайды немесе ауыстырмайды. Сонымен қатар, 
BIM технологиясы дизайнерден кәсібилікті, дизайн процесін жан-жақты 
түсінуді және жұмыста үлкен жауапкершілікті талап етеді. Бірақ BIM 
жұмысқа шығармашылық компонент әкеледі, адамның жұмысын одан 
әрі тиімді етеді. Ақпараттық үлгіні құру ғимараттың дизайнерлік логи-
касы үшін әдеттегі және түсінікті болып табылады, мұнда басты рөлді 
оның біліктілігі мен ақыл-ойы атқарады. Модельдің құрылысы дәстүрлі 
графикалық дизайн құралдарымен, соның ішінде интерактивті режимде 
жүзеге асырылады.
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БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ

1.  Төмен көміртекті даму дегеніміз не?
2. Халықаралық экологиялық проблемалар мен климаттың өзгеруі 

тізіміне не кіреді?
3.  Ұлттық экологиялық проблемалар тізіміне не кіреді?
4.  Энергетикалық экологиялық проблемалар тізіміне не кіреді?
5.  Ресурстық және технологиялық мәселелер тізіміне не кіреді?
6. Қоршаған ортаның ластануын азайту және қоршаған ортаны 

мемлекет, бизнес және қоғамнан қорғау үшін қандай шаралар 
қолданылады?

7. Көмір электр станцияларынан СО2 шығарындыларын қалай баға-
лауға болады?

8. Үлкен қалада көміртекті ластау көздері қандай?
9.  Химиялық зиянды газ шығарындылары тізіміне не кіреді?
10. Полигондардың жұмысынан қандай шығарындылар ластанады?
11. Ресурстық және технологиялық проблемалар тізіміне не кіреді?
12. Қоршаған ортаның ластануын азайту және қоршаған ортаны халық-

тан қорғау үшін қандай шаралар қолданылады?
13. Жасыл экономикаға көшудің қажеттілігі неде: себептері, алғышарт-

тары?
14. Жасыл экономикаға көшуге қандай жағдайлар ықпал етеді?
15. Қазақстан Республикасының «жасыл экономикаға» көшу тұжы-

рымдамасы.
16. «Жасыл экономика» және білім беру бағдарламалары.
17. Неліктен «Жасыл экономика» тұрақты қалалық дамуға ықпал етеді 

және көміртегі шығарындыларын азайтады?
18. Жасыл экономикаға көшуді қаржыландырудың ерекшеліктері 

қандай?
19. Неліктен аз дамыған елдерде жасыл экономикаға көшудің мүмкін-

діктері мен болашағы аз?
20. 21-ші ғаламдық күн тәртібі – тұрақты дамуға көшудің ұзақ мерзімді 

жоспары.
21. Қазақстан Республикасында энергияны үнемдеу саясаты қажет-

тілігінің себептері қандай?
22. Неліктен жасыл экономикаға көшу кедейлікті төмендетудің 

маңызды шарты болып табылады?
23. Энергия түрлері. Энергиямен жабдықтаудың технологиялық 

процесінің негізгі кезеңдері.
24. Қазақстандағы тұрақты энергетикалық стратегия тұжырымдамасы.



89

25. Энергияны үнемдеудің экономикалық механизмі қандай?
26. Елді мекендердегі жасыл экономика элементтері туралы қазіргі 

заманғы түсінік қандай?
27. Қалаларды, кәсіпорындарды, тұрғын үйлерді жылумен жабдықтау 

жүйесін жақсартудың негізгі бағыттары мен техникалық шешімдері 
қандай?

28. Энергияны үнемдеудегі шетелдік тәжірибе. Қазақстан Республика-
сында қолдану мүмкіндіктері.

29. Неліктен жасыл экономикаға көшу кедейлікті төмендету шарты?
30. Жасыл экономика қалай жұмыс орындарын құрып, әлеуметтік 

әділеттілікті арттырады?
31. ЭКСПО-2017: Жасыл экономикаға көшудің қажеттілігі: себептері, 

алғышарттары.
32. Шетелдік көрменің жасыл технологияларының артықшылығы неде?
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ГЛОССАРИЙ 

Ақылды ғимарат. Компьютерлік технологияны қолданумен ғимарат 
бөлмелер мен конверттердегі жарық пен жылу шығынын оңтайландырды.

«Ақылды» қала. Жаһандық интеллект, ақпараттық және коммуника-
циялық технологиялар, әлеуметтік және экологиялық әлеуетке негізделген 
қаланың дамуы мен бәсекеге қабілеттілігі үшін стратегиялық даму.

Ақылды тор (Smart Grid). Ақылды тор электр энергиясын өндіру 
процестерін автоматты түрде және автоматты түрде басқаруға, жинақтап, 
қайта бөлуге, тұтынушыға электр энергиясын беруге қабілетті.

Балама энергия. Жалпыға ортақ энергияны өндірудің перспективті 
әдістерінің жиынтығы дәстүрлі сияқты кең таралмайды. Оларға жел 
электр станциялары, күн электр станциялары, геотермалдық энергия 
көздері жатады.

Биогаз энергиясы. Негізгі табиғи газға және орталықтандырылған 
электрмен жабдықтауға сенімді және үнемді балама және органикалық 
қалдықтарды жою мәселелерін шешу.

Биоотын. Жаңартылатын шикізаттан алынған отын. Сұйық биоотын 
бар (мысалы, биоэтанол, биометанол, биодизель), қатты биоотын (отын, 
сабан, түйіршіктер) және газ тәрізді (биогаз, сутегі).

Гидроэнергетика – су объектілері мен ағындарда электр энергиясын 
өндіру үшін судың ықтимал энергиясын пайдалануды қамтитын ғылым 
мен техниканың бір саласы.

Жылу сорғысы. Тікелей пайдалануға жарамсыз, төмен температу-
ралы жылуды жоғары температура деңгейіне ауыстыру процесін жүзеге 
асыратын техникалық құрылғы. Бейнелеп айтқанда, олар жылу транс-
форматорлары.

«Жасыл» («green»). Қоршаған ортаға зиян келтіруді болдырмайтын 
немесе төмендететін немесе табиғи ресурстарды тиімді пайдалануға 
және сақтауға ықпал ететін өнімдерді немесе қызметтерді сипаттау үшін 
қолданылатын анықтама.

«Жасыл» ғимараттар. «Жасыл» құрылыстың нәтижесі, оның мақсаты 
ғимараттың бүкіл өмірлік циклі бойында энергия мен материалдық ресур-
старды тұтыну деңгейін төмендету, ғимараттардың сапасы мен олардың 
ішкі ортасының жайлылығын жақсарту болып табылады.

 Жасыл жұмыс орындары. Балама энергетикалық технологиялардың 
белсенді дамуы бүкіл әлемде миллиондаған жаңа жасыл жұмыс орында-
рын құруға ықпал етеді.

«Жасыл» инновация – бұл қоршаған ортаға балама шешімдерді 
қолданудан гөрі аз зиян келтіретін инновация.
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Жасыл қалалар. Бұл жаңартылатын энергия көздерін кеңінен 
пайдалануға және табиғатты ұтымды пайдалануға бағытталған аумақтық 
ұйым.

«Жасыл» құрылыс – бұл экологиялық таза және экологиялық таза 
әдістер мен технологияларға негізделген қолданбалы білім, технология-
лар жиынтығын қамтитын «жасыл» урбанизм.

«Жасыл» өсім – бұл табиғи активтердің сапасы мен санына қысым 
жасамай, жұмыспен қамтудың жоғары деңгейіне қол жеткізуге және 
кірісті әділ бөлуге мүмкіндік беретін экономикалық өсу түрі.

«Жасыл» энергия. Жаңартылатын көздерден алынатын энергия.
Жаңартылатын энергия – бұл күн көзі, жел, толқындар, толқындар, 

гидро және биоэнергияларды қоса энергия көзі.
Жаңартылатын энергия. Сарқылмайтын көздерден алынатын энер-

гия. Олар күн сәулесі, жел, жаңбыр, толқындар және геотермалдық жылу 
сияқты табиғи ресурстардан алынады.

Жел қуаты. Жаңаратын энергияның дамыған және болашағы зор 
саласы, ол таусылмайтын энергия көзі – жел.

Жел турбинасы. Жел турбиналары жел энергиясын пропеллерге 
ұқсас екі-үш пышақпен алады және электр қуатын өндіру үшін роторға 
орнатылады.

Инновациялар – бұл жаңа немесе айтарлықтай жетілдірілген өнімдер, 
процестер, маркетингтің жаңа әдістері немесе жаңа ұйымдастыру әдістері.

Күн батареясы. Бұл фотоэлектрлік генератор, оның принципі жарты-
лай өткізгіштердің физикалық қасиеттеріне негізделген: жарық фотон-
дары электрондарды атомдардың сыртқы қабығынан қағып алады. Схема 
жабылған кезде электр тогы пайда болады.

Күн электр станциясы. Күн радиациясын электр энергиясына айнал-
дыратын инженерлік құрылым.

Климаттың өзгеруі – орта және тұрақты климаттың өзгеруі.
Қайта өңдеу дегеніміз – мақсатына тікелей пайдаланылмайтын ресур-

старды, қайталама ресурстарды, өндіріс және тұтыну қалдықтарын пай-
далану.

Қала құрылысы экологиясы. Оларды сақтау, өсіру және бірлескен 
үйлесімді дамуына қолайлы жағдай туғызу үшін адам мен табиғаттың, 
антропогендік және табиғи ортаның өзара әрекетін реттеудің сәулет-
жоспарлау заңдылықтарын зерттейді.

Қалдықсыз технология. Табиғи ресурстар мен энергияны ұтымды 
пайдалануды және қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету үшін 
білім, әдістер мен құралдар іс жүзінде қолданылатын технологиялар.
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Нанокристалды күн батареялары. Нанокристалдармен қапталған 
кремний негізіндегі күн панельдері.

Өнертабыс – жаңа ғылыми немесе техникалық идея және оны іске 
асыру немесе қолдану құралы.

Парниктік газдар – бұл парниктік эффект (жаһандық жылыну) 
көрінісіне ықпал ететін көмірқышқыл газы, азот оксиді, метан, озон және 
хлорланған және фторланған көмірсутектер.

Пассивті үй. Қоршаған ортадан келетін жылу мөлшерін сақтауға және 
сақтауға қабілетті аз тұтынылатын үй.

Табиғи капитал – бұл жер, ауа, су, тірі ағзалар және жер 
биосферасының кез-келген компоненттері, адамзаттың өмір сүруі мен 
әл-ауқаты үшін қажет өнімдер мен экожүйелік қызметтер өндірісі.

Таза технология. «Таза технология» термині бес технология тобын 
біріктіреді: 1) балама энергия және жаңартылатын энергия көздері; 2) 
.Электронды басқару жүйелері; 3) экологиялық таза көлік; 4). Қалдықтар, 
шығарындылар, ауа және суды басқару; 5). Инновациялық технологиялар 
мен материалдар.

Технология – техникалық білімнің жай-күйін білдіреді.
Төмен көміртекті экономика. Бұл өндіріс, сауда, тұтыну, олар 

көмірқышқыл газының және басқа да парниктік газдардың айтарлықтай 
шығарылуына әкелмейді және климаттың тұрақтылығына қауіп 
төндірмейді.

Тұрақты даму – бұл болашақ ұрпақтың өз қажеттіліктерін 
қанағаттандыру қабілетіне нұқсан келтірмей, қазіргі заманның 
қажеттіліктерін қанағаттандыратын даму.

Экоинновация – бұл балама шешімдерді қолданумен салыстырғанда 
қоршаған ортаға аз зиян келтіретін инновация.

«Экологиялық тұрақтылық индексі». Индекс 76 параметрді есеп-
теуге негізделеді, оның ішінде экожүйенің күйі, экологиялық күйзеліс, 
денсаулық сақтаудың экологиялық аспектілері, әлеуметтік және 
институционалдық мүмкіндіктер, мемлекеттің халықаралық қызметі.

Экополис – бұл қала және оның маңындағы қала, онда қоршаған 
ортаның параметрлері бақыланатын жағдайда орнатылады және 
тұрғындар өмір салты мен табиғатында үнемі өзгеріске түсуге дайын.

Экологиялық менеджмент. Бұл кәсіпорындар мен муниципалитет-
терден бастап ұлттық және ғаламдық экономикаға дейінгі әр түрлі табиғи 
ресурстар мен экологиялық проблемаларды шешуді реттейтін қатынастар 
жүйесі мен әдістер жиынтығы.

Энергияны үнемдеу – бұл электр мен жылуды үнемдеуге және 
ұтымды пайдалануға бағытталған іс-шаралар кешені.
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Энергияны үнемдеу технологиясы. Бұл өндірісте, құрылыс сала-
сында және тұрғын үй-коммуналдық секторда қолдануға болатын техно-
логиялар.

Энергия тиімділігі. Өнім (жұмыс, қызмет) бірлігін өндіруде отын-
энергетикалық ресурстарды тұтыну мөлшері.
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ЗЕЛЕНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях, когда Казахстан столкнулся с новыми проблемами и вызо-
вами, требуется принятие новых планов развития «зеленой» экономики, с 
учетом специфики экономики, состояния экологии и наличия прирoдно– 
ресурсного потенциала страны. 

Необходимы «зеленые» технологии, позволяющие в максимальной сте-
пени сохранять территории с естественными экосистемами, рационально 
использовать невозoбновляемые природные ресурсы и человеческий 
потенциал, а также направлять экономические ресурсы на устойчивое 
развитие. 

Казахстан обладает огромным потенциалом использования возобнов-
ляемых источников энергии, при этом являясь государством с самыми 
высокими показателями выброса парниковых газов в Центральной Азии. 
Несмотря на наличие значительных экономических, социальных и эколо-
гических преимуществ, доля возобновляемых источников энергии в про-
изводстве электроэнергии в Казахстане остается низкой, на уровне 1,1% в 
2017 году. Правительство страны намерено увеличить данный показатель 
до 50% к 2050 году. Пока Казахстан испытывает некоторые сложности в 
диверсификации экономики и энергоносителей, инклюзивная концепция 
зеленого роста особенно важна для страны.

В настоящей книге проводится анализ текущего статуса перехода к 
«зеленой экономике», состояние и перспективы «зеленых» технологий 
включая развитие возобновляемой энергетики, зеленого строительства, 
экологически чистого транспорта, управления отходами, устойчивого 
и эффективного органического сельского хозяйства, и рационального 
использования водных ресурсов. Внимание уделяется ключевым рискам, 
проблемам и препятствиям на пути развития «зеленой» технологии в 
Казахстане, а также предлагаются рекомендации и меры для решения 
существующих проблем.

В то время как Казахстан признает необходимость перехода к «зеле-
ной» экономике и устойчивому росту, содействуя реализации проектов в 
области ВИЭ и энергосберегающих технологий, реализуемых в настоя-
щее время мер пока недостаточно для достижения поставленных целей. 
Власти инициировали ряд реформ и масштабных проектов в области 
окружающей среды, но общая институциональная среда остается недо-
статочно благоприятной для широкомасштабного внедрения «зеленых» 
технологий.

Особое внимание и ресурсы необходимо выделять на расширение 
институционального потенциала и совершенствования управления. Это 
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может быть достигнуто путем всесторонней реформации национальных 
экономических, бюджетных, налоговых, инвестиционных и экологиче-
ских программ и конкретных инструментов поддержки бизнеса и зеленых 
инициатив в Казахстане. Возможно, нужно будет пересмотреть субсидии 
и другие инструменты стимулирования, чтобы охватить большее число 
инвесторов и проектов, для новых «зеленых» проектов.

Книга может быть полезна тем, кто заинтересован в устойчивом 
экономическом росте: правительству, энергетическим компаниям, 
инвесторам в сфере возобновляемой энергетики и обществу в целом.
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И 
КЛАССИФИКАЦИЯ «ЗЕЛЕНЫХ» ТЕХНОЛОГИЙ

1.1. Понятия и основные сферы 
зеленых технологий

Общий подход определения понятия «зеленых» технологий предпола-
гает достижение их главной цели – снижение негативного воздействия на 
окружающую среду путем сокращения объемов потребляемых ресурсов, 
уменьшения количества отходов, повышения энергоэффективности про-
изводства и быта, улучшения свойств материалов с позиции экологиче-
ской безопасности. 

«Зеленые технологии» – это и экологически безопасное сырье, и эколо-
гически безопасные конечные продукты, и экологически безопасные тех-
нологии производства.

«Зеленые технологии» – это яркое проявление современного тренда 
эффективности междисциплинарного подхода для решения сложных 
задач. Они не заменяют, а соединяют экологию, экономику, социаль-
ную технологию, основываясь на всех современных достижениях науки 
и техники. Среди современных сфер разработки «зеленых технологий» 
ключевой является энергетика. Основные направления ее «экологиза-
ции» – повышение энергоэффективности и развитие новых источников 
энергии, в первую очередь, альтернативных.

С одной стороны, этот термин можно отнести к формам энергии, кото-
рые не приводят к увеличению углеродного следа человечества. Поэтому 
он может включать ядерные объекты, гидроэлектростанции и даже при-
родный газ и «чистый уголь». Этот термин также используется для обо-
значения нетрадиционных методов энергетики – энергии солнца, ветра, 
геотермальной энергии, биомассы и других способов получения энергии. 
Кроме того, альтернативные источники энергии должны быть «чистыми», 
не производить вредных загрязняющих веществ. Как уже отмечалось, это 
подразумевает чаще всего углекислый газ, однако может относиться и 
к другим выбросам – угарному газу, двуокиси серы, окиси азота и дру-
гим. По этим параметрам ядерная энергия не считается альтернативным 
источником энергии, поскольку производит радиоактивные отходы, кото-
рые высокотоксичны и должны храниться соответствующим образом.

Согласно классификации Организации экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР), «зеленые технологии» охватывают следующие 
сферы:
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– общее экологическое управление (управление отходами, борьба с 
загрязнением воды, воздуха, восстановление земель);

– производство энергии из возобновляемых источников, смягчение 
последствий изменения климата, снижение вредных выбросов в ат-
мосферу, повышение эффективности использования топлива, а так-
же энергоэффективности зданий и бытовых приборов.

 Таким образом, «зеленые технологии» по существу охватывают 
все области деятельности человека и нацелены на:

– устойчивое развитие современного общества для блага будущих 
поколений с решением глобальных задач: предотвращение истоще-
ния ресурсов, налаживание разумного природопользования, улуч-
шение демографии, исключение токсичности производства;

– производство нетоксичных продуктов по замкнутому циклу: произ-
водство – утилизация – новое производство;

– максимальное, вплоть до нуля, сокращение отходов за счет иннова-
ций в технологиях и в структуре потребления;

– принципиальную модификацию вредных производств и замену их на 
безвредные с использованием естественных технологий, созданных 
природой за миллионы лет;

– замена не возобновляемых природных ресурсов на альтернативные 
возобновляемые источники сырья и энергии;

– исключение использования вредных синтетических химикатов в 
сельском хозяйстве, внедрение биотехнологий в земледелие, живот-
новодство и переработку сельхозпродукции.

 В настоящее время «зеленые технологии» внедряются во всю цепочку 
деятельности компаний, включая, помимо производства, потребление, 
менеджмент и методы организации производства, во имя решения гло-
бальных задач по устойчивому развитию современного и будущего обще-
ства, а именно:

– модификация и замена вредных производств;
– развитие новых альтернативных видов энергии и новых видов то-

плива;
– поиск новых подходов к безопасной и доступной пище и воде;
– защита от загрязнения атмосферы, почвы, пресной воды и мирового 

океана; 
– разумное регулирование демографии.
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Рис. 1. Модель «зеленого» домостроения

Классификация зеленых технологий

Вид ресурсов Ресурсосбережение Воспроизводство ресурсов
Расходуемые 
ресурсы

Повышение эффективно-
сти генерации, передачи и 
использовании энергии;
снижение ресурсоемкости 
производственных 
технологий

Возобновляемые источники 
энергии, производство 
биотоплива;
рециклирование конструкци-
онных материалов

Поглощающие 
способности 
среды

Технологии сокращения вред-
ных выбросов от тепловых 
двигателей;
малоотходные и безотходные 
производственные 
технологии

Рекультивация и регенерация 
земель, лесов, акваторий и 
т.п.

Выгода от использования зеленых технологий 
Для государства:
• Возможность использования высвободившихся мощностей в про-

граммах развития городов.
• Контроль за потреблением и расходованием мощностей.
• Обеспечение качественного поступления платежей от потребите-

лей.
• Реализация социальных программ.
• Улучшение экологии городов и районов.
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• Развитие градообразующих предприятий.
• Снижение расходов городских бюджетов.

Для предприятий:
• Экономическая выгода – существенное снижение затрат на энерго-

ресурсы и производственных издержек.
• Вывод предприятия на новый технологический уровень.
• Внедрение без нагрузки на бюджет.
• Экономия бюджетов на реализацию производственных и инвести-

ционных программ.
• Повышение конкурентоспособности и культуры производства.
• Повышение инвестиционной привлекательности.

Институциональное развитие:
• Создан государственный энергетический реестр.
• Введена дифференцированная плата за потребленную тепловую 

энергию.
• Установлены требования по энергоэффективности для зданий и 

строительных материалов.
• Введен поэтапный запрет на продажу ламп накаливания. 
• Определены требования по производству органической продукции.
• Определены меры поддержки использования ВИЭ. 

Экономические категории классификации зеленых технологий:
– по способу преодоления ресурсных ограничений – ресурсосберега-

ющие технологии и технологии воспроизводства ресурсов;
– по виду ресурсов, на сбережение или воспроизводство;
– по виду благ, в производстве которых они применяются (энергети-

ческие, транспортные, производственные и т.п.);

1.2. Стратегия зеленого роста в Казахстане

Казахстан, одной из первых стран в мире, на государственном уровне 
принял стратегический документ перехода к «зеленой» экономике – Кон-
цепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике», кото-
рую реализуют в течение уже 6 лет.

Целевые индикаторы, нормы и мероприятия «зеленой» экономики 
включаются в законодательные акты и программные документы Респуб-
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лики Казахстан, являются ориентирами для всех уровней власти и всех 
секторов гражданского общества в переходе к зеленой экономике.

Вместе с тем, в связи с новизной новых подходов развития, не только 
в Казахстане, но и во всем мире, в процессе перехода на зеленую эконо-
мику необходим постоянный анализ текущей ситуации, достигнутых 
результатов и выбранных путей достижения целевых индикаторов. В то 
же время, сами целевые индикаторы также постоянно нуждаются в кри-
тическом осмыслении.

В соответствии с глобальным стремлением к всестороннему и устой-
чивому росту Казахстан принял национальные и регламентированные 
программы и стратегии развития, чтобы создать предпосылки для устой-
чивого развития. Казахстан стал первым государством в Центральной 
Азии, создавшим организационно-правовую основу для перехода к «зеле-
ному росту» через принятие ряда законодательных документов. Были 
приняты Экологический кодекс (2007), Закон о поддержке использования 
возобновляемых источников энергии (2009 год), и Концепция перехода 
к «зеленой экономике» (2013 год). Органы власти установили эффек-
тивные отношения с многочисленными международными партнерами в 
отношении поощрения и развития возобновляемой энергетики, чистых 
технологий и инфраструктуры. Более того, Казахстан содействует между-
народному сотрудничеству в интересах устойчивого развития в рамках 
Партнерской программы «Зеленый мост».

Казахстан сталкивается со структурной несбалансированностью, 
социально-экономическими и экологическими проблемами, такими как 
чрезмерная зависимость от экспорта сырьевых товаров, неравномерное 
распределение благосостояния, низкий уровень жизни и ограниченный 
доступ к основным видам услугам. Экологические проблемы включают 
нехватку водных ресурсов, неэффективное использование природных 
ресурсов, высокое энергопотребление, нерациональные методы ведения 
сельского хозяйства и вопросы продовольственной безопасности, а также 
низкий уровень управления отходами.

Решение и преодоление экологических, социальных и экономических 
вопросов и задач потребует принятия и внедрения всесторонней поли-
тики правительством и сотрудничества между региональными органами 
власти.

Казахстан обладает значительным потенциалом использования возоб-
новляемых источников энергии, который может способствовать устойчи-
вому экономическому развитию и его росту. Потенциал ветроэнергетики 
в Казахстане в 10 раз превышает прогнозируемые потребности страны в 
электроэнергии к 2030 году. 
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Развитие и широкомасштабное внедрение принципов использования 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Казахстане сдерживается 
следующими факторами:

• Высокие субсидии на традиционные источники энергии.
• Низкие цены на электроэнергию.
• Ограниченное долгосрочное финансирование.
• Высокие первоначальные инвестиционные затраты в связи с импор-

том используемых технологий.
• Ограниченная экспертиза в сфере ВИЭ.
• Отсутствие знаний.

 
Рис. 2. Ветрогенераторы 

Анализ хода реализации Концепции перехода Республики Казах-
стан к «зеленой экономике» показал правильность выбранных направле-
нии и достижимость установленных показателей. Одновременно страна 
успешно вносит свои вклад в достижение новых целей устойчивого раз-
вития, установленных Генеральной ассамблеи ООН.

Для Казахстана переход к зеленой экономике характеризуются следу-
ющими основными достигнутыми результатами.

Доля водопользователей, имеющих постоянный доступ к системе цен-
трального питьевого водоснабжения, увеличилась в городах с 55% до 
88%, сельских населенных пунктах – с 11% до 52,3%, а к системам водо-
отведения – в городах – с 50% до 91%, сельских населенных пунктах – с 
11% до более 20%.
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В результате использования водосберегающих технологии произво-
дительность водных ресурсов в сельском хозяйстве выросла почти в 1,5 
раза. Общая производительность труда в сельском хозяйстве увеличилась 
почти в 2,5 раза, а урожайность зерновых – почти на 15%.

Законом РК «Об энергосбережении и повышении энергоэффек-
тивности» установлены правовые и экономические основы для энер-
госбережения и энергоэффективности. Например, в строительстве 
предусматривается обязательное использование энергосберегающих 
материалов, приборов учета энергоресурсов, автоматизированного 
регулирования теплопотребления. В многоквартирных жилых домах – 
использование энергосберегающих материалов, учет энергии, холодной и 
горячей воды, газа, а также автоматизированных систем теплопотребле-
ния. Не допускается приемка новых объектов, не оснащенных приборами 
учета энергоресурсов. Для организации, включенных в государствен-
ный энергетический реестр, предусмотрен обязательный энергетический 
аудит.

Доля ВИЭ выросла более чем в 2 раза в общем объеме производства 
электрической энергии. 

На текущий момент в Республике имеется 50 действующих объектов 
ВИЭ суммарной мощностью 295,7 МВт (ГЭС – 139,8; ВЭС – 98,2; СЭС – 
57,3; биогазовая установка – 0,35), и интерес инвесторов к реализации 
проектов строительства возобновляемой энергетики продолжает расти. 
Законом РК «О поддержке использования ВИЭ» гарантирован для ВИЭ 
свободный доступ к рынку электроэнергии, а также беспрепятственное, 
недискриминационное и приоритетное право подключения к ближайшей 
точке передающей сети. Законом также предусматриваются фиксирован-
ные тарифы для ВИЭ и предоставление индивидуальным потребителям 
адресной помощи в размере 50% от стоимости установок по использова-
нию ВИЭ.

В 2018 году предельный объем выбросов парниковых газов по отно-
шению к 1990 году составил 80,5% и не превысил показатель, уста-
новленный целевым индикатором. Внесенные изменения по вопросам 
реализации Национального плана распределения квот на выбросы парни-
ковых газов позволят успешно реализовать поставленные задачи по пере-
ходу Казахстана к низкоуглеродной экономике, внедрению эффективной 
системы квотирования и внутренней торговли квотами на выбросы пар-
никовых газов.

Охват населения услугами по вывозу отходов увеличился с 59% до 
66%. Доля объектов размещения отходов, соответствующих санитарным 
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нормам, увеличилась с 11% до 15%. Доля переработки промышленных 
отходов увеличилась с 24,9% до 29,4%, а бытовых – с 1,3% до 2,6%. Соз-
дана нормативная правовая база для внедрения сбора, транспортировки, 
переработки, утилизации и размещения ТБО. Так, внесены поправки в 
Экологический кодекс по обращению с отходами, в частности:

– предусмотрено введение общеобязательных национальных стандар-
тов по установлению требований к предприятиям, работающим на 
рынке отходов;

– введен запрет на захоронение некоторых видов отходов;
– утверждена Методика расчета тарифа на сбор и захоронение твер-

дых бытовых отходов, включая сортировку и переработку, предус-
матривающую отдельный тариф на каждую операцию;

– введены расширенные обязательства производителей (импортеров) 
на автомобили, шины, масла и аккумуляторы, некоторые виды ТБО 
(упаковку, электрооборудование). 

Введение РОП будет способствовать развитию переработки некоторых 
видов ТБО: пластика, полиэтилена, макулатуры, стекла и сокращению 
объемов захораниваемых отходов в среднем на 40%.

Площади лесных угодий в Казахстане на протяжении многих лет 
сокращались, и долгосрочная стоимость этих активов снизилась – осо-
бенно в результате незаконной вырубки, лесных пожаров и измене-
ния назначения земель. Только в последние годы началось постепенное 
увеличение лесопокрытой площади до 12,5 млн. га, что составило 4,7% 
территории республики. Этому способствовало лесовосстановление 
и лесоразведение, которое проводится ежегодно на площади около 
10 тыс. га.

На сегодняшний день на территории республики имеется 118 особо 
охроняемых природных территорий (ООПТ), в том числе, 11 государ-
ственных национальных парков, которые представляют потенциальный 
интерес для туристов. Для каждого из них разработаны генеральные 
планы, которые позволят «оптимально определить планируемые места 
размещения основных объектов туризма» на их территории.

В Казахстане продолжается работа по вовлечению гражданского обще-
ства в процессы сохранения окружающей среды. Так принятым законом, 
предусматривается все большее приведение национального экологиче-
ского законодательства в соответствие с Орхусской Конвенцией о доступе 
к информации, участии в принятии решении и доступе к правосудию по 
вопросам окружающей среды, обеспечение прозрачности процесса приня-
тия решении по вопросам окружающей среды и природопользования.
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В мире появляются также и новые принципиальные подходы перехода 
к зеленой экономике, такие как инклюзивность, циркулярность, зеленое 
финансирование.

В этом направлении будет актуализирована Концепция по переходу 
к зеленой экономике. Внедрению инновационных подходов будет содей-
ствовать Международный центр зеленых технологии и инвестиции в 
Астане. Деятельность Центра будет охватывать семь основных направле-
нии деятельности: трансформация энергетического сектора, устойчивое 
городское развитие, развитие «зеленого» бизнеса, трансферт и адаптация 
зеленых технологии и лучших практик, развитие зеленого финансирова-
ния, развитие возобновляемых источников энергии, наращивание потен-
циала зеленого роста. Деятельность центра будет сфокусирована в первую 
очередь, в странах Центральной Азии, Иран, Афганистан, Монголия и 
Азербайджан при сотрудничестве с индустриально развитыми странами 
ОЭСР, Российской Федерацией, Китаем, Индией.

1.3. Инициативы зеленого роста в Казахстане

Переход к зеленому росту является необходимым приоритетом для 
Казахстана, поскольку экономическое развитие страны в настоящее время 
в значительной степени сосредоточено на добывающих производствах 
и экспорте сырьевых товаров. В то же время, в большинстве секторов 
экономики наблюдается относительно высокий уровень энергоемкости 
и загрязнения, а также низкая энергоэффективность. Концепция «зеле-
ной экономики» Казахстана направлена на повышение эффективности 
использования ресурсов и продвижение новых технологий для обеспече-
ния устойчивого роста для будущих поколений.

Сроки перехода Казахстана к зеленой экономике (2013-2050 гг.)

2013-2020 2020-2030 2030-2050

Оптимизация 
распределения и
эффективности
ресурсов. 
Развитие зеленой
инфраструктуры

Рациональное использова-
ние Природных ресурсов.
Крупномасштабное
внедрение новых ВИЭ и
энергосберегающих техно-
логий

Полный переход 
к модели зеленого роста.
Преобразование
традиционных
отраслей экономики и
развитие новых отраслей
промышленности 
на основе ВИЭ
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В Концепции рассматриваются семь ключевых направлений:
1. Развитие возобновляемых источников энергии.
2. Энергосбережение и энергоэффективность.
3. Развитие устойчивого и эффективного органического сельского хо-

зяйства.
4. Управление отходами.
5. Рациональное использование водных ресурсов.
6. Развитие «зеленого транспорта».
7. Сохранение и эффективное управление экосистемами.
Ожидается, что внедрение зеленых технологий позволит повысить 

энергоэффективность экономики Казахстана на 40-60% и сократить 
потребление воды на 50%. Более того, переход к модели зеленого роста 
позволит создать более 500 000 новых рабочих мест в традиционных и 
новых отраслях промышленности, улучшить условия жизни и обеспечить 
высокое качество жизни для всего населения страны.

Переход к «зеленому росту» потребует эффективной координации уси-
лий между органами власти, национальными и международными инве-
сторами и обществом, в целом. Как результат, совместная реализация 
государственной политики приведет к динамичному и устойчивому 
экономическому росту, который будет устойчив к неблагоприятным 
экономическим и экологическим изменениям.

1.4. Комплексная оценка рейтинга зеленого показателя регионов

В рамках совместного проекта «Поддержка Казахстана для перехода 
к модели зеленой экономики» проведена оценка регионов по разрабо-
танному в рамках проекта комплексному «зеленому» показателю уровня 
жизни.

Данный показатель включает уровень экономического развития, эко-
логическую обстановку, здоровье населения, обеспеченность чистой 
водой и другое с учетом международного опыта, применимого для регио-
нов РК, и использованием статистических данных и реестров (кадастров) 
экологической информации.

Комплексный показатель для каждой области формируется на основе 
оценки 18 показателей по 3 группам показателей: эффективность исполь-
зования природных ресурсов, экологическое качество жизни, уровень 
экономического развития (Приложение).

Был произведен расчет модели системы градаций регионов Респуб-
лики Казахстан по степени экологической благополучности.
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По итогам расчетов в тройку наиболее благополучных регионов 
страны с точки зрения комплексного «зеленого» показателя вошли города 
республиканского значения – Алматы и Астана, а также Жамбылская 
область.

Наименьший балл набрали Павлодарская, Карагандинская и Павлодар-
ская область (около 5 баллов). Согласно разработанной модели, остальные 
регионы Казахстана демонстрируют средний уровень экологического бла-
гополучия.

При рассмотрении составляющих данного показателя можно отдельно 
рассмотреть градацию регионов по трем группам показателей:

– Эффективность использования природных ресурсов.
– Экологическое качество жизни населения.
– Уровень социально-экономического развития региона.
Лидерами по показателю эффективности использования природных 

ресурсов являются Алматы и Алматинская область, а также столица госу-
дарства – Астана. Данные регионы набрали более 7,4 балла и в среднем 
на 1 балл опережают другие области страны. Наиболее скромные значе-
ния по индикатору использования природных ресурсов демонстрируют 
Мангистауская и Павлодарская области с уровнем показателя в 3,4 балла.

Самый высокий уровень экологического качества жизни в стране 
наблюдается в Астане и Алматы, близкое к ним по значению имеет Ман-
гыстауская область (более 7,5 баллов). Аутсайдеры по данному компо-
ненту в рейтинге выступают Павлодарская и Алматинская области с 3,75 
и 5,5 баллами соответственно.

По показателям уровня социально-экономического развития на пер-
вых местах расположились столичные регионы, Астана и Алматы имеют 
по 7,9 и 7,1 балла, соответственно. Ниже всего в рейтинге по данному 
показателю «зеленого» индикатора находятся Костанайская и Восточно-
Казахстанская область, набрав около 5,8 баллов каждый.

Следует отметить, что регионы, лидеры рейтинга, одинаково сбалан-
сированы по всем трем компонентам комплексного «зеленого» показателя 
и являются лидерами по показателям эффективности использования при-
родных ресурсов, показателям экологического качества жизни населения 
и уровня социально-экономического развития.

В целом, следует отметить, что отставание аутсайдеров от лидеров по 
комплексному «зеленому» показателю уровня жизни не является ката-
строфическим. В рамках реализации Плана мероприятий Концепции по 
переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике» возможно значи-
тельное улучшение экологического благополучия страны в целом.
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Следует понимать, что данный «зеленый» индикатор уровня жизни – 
это инструмент для анализа и мониторинга эффективности шагов, кото-
рые предпринимает на региональном и республиканском уровне для 
достижения высокого экологического и социально-экономического благо-
получия общества.
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ГЛАВА 2. ЗЕЛЕНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИМЕЮЩИЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ В КАЗАХСТАНЕ

2.1. Возобновляемая энергетика в Казахстане

Возобновляемые источники энергии включают в себя солнечные и 
ветряные электростанции, малые ГЭС, биотопливные установки, геотер-
мальные и некоторые другие виды электростанций. Учитывая географи-
ческое расположение и климатические условия Казахстана, малые ГЭС, 
солнечная и ветровая энергия являются наиболее перспективными воз-
обновляемыми источниками энергии. По официальным оценкам, гидроэ-
нергетический потенциал средних и крупных по величине рек составляет 
55 млрд. кВт-ч, а потенциал малых рек – 7,6 млрд. кВт-ч в год. При этом, 
потенциал солнечной энергии и энергии ветра оценивается примерно в 
2,5 млрд. кВт-ч в год и 1,820 млрд. кВт-ч в год соответственно. Таким 
образом, совокупный потенциал возобновляемых источников энергии 
составляет 1885 млрд. кВт-ч в год, что эквивалентно суммарной мощно-
сти 4,3 ГВт.

Ключевыми факторами развития проектов в области возобновляемых 
источников энергии в Казахстане являются:

1) Приверженность правительства достижению экологически благо-
приятного устойчивого экономического роста.

2) Механическое старение инфраструктуры генерации электроэнер-
гии, страдающей от относительно высоких (6%) потерь при передаче и 
распределении электроэнергии. Развитие возобновляемых источников 
энергии может сократить потери за счет уменьшения расстояния пере-
дачи электроэнергии.

3) Казахстан имеет относительно высокую долю сельского населения 
(43%), на долю которого в настоящее время приходится около 10% общего 
потребления электроэнергии в стране. ВИЭ могут быть удобным источ-
ником энергии для отдаленных деревень и регионов.

4) Высокие выбросы углекислого газа из-за большой зависимости от 
угля для производства электроэнергии. Низкая интенсивность выбросов 
углерода в атмосферу возобновляемых источников энергии представляет 
собой привлекательный вариант для руководства страны и инвесторов.

В 2018 году количество действующих электростанций на основе ВИЭ 
возросло до 55, а их мощность генерации увеличилась на 15,5% по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года до 341,4 МВт. 169,8 МВт 
по ГЭС, 112 МВт по ветряным электростанциям и 59 МВт по солнеч-
ным электростанциям. Такой рост произошел благодаря вводу в экс-
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плуатацию новых ГЭС и ветряной электростанции в 30 МВт и 14 МВт 
соответственно. Производительность электростанций на основе биогаза 
в Казахстане осталась неизменной на уровне 0,4 МВт, в то время как 
установленные солнечные энергоустановки увеличились незначительно 
на 1,7 МВт. Общий объем вырабатываемой электроэнергии составил 
1,1 млн. кВтч, тем самым обеспечивая 1,1% от общего объема производ-
ства электроэнергии.

 
 

Рис.3. Карта расположения ВИЭ-станций в Казахстане

Выработка электроэнергии из возобновляемых источников продол-
жает существенно расти, несмотря на то, что их доля в общем энергетиче-
ском балансе страны остается низкой. Доля проектов в сфере ветряной и 
солнечной энергетики в энергетическом балансе Казахстана на конец 2018 
года составляла менее 0,6%. В то же время производительность гидроэ-
лектростанций составила примерно 12% от общего объема произведенной 
в Казахстане электроэнергии, выработка основной части которой была за 
счет крупных ГЭС.

Ожидается, что к 2020 году доля электроэнергии, вырабатываемой 
ВИЭ, увеличится до 3% от общего энергетического баланса страны, 
чему способствуют растущие мощности ветровых электростанций и 
малых ГЭС. Также ожидается, что общее количество проектов ВИЭ 
достигнет 106 станций всех типов, включая 34 ветряных электростанций 
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(1,787 МВт), 41 малых ГЭС (539 МВт), 28 солнечных (714 МВт) и 3 био-
газовых станций (15 МВт). Соответственно, согласно прогнозам, общая 
мощность возобновляемой энергетики достигнет 3,05 ГВт. К концу 
2018 года дополнительно введены в эксплуатацию 18 ветряных электро-
станций, 13 гидроэлектростанций и 7 солнечных электростанций.

За последнее десятилетие стоимость солнечных фотоэлектрических 
технологий снизилась более чем на 80%, а затраты, связанные с ветря-
ными энергетическими установками, снизились на 30-40%. Ожидается, 
что стоимость проектов ВИЭ продолжит снижение на 25-50% в зависимо-
сти от технологии. Следовательно, темпы освоения энергоресурсов, будут 
стремительно расти в период между 2020 и 2030 годами, поскольку тех-
нологии производства возобновляемых источников энергии станут более 
доступными и конкурентоспособными по цене.

2.2. Перспективы развития ВИЭ в Казахстане
 
В Казахстане до конца 2020 года планируется ввести порядка 53 объ-

ектов ВИЭ с установленной мощностью 2 ГВт (22 ветровых электростан-
ций – 957 МВт, 18 солнечных электростанций – 750 МВт, 13 гидроэлек-
тростанций – 268 Мвт). 

Основные направления в области достижения целей устойчивого раз-
вития в области энергетики:

1. В области доступа к современным источникам энергии и безопас-
ности:

– поощрение, прямо или косвенно, доступа к современным источни-
кам энергии, тем, кто в настоящее время практически не имеют до-
ступ;

– надежная поставка электроэнергии;
– сокращение негативных последствий для здоровья, вызванных 

вследствие сжигания углеродного топлива.
2. В области реализации потенциала энергоэффективности:
– восстановление и модернизация существующих генерирующих 

станций;
– большое снижение потерь управляемых программ энергоэффек-

тивности в электроэнергетике и газовой передачи и распределения 
электроэнергии сетей.

Кроме того, предлагаются такие дополнительные индикаторы как:
– количество подключенных домохозяйств;
– снижение выбросов CO2 на генерируемый МВт-ч;
– потребление первичной энергии на душу населения;
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Вместе с тем, ведется работа по внедрению новых норм предоставле-
ния прав условным потребителям, самим реализовывать проекты ВИЭ, и 
внедрения механизма аукционов при дальнейшем развитии ВИЭ.

По мнению Министерства энергетики, на следующем этапе развития 
ВИЭ нужно решать две важные задачи: первая – выбрать и реализовать 
наиболее эффективные проекты ВИЭ, с лучшими технологиями. Вторая –
снизить нагрузку от ВИЭ на экономику страны. Решить эти две задачи 
могут аукционы, при этом сделав ВИЭ привлекательным для инвестиро-
вания в Казахстане. В целом, аукционы будут проведены с учетом Плана 
размещения и целевых индикаторов. Будут определены:

– параметры отбора (предельная цена, зона, объем, технические и фи-
нансовые требования);

– организатор аукционных торгов;
– предквалификация для инвесторов.
После чего, отбор проектов проводится по наименьшим ценам.

Вместе с тем, в Казахстане остается более 1000 крестьянских и фер-
мерских хозяйств, а также мелких поселений, не обеспеченных электри-
чеством вообще или в необходимом объеме. По официальной информации 
из 6838 сельских населенных пунктов 50 сел не обеспечены централизо-
ванным электроснабжением, где могут быть использованы возобновляе-
мые источники энергии. От наличия электроснабжения зависит и наличие 
водоснабжения, но централизованным водоснабжением не обеспечены 
3211 сел. В рамках программы Развитие регионов до 2020 года планиру-
ется обеспечить централизованным водоснабжением 2021 СНП, из них в 
приоритетном порядке – 78 опорных сел, 174 села, расположенные в агло-
мерациях и 613 приграничных сел.

В такой ситуации необходима поддержка мелких хозяйств и иных 
потребителей, не имеющих адекватного доступа к электроэнергии. К при-
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меру, Южно-Казахстанская область предложила в качестве пилотных 
реализацию 2 проектов по электро- и водоснабжению отдаленных сел: 
населенный пункт Өгем аула Жігерген в Қазыгуртском районе (116 жите-
лей), населенный пункт Егізқ ара в Туркестанском районе (70 жителей).

Для обеспечения устойчивого развития электроэнергетической 
отрасли с динамически развивающимся сектором ВИЭ, необходимо обе-
спечить:

1) разработку комплексного плана развития ВИЭ с тесной увязкой с 
планами развития энергетического комплекса страны;

2)  внедрение системы аукционов для проектов ВИЭ с целью стимули-
рования снижения стоимости ВИЭ;

3)  государственное регулирование проектов ВИЭ;
4)  при изменении тарифов на электрическую энергию, приобретаемую 

у ВИЭ, предусмотреть механизм соответствующих изменений в тарифах 
энергопроизводящих организаций, либо иных методов компенсаций;

5)  развитие локальных возобновляемых источников энергии (солнеч-
ная, ветроэнергетика малой мощности в отдаленных сельских террито-
риях и не связанная с подключением к сетям энергосистемы), а также в 
крупных мегаполисах.

В 2017 году Министерством энергетики совместно с ПРООН запущен 
Атлас солнечных ресурсов. Атлас помогает создать единое хранилище 
данных пространственного распределения солнечных ресурсов Казах-
стана и обеспечение доступа к нему. Ценность атласа заключается в том, 
что он позволяет в режиме онлайн определить степень солнечной инсо-
ляции, то есть ту интенсивность солнечного света, которая выпадает в 
разных областях, вплоть до привязки к конкретному району. Кроме инве-
сторов и органов государственного управления, Атлас будет полезен для 
институтов планирования, организациям, компаниям, научным организа-
циям, магистрантам и студентам.

В Казахстане практически не используется технический потенциал 
свалочного газа, который составляет 3,75 МВт-час электроэнергии и 
дополнительно 7,5 МВт-час тепловой энергии, получаемой при правиль-
ном использовании теплоты сгорания свалочного газа.

В настоящее время площадь заполненных свалок и полигонов Казах-
стана, пригодных для извлечения свалочного газа, занимают площадь 
более 5 тыс.га. В этих районах удельный выход газа составляет 120-
400 м3/тонну твердых бытовых отходов. Таким образом, потенциал био-
газа, доступного для производства энергии, составляет более 1 млрд. м3 в 
год. Необходимо такие проекты предусмотреть при дальнейшей реализа-
ции Концепции.
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2.3. Гидроэлектростанции

В настоящее время в Казахстане имеется 15 крупных гидроэлектро-
станций (ГЭС) (> 50 МВт) общей мощностью 2,25 Г Вт или 13% от общей 
генерируемой мощности страны. ГЭС вырабатывают около 8 ТВт-ч в год 
или 8% от общего объема выработки электроэнергии.

Крупные гидроэлектростанции Казахстана расположены в основном 
вдоль реки Иртыш, которая протекает из Китая через северо-восточную 
часть Казахстана. Казахстан относительно недавно определил приоритет-
ность развития малых и средних гидроэлектростанций, предлагающих 
множество преимуществ с точки зрения стоимости, скорости строитель-
ства, надежности и снижения воздействия на окружающую среду. Еще 
одно преимущество малых гидропроектов заключается в том, что их 
строительство возможно в изолированных районах вдали от националь-
ной электрической сети или в районах с низким, сезонным или нестабиль-
ным спросом на электроэнергию. Эти преимущества делают малые ГЭС 
чрезвычайно конкурентоспособными по сравнению с традиционными 
источниками электроэнергии в южных и восточных регионах Казахстана 
с большим количеством небольших, но энергоемких рек.

Общая мощность малых и средних ГЭС составила 169,7 МВт, располо-
женных в основном в Южно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской 
областях. Мощность малых ГЭС выросла на 30 МВт благодаря широкому 
размещению многочисленных частных электростанций, таких как Ман-
кенская ГЭС (2,5 МВт, 283 млн. тенге) в Южно-Казахстанской области. К 
2020 году в Казахстане планируется строительство 41 малой ГЭС общей 
мощностью 539 МВт, что обеспечит 17,6% общего потенциала возобнов-
ляемых источников энергии в Казахстане. При этом, правительство пла-
нирует провести модернизацию и ремонт нескольких крупных ГЭС, что 
позволит повысить роль гидроэнергетики в Казахстане.

Алматинская область является одним из крупнейших производите-
лей возобновляемых источников энергии из водных ресурсов, где рас-
положены 5 малых ГЭС общей расчетной мощностью около 20 МВт. К 
2020 году в регионе будет развернуто 11 новых проектов, включая каскад 
ГЭС общей мощностью 42 МВт на реке Коксу и единой ГЭС мощностью 
60,8 МВт на реке Чилик.

Строительство Мойнакской ГЭС потребовалось для решения про-
блем в пиковые моменты нагрузки Алматинского региона. Сегодня стан-
ция вырабатывает энергию в один миллиард кВт/ч в год. Однако после 
завершения проекта по повороту русла реки Кенсу суммарная мощность 
достигнет 1,1 млрд. кВт/ч. ГЭС снабжает энергией пятую часть Алматин-
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ского региона. В зимнее время пиковая нагрузка доходит до 1,5 тысячи 
мегаватт. ГЭС также помогает энергией сельхозугодиям.

2.4. Ветряные электростанции

Казахстан обладает значительными объемами ветряных ресурсов, 
достаточных для внедрения ветряных электростанций производствен-
ного масштаба. Почти на 50% территории Казахстана характеризуется 
средней скоростью ветра, необходимой для производства электроэнергии 
(4-6 м/сек), при этом самый высокий потенциал наблюдается в регионе 
Каспийского моря, Центральном и Северном регионах страны. Тем не 
менее, наиболее перспективные объекты расположены в Алматинской 
области: Джунгарские ворота и Чиликский коридор. Средняя годовая 
скорость ветра на этих участках составляет 9,7 м/с, а плотность потока 
ветра – около 1050 Вт/м2, что дает возможность предположить потен-
циал выработки электроэнергии до 1млрд. кВтч в год на каждом из этих 
участков. Следовательно, ветровая энергетика может быть эффективным 
средством для устранения дефицита электроэнергии во всей Южно-
Казахстанской области.

Ветряная энергетика имеет существенное преимущество перед дру-
гими видами возобновляемых источников энергии. Ветряные электро-
станции достигают пикового потенциала выработки электроэнергии в 
зимний период года, что совпадает с сезонным пиком спроса на электро-
энергию. Кордайская ветряная электростанция была первой малой ветря-
ной электростанцией (1.5 МВт), которая была введена в эксплуатацию 
в Казахстане в 2012 году. Первый этап реализации проекта был завер-
шен вводом в эксплуатацию девяти ветроэнергетических установок, что 
позволило увеличить мощность до 9 МВт. В октябре 2015 года была про-
изведена сборка последних 10 установок, после чего производственная 
ветряная электростанция была введена в эксплуатацию на полную мощ-
ность 21 МВт.

Ветряная электростанция Ерейментау.
Новое крупномасштабное внедрение ВЭС сделали ветряные электро-

станции вторым по величине ВИЭ в стране. К 2018 году общая мощность 
ветряных электростанций достигла 112,5 МВт. Строительство ветря-
ной электростанции Ерейментау было начато в Акмолинской области 
в 2013 году, а завершение проекта пришлось на конец 2015 года. Ветря-
ная электростанция состоит из 22 ветроэнергетических установок общей 
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мощностью 45 МВт. Проект финансировался за счет предоставленной 
финансовой помощи со стороны ЕБРР, при этом заем был гарантирован 
АО «Самрук-Энерго», конечным владельцем электростанции. В насто-
ящее время на объекте вырабатывается около 172 млн. кВт-ч чистой 
энергии, что позволяет сократить выбросы CO2 на 120 тыс. тонн в год. 
Ветряная электростанция Ерейментау была одним из основных источни-
ков электроэнергии при проведении выставки «ЭКСПО-2017» в Астане.

Ожидается, что ветряная электростанция будет функционировать в 
течение минимум 20 лет. Самрук-Энерго планирует увеличить мощность 
электростанции до 95 МВт при помощи установки аналогичных ветроэ-
нергетических установок. Кроме того, возможно увеличение потенциала 
ветряной электростанции до 300 МВт.

Самрук-Энерго также рассматривает реализацию проекта стоимостью 
24 млрд. тенге для строительства дополнительной ветряной электро-
станции мощностью 50 МВт в том же регионе с годовой мощностью до 
180 млн кВт-ч. В целом, к 2020 году в Казахстане планируется строитель-
ство 33 ветряных электростанций мощностью 1 737 МВт. В Алматинской 
области будут введены в эксплуатацию четыре ветряные электростанции, 
в том числе две – в Чиликском коридоре и две в районе Джунгарских 
ворот.

ТОО «Юнайтед Энерджи Актобе».
Объявили о планах по производству ветроэнергетических устано-

вок, подобных тем, которые используются на ветряной электростанции 
Ерейментау. Ожидается, что общий объем инвестиций составит 84 млн. 
евро, а строительство планируется начать в Актобе. Произведенное обо-
рудование будет использоваться на ветряных электростанциях Казах-
стана, таких как Ерейментау-2 и Каркаралинск (60 МВт, Карагандинская 
область). Кроме того, возможен экспорт установок в Иран и Азербайд-
жан, которые планируют развивать ветряную энергетику в стране. Таким 
образом, Казахстан может повысить рентабельность проектов ветряных 
электростанций в Казахстане, предлагая рынку недорогие установки.

Основной проблемой возобновляемой энергетики является ее непо-
стоянство, так как невозможно накопить электроэнергию в достаточном 
объеме. При этом, энергетический дефицит должен регулироваться или 
компенсироваться другими источниками энергии. Данный аспект чрезвы-
чайно важен для производственных компаний, потребляющих почти 70% 
электроэнергии в Казахстане.
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2.5. Солнечные электростанции

В Казахстане имеются районы, характеризующиеся высокой инсоля-
цией, особенно на юге страны, где объемы солнечного света составляют 
от 2 200 до 3 000 солнечных часов в год, что эквивалентно 1 200-
1 700 кВт/м2 в год. Потенциал солнечной энергетики в Казахстане оцени-
вается в 2,5 млрд. кВт-ч в год, что соответствует площади около 10 км2 
солнечных элементов общей эффективностью 16%. Средняя эффектив-
ность современных солнечных панелей варьируется в диапазоне 15-25%. 
Тем не менее, перспективные технологические разработки показывают 
увеличение эффективности до 53%.

Солнечная энергия может широко использоваться на две третьей тер-
ритории Республики Казахстан. В южных регионах продолжительность 
солнечного излучения составляет от 2 800 до 3 000 часов в год, а еже-
годное потребление солнечной энергии составляет от 1 280 до 1 870 кВт-ч 
на 1 м2. Более того, в июне объем энергии на 1 м2 на горизонтальной 
поверхности колеблется от 6,4 до 7,5 кВт-ч в день, что делает Южно-
Казахстанскую, Кызылординскую и Приаральскую области чрезвычайно 
благоприятными для производства солнечной энергии.

В 2012 году в Жамбылской области была построена первая солнеч-
ная электростанция в Казахстане и Центральной Азии. Общая мощность 
электростанции достигла 7 МВт, а ее стоимость составила 1,3 млн. долл. 
США. В настоящее время в южных регионах расположено шесть сол-
нечных фотоэлектрических электростанций общей мощностью 59 МВт, 
крупнейшей из которых является солнечная электростанция Бурное в 
Жамбылской области.

Солнечная электростанция «Бурное».
Солнечная электростанция Бурное представляет собой крупнейшую в 

Центральной Азии электростанцию, общей мощностью 50 МВт. Проект 
был профинансирован ЕБРР и введен в эксплуатацию в 2015 году, менее 
чем через год после начала строительства. Электростанция состоит из 
192 000 солнечных панелей, расположенных на площади 150 гектаров, 
которыми вырабатывается более 73 млн. кВт-ч электроэнергии в год. Пла-
нируемое расширение электростанции до 100 МВт увеличит генерирую-
щую мощность до 146 млн. кВт-ч в год и сделает ее одной из крупнейших 
объектов ВИЭ на территории СНГ. Общая стоимость проекта оценивается 
в 100 млн. долл. США.

К 2020 году 17 дополнительных солнечных фотоэлектрических про-
ектов будут введены в эксплуатацию, увеличив объем производства на 
724,8 МВт.
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ТОО «Астана Солар».
В 2012 году АО «Казатомпром» основало группу компаний казах-

станского проекта KazPV по производству фотоэлектрических модулей 
из казахстанского кремния. При этом, в Казахстане был установлен пол-
ностью интегрированный производственный цикл фотоэлектрических 
модулей, от добычи и переработки кварца до сборки готовых солнечных 
панелей (Астана Солар). В настоящее время завод способен производить 
до 217 000 фотоэлектрических модулей в год, что эквивалентно мощности 
в 60 МВт. Однако возможно увеличение мощности до 100 МВт, поскольку 
подтвержденные запасы абсолютно чистого кварца на Сарыкульском 
месторождении составляют 1,7 млн. тонн.

Стоит отметить, что автоматизированная система очистки отрабо-
тавших газов поглощает до 99% кремниевой пыли, что снижает вредное 
воздействие на окружающую среду и позволяет компании производить 
до 2000 тонн микро-кремния в год для экспорта на мировые рынки. В 
Казахстане принята всесторонняя стратегия по производству и экспорту 
солнечного энергетического оборудования. В 2014 году группа компа-
ний KazPV подписала меморандум с катарской Qatar Solar Energy Qatar и 
американской American Clean Power о поставке до 2500 МВт солнечного 
кремния, фотоэлектрических пластин и серых ячеек.

Готовые фотоэлектрические модули получают сертификат одной из 
ведущих независимых лабораторий в Европе, что делает казахстанские 
солнечные панели привлекательным решением для проектов солнечной 
энергетики в ряде развитых и развивающихся стран. Более того, тарифы 
на электроэнергию, вырабатываемую казахстанскими фотоэлектриче-
скими модулями или фотоэлектрическими модулями на основе казах-
станского кремния, были установлены на уровне 70 тенге и подлежат 
ежегодной индексации, сроком на 15 лет, что делает модули привлека-
тельными для отечественных производителей солнечной энергии.

2.6. Ключевые риски и проблемы развития ВИЭ в Казахстане

Несмотря на значительный потенциал развития и внедрения проектов 
в сфере возобновляемой энергетики, обусловленный обширной терри-
торией страны и различными климатическими условиями, в Казахстане 
по-прежнему наблюдаются препятствия и барьеры на пути внедрения и 
развития ВИЭ:

– Низкие цены на электричество, полученное традиционными 
методами
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Сегодня в Казахстане электростанции, работающие на традиционном 
органическом топливе, более конкурентоспособны по цене по сравне-
нию с возобновляемыми источниками энергии. Например, Экибастузская 
ГРЭС-1, угольная тепловая электростанция, производит электроэнергию 
по цене 8,65 тенге, при этом тарифы ветряной электростанции Ереймен-
тау составляют 22,68 тенге. В Казахстане также имеются крупнейшие в 
Центральной Азии извлекаемые запасы угля, страна является вторым по 
величине производителем угля в регионе. Уголь, добываемый в северных 
регионах, является основным источником производства электроэнергии.

Несмотря на это, Казахстан стремится развивать альтернативные 
источники энергии для обеспечения устойчивого роста в среднесроч-
ной перспективе. К прочим видам альтернативных источников энергии 
относится ядерная энергетика, потенциал которой в Казахстане огромен. 
Страна является крупнейшим в мире экспортером урановой руды. Тем не 
менее, в настоящее время в стране нет отечественных объектов производ-
ства ядерной энергии.

– Потери при передаче электроэнергии и неэффективные техно-
логии

Экономика Казахстана чрезвычайно энергоемкая: ей требуется в два-
три раза больше энергии, чем странам ОЭСР в среднем. Большая часть 
энергетического оборудования (65%) находится в эксплуатации уже более 
20 лет, среди которого около 31% используется более 30 лет. Электрогене-
рирующее оборудование и амортизация сетей оцениваются в 70% и 65%, 
соответственно. Следовательно, потери при передаче электроэнергии оце-
ниваются в 6,7% в целом по системам передачи и распределения электро-
энергии по состоянию на 2014 год.

– Ограниченная нормативно-правовая база, необходимая для 
стимулирования применения возобновляемых источников энергии, 
непоследовательная государственная политика и чрезмерные адми-
нистративные барьеры

Существующие механизмы гарантированной покупки энергии и фик-
сированные тарифы не обеспечивают достаточного количества стимулов, 
необходимых для инвесторов, по причине наличия бюрократических и 
административных сдерживающих факторов деловой среды.

– Ограниченная технологическая база, низкая осведомленность и 
информационные барьеры

Низкая осведомленность о важности, преимуществах и потенциале 
возобновляемых источников энергии среди представителей общества и 
других заинтересованных сторон является одним из ключевых факторов, 
сдерживающих внедрение ВИЭ в Казахстане. Нынешний подход прави-
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тельства по принципу «сверху вниз» показывает ограниченную эффек-
тивность, так как не способствует широкому развитию и внедрению ВИЭ 
в экономике. Таким образом, комплексные информационные кампании 
позволят повысить уровень осведомленности в сфере возобновляемых 
источников энергии и, тем самым, ускорят переход к ВИЭ.

– Колебания курсов валют и бизнес-среда с высоким уровнем риска
Волатильность национальной валюты существенно повлияла на раз-

витие возобновляемой энергетики в Казахстане в связи с сокращением 
спроса на электроэнергию, снижением тарифов в долларах США и ростом 
стоимости оборудования. Переход страны к свободному плавающему 
валютному курсу ограничил потенциальную доходность по инвестициям 
и подставил под угрозу будущее развитие ВИЭ. Новые тарифы, приня-
тые в с учетом колебаний валютных курсов, могут иметь ограниченный 
эффект.

– Ограниченные возможности Единой энергетической системы 
(ЕЭС) Казахстана

В настоящее время ЕЭС не может эффективно использовать возобнов-
ляемые источники, поскольку ее показатели производства электроэнергии 
зависят от сезонных и климатических колебаний. Работа сети настроена 
на базе постоянных источников. Во избежание дестабилизации системы, 
правительство утвердило план распределения ВИЭ, в котором указыва-
ется максимальная генерирующая мощность для каждого типа источни-
ков возобновляемой энергии и каждой зоны. Максимальная мощность 
ВИЭ в настоящее время установлена на уровне 1 400 МВт для ветровых и 
солнечных электростанций.

Такой мощности достаточно для достижения среднесрочного целевого 
показателя генерации электроэнергии в 3% по ВИЭ в общей структуре 
энергетического баланса страны. Тем не менее, достижение долгосроч-
ного целевого показателя в 10% к 2030 году и 50% к 2050 году потре-
бует значительной модернизации всей ЕЭС. С увеличением доли ВИЭ в 
энергетическом балансе страны национальной компании KEGOC потре-
буется ввести дополнительные легко управляемые источники генерации 
электроэнергии, чтобы сохранить надежность работы ЕЭС.

В связи с вышеупомянутыми факторами большинство крупных ветря-
ных и солнечных проектов, разработанных в Казахстане, таких как 
ветряная электростанция Ерейментау и солнечная электростанция Бур-
ное, были профинансированы органами власти, государственными пред-
приятиями и международными финансовыми институтами. До сих пор 
крупнейшие энергетические проекты не способствовали значительному 
объему частных инвестиций и развитию отрасли в Казахстане. При этом, 
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сектор возобновляемой энергетики страны может развиваться медленнее, 
из-за низкой конкурентоспособности по сравнению с традиционными 
видами органического топлива.

Таким образом, к 2020 году достижение целевого уровня в 3% по ВИЭ 
в общем энергетическом балансе страны может быть чрезмерно амбици-
озным. Последний прогноз KEGOC по балансу электроэнергии на 2018-
2024 гг. оценивает долю возобновляемых источников энергии в 2,5% от 
общего объема производства и 2,8% от общего потребления в Казахстане 
к 2020 году.
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ГЛАВА 3. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ В КАЗАХСТАНЕ

3.1. Сферы внедрения технологии энергосбережения

На промышленное производство республики приходится более 50% 
общего потребления энергии, а жилищно-коммунальным и транспортным 
секторами потребляется 30% и 20%, соответственно. Ожидается, что эко-
номические выгоды от экономии энергии составят 3-4 млрд. долл. США в 
год и до 10 млрд. долл. США к 2030 году.

К 2020 году Казахстан планирует снизить энергоемкость ВВП не 
менее чем на 25%. Для достижения поставленной цели органами власти 
был принят Закон об энергосбережении и повышении энергоэффективно-
сти и Комплексный план энергосбережения на 2016-2020 годы. Приоритет 
отдается внедрению энергосберегающих технологий в горнодобывающей, 
обрабатывающей и транспортной отраслях, и в жилищно-коммунальном 
секторе.

Предусматривается обязательное сокращение потребления энер-
гии промышленными предприятиями на 30%, повышение энергоэф-
фективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, а также сокращение 
потребления энергии на 30% на квадратный метр жилых помещений и 
ужесточение строительных норм и правил. Среди прочих мер: обновление 
парка воздушных судов и железнодорожных локомотивов, стимулиро-
вание покупки топливосберегающих транспортных средств населением. 
Также сокращение потребления энергии сектором государственного 
управления на 25% к 2020 году, переход на светоизлучающее диодное 
освещение, а также модернизация уличного освещения в городах и селах. 
В общей сложности в рамках программы энергосбережения правитель-
ством планируется реализация 78 различных инициатив в различных 
секторах экономики, общий объем финансирования, которых составит 1,1 
трлн. тенге.

Зеленое строительство.
Большая часть имеющейся в Казахстане недвижимости устарела, а 

во многих жилых комплексах и бизнес-центрах страны используются 
устаревшие технологии, что ведет к значительным энергетическим 
потерям. При этом, жилой сектор является третьим по объему потреби-
телем электроэнергии в стране после горнодобывающего и промышлен-
ного секторов. Жилая недвижимость, составляет 13,5% и 24% спроса на 
электроэнергию и отопление соответственно. В связи с этим, повышение 
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энергоэффективности жилого сектора становится национальным страте-
гическим приоритетом для Казахстана. Поэтому Казахстан все больше 
заинтересован во внедрении зеленого строительства. Зеленое строитель-
ство означает использование процессов, основанных на принципах эколо-
гической ответственности и ресурсосбережения в течение всего периода 
строительства: от местоположения до проектирования, его строительства, 
эксплуатации, обслуживания и модернизации. Общая цель зеленого домо-
строения состоит в том, чтобы снизить негативное воздействие построен-
ных объектов на здоровье человека и окружающую среду через:

– Эффективное использование электроэнергии, воды и других ре-
сурсов.

– Защиту здоровья жителей и повышения производительности труда 
сотрудников.

– Сокращение отходов, уровня загрязнения окружающей среды и 
ухудшения ее состояния;

В течение последних 40 лет зеленое строительство набирало популяр-
ность во всем мире, строительство эффективных и энергосберегающих 
зданий стало настоящим трендом. Объемы зеленого домостроения по 
всему миру продолжают расти в два раза каждые три года, обусловлен-
ные странами с развивающейся экономики, такие как Бразилия, Индия, 
Саудовская Аравия и Южная Африка.

В результате повышенного интереса к концепциям зеленого домостро-
ения разработаны стандарты и системы рейтинговых оценок. Системы 
оценки зеленого строительства, такие как Метод оценки экологической 
эффективности от научно-исследовательского института по строитель-
ству (Соединенное Королевство). Лидерство в энергетическом и эколо-
гическом проектировании (Соединенные Штаты Америки и Канада), 
Немецкий совет по экологическому строительству (Германия) помогают 
потребителям определить экологические показатели структуры. 

Исследование показало, что зеленые здания обеспечивают значитель-
ную экономию затрат по сравнению со зданиями, построенными традици-
онными методами. Ожидают в среднем 14% экономии эксплуатационных 
расходов в течение пяти лет по технологии зеленого строительства, и 
13% экономии эксплуатационных расходов по проектам эко-модерниза-
ции и эко-реконструкции зданий. Собственники зданий также сообщают, 
что зеленые здания приводят к увеличению стоимости активов на 7% по 
сравнению со зданиями, построенными традиционными методами.

Несмотря на наличие значительных экономических, социальных и эко-
логических выгод, зеленое строительство в Казахстане чрезвычайно слабо 
развито. Совет по экологическому строительству Казахстана был создан 
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в 2013 году в целях поддержки зеленого строительства. Первые проекты 
Казахстана в сфере зеленого строительства – это коттеджи Greenville и 
новое учебное здание Казахско-Британского технического университета в 
Алматы, а также Talan Towers и Зеленый квартал в Астане. Предусматри-
вается модернизация зданий, которым будет присвоен статус «зеленого 
здания».

Крупнейшим проектом в области зеленого строительства в Казахстане 
является «Зеленый квартал», разработанный Самрук-Казына совместно 
с холдингом BI Group. Концепция этого жилого комплекса была подго-
товлена британской архитектурной фирмой Aedas, одной из крупнейших 
архитектурных компаний в Европе. «Зеленый квартал» является един-
ственным в своем роде сертифицированным проектом LEED в СНГ. LEED 
является одной из самых популярных программ сертификации зеленых 
зданий, которая включает в себя набор рейтинговых систем по таким 
категориям как проектирование, строительство, эксплуатация и обслужи-
вание зеленых зданий, цель оказание помощи владельцам в обеспечении 
экологической ответственности и эффективном использовании ресурсов.

«Умный город».
Современные технологии предлагают эффективные решения проблем 

энергоснабжения в быстрорастущих городах. В течение последних десяти 
лет национальная компания KEGOC внедрила несколько прорывных тех-
нологий и принципов с целью повышения эффективности и оптимизации 
передачи электроэнергии. Некоторые элементы интеллектуальной энерго-
системы уже внедряются в ЕЭС. К ним относятся устройства релейной 
защиты, система диспетчерского управления, система коммерческого 
учета энергопотребления, волоконно-оптические линии связи, управля-
емые шунтирующие реакторы, трансформатор фазового тока и другие. 
Дальнейшая разработка этих инициатив включена в проект по автома-
тизации управления режимами ЕЭС в Казахстане. По завершении этого 
проекта KEGOC сможет увеличить нагрузку существующих электриче-
ских сетей на 10%.

В рамках международной выставки EXPO-2017 правительство Казах-
стана приступило к реализации уникального проекта по созданию интел-
лектуальных сетей Smart Grid в сотрудничестве с Siemens. Данный проект 
уникален для Казахстана и является первым в СНГ.

Основными преимуществами Smart Grid являются:
– Общий рост эффективности и управляемость энергосистемы, со-

кращение времени простоя по причине аварий и автоматическое 
управление потоками электроэнергии.
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– Улучшение эксплуатационных характеристик и снижение эксплуа-
тационных расходов сети на 20%.

– Снижение коммерческих и технических потерь, сокращение недо-
поставки электроэнергии на 50%.

– Сокращение перебоев в снабжении потребителей электроэнергией.
В ближайшей перспективе данный проект получит статус единого 

центра управления электроэнергией для всего левого берега города 
Астаны, а затем и для всего города. В перспективе правительством пла-
нируется внедрить концепцию Smart City в пяти крупнейших городах 
страны - Smart Astana, Smart Almaty, Smart Karaganda, Smart Ontystuk, 
Smart Aktobe. Успешная реализация данной инициативы в рамках про-
граммы «Цифровой Казахстан» позволит повысить качество жизни насе-
ления и оказываемых государственных услуг.

Экологически чистый транспорт в Казахстане.
Казахстан является крупнейшим источником выбросов парнико-

вых газов в Центральной Азии, а транспортный сектор является самым 
быстрорастущим источником выбросов CO2.

Правительство осуществило ряд мер, направленных на ограничение 
вредного воздействия на окружающую среду от растущего числа авто-
мобилей и других транспортных средств. Оно нацелено на сокращение 
роста выбросов парниковых газов транспортным сектором в крупней-
ших городах, через улучшение управления общественным транспортом и 
качеством воздуха.

Производители автомобилей в Казахстане начали производство элек-
тромобилей в ограниченном количестве. Усть-Каменогорский завод 
АзияАвто выпустил первый KIA. Завод СарыаркаАвтоПром в Костанае 
изготовил опытную партию электромобилей китайской марки JAC. Нако-
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нец, Азия Авто представила LADA Vesta EV на выставке EXPO-2017. Вме-
сте с тем, ведется активная работа над развитием инфраструктуры для 
электронных транспортных средств, в том числе, станций зарядки.

 
Рис. 4. Модели электромобилей 

Управление отходами в Казахстане. 
Управление отходами в Казахстане регулируется Экологическим 

кодексом. Утверждена Программа модернизации системы управления 
твердыми бытовыми отходами на 2014-2050 годы. Основой разработки 
этой программы стала концепция «Зеленая экономика». Программа 
направлена на повышение эффективности, надежности, экологической и 
социальной приемлемости сбора, транспортировки, переработки и удале-
ния твердых бытовых отходов (ТБО). Целевыми показателями являются 
доля переработки отходов до 40% к 2030 году и 50% к 2050 году, а хра-
нение остаточных объемов ТБО на полигонах к 2050 году возрастет до 
100%.

Накопленные ТБО в Казахстане составили 103,4 млн. тонн. Годовой 
прирост ТБО составил 5-6 млн. тонн и согласно прогнозам, возрастет 
до 8 млн. тонн в год к 2025 году. Основными причинами значительного 
накопления отходов являются неэффективное управление, отсутствие 
экономических стимулов для развития вновь образованных отходов, сла-
боразвитая нормативная база.

В стране работает 162 предприятия, которые ежегодно обрабатывают 
более 300 тыс. тонн отходов, производя более 20 видов продукции: пла-
стик, металл, дерево, стекло, бумагу, резину, биогаз, удобрения и пиро-
лизное топливо. Эти предприятия перерабатывают 6% от общего объема 
ТБО.
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Рис. 5. Отходы электронного лома

Основными проблемами Казахстана в области утилизации отходов 
являются:

1)  увеличение прироста и накопления ТБО;
2)  неэффективный сбор и транспортировка отходов;
3) недостаточное экологическое управление полигонами (открытые 

свалки);
4)  отсутствие разделения отходов;
5)  низкий уровень утилизации муниципальных отходов.
Для решения существующих проблем, связанных с загрязнением от 

ТБО и эффективным управлением ТБО, необходимо принять следующие 
меры:

1)  Использовать стандартные методы и техники, такие как планирова-
ние, субсидирование, проектирование и ругое.

2)  Использовать инновационные решения, такие как платежи за экоси-
стемные услуги, геоинформационные системы и ругое.

3)  Внедрить по всей технологической сети региональный подход 
управления отходами от раздельного сбора у источника до захоро-
нения ТБО на полигонах.

4)  Внести поправки в действующую методологию расчета тарифов, 
которая должна включать не только транспортировку твердых бы-
товых отходов, но и сбор, захоронение.

5) Представить инспекцию полигона публичным или независимым 
экспертным институтам.

6) Применение определенной модели управления отходами должно 
дополняться поведенческими изменениями общественности.

7) Ввести налоговые меры, а также меры по стимулированию повтор-
ного использования ресурсов.
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8) Ввести освобождение на уплату корпоративного подоходного на-
лога, налога на добавленную стоимость предпринимателям, зани-
мающихся сбором, транспортировкой, сортировкой, переработкой и 
удалением отходов.

Развитие устойчивого и эффективного органического сельского 
хозяйства.

Учитывая растущий спрос на органические продукты в европейских 
странах и США, органическое сельское хозяйство может стать одним 
из привлекательных секторов для Казахстана. Органическое земледелие 
регулируется законом «О производстве органической продукции». Казах-
стан имеет большие возможности в развитии органического сельскохо-
зяйственного производства из-за наличия значительных земельных и 
природных ресурсов, традиционной культурой земледелия без использо-
вания синтетических удобрений и пестицидов.

В настоящее время на казахстанском рынке насчитывается 29 произ-
водителей и 19 перерабатывающих предприятий, в основном в Акмолин-
ской, Алматинской и Костанайской областях.

В Казахстане отсутствие стандартизации, сертификации, систем 
управления и требований к маркировке в настоящее время ограничивает 
развитие внутренних и экспортных рынков органических продуктов. 
Однако на рынке есть несколько действующих международных органов 
по сертификации, и некоторые частные компании также разрабатывают 
такие системы.

Рациональное использование водных ресурсов.
В Казахстане насчитывается около 39 тыс. рек и водопотоков, из них 

более 7 тыс. имеют длину более 10 км. Большинство рек Казахстана 
относятся к внутренним закрытым дренажным бассейнам Каспийского и 
Аральского морей и озерам Балхаш, Алаколь и Тенгиз. В соответствии 
с Водным кодексом Республики Казахстан водными объектами особого 
государственного значения являются Каспийское, Балхашское, Зайсан 
и Алакольское озера и река Иртыш. Всего в Казахстане насчитывается 
более 48 тысяч озер с общей площадью поверхности воды 4500 км2 и 
мощностью около потока 190 км3/с.

Государство уделяет приоритетное внимание использованию трансгра-
ничных рек, восстановлению орошаемых земель, строительству и рекон-
струкции водохранилищ в рамках политики по управлению водными 
ресурсами.
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Орошаемые земли в 8-10 раз более производительны, чем неороша-
емые. Эффективное использование орошения может повысить произ-
водительность труда в сельском хозяйстве и обеспечить устойчивость 
экономического развития и продовольственной безопасности.

 
Рис. 6. Технология капельного орошения

Государственная программа развития агропромышленного комплекса 
нацелена на восстановление систем регулярного орошения и увеличение 
площади орошаемых земель на 40%. Восстановление орошаемых земель, 
обеспечиваемых современными технологиями канализации и систем 
учета воды, повысит эффективность каналов и ирригационных систем, а 
также значительно улучшит управление водными ресурсами.

Государственная программа управления водными ресурсами в Казах-
стане 2014-2020 гг. содержит четыре приоритета: 

1)  переход к экономически устойчивому распределению водных ре-
сурсов для повышения эффективности управления водными ресур-
сами; 

2)  переход к использованию наименее дорогостоящих методов сохра-
нения водных ресурсов; 

3)  переход от неэффективного использования инфраструктуры к под-
держанию инфраструктуры в надлежащем состоянии; 

4)  переход от перекрывающихся и нечетких областей ответственности 
в управлении водными ресурсами к четко определенному управле-
нию.

В рамках Государственной программы инфраструктурного развития 
«Нұрлы жол» планируется снизить износ инфраструктуры отопления, водо-
снабжения и удаления отходов с 67% до 53% и улучшить качество услуг. 
Ключевые проблемы в управлении водными ресурсами в Казахстане:
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– Использование водных ресурсов в Казахстане имеет низкую эффек-
тивность в сравнении с другими странами.

– Текущая тарифная система, особенно в сельском хозяйстве, не по-
крывают требуемые эксплуатационные расходы и амортизационные 
отчисления.

– Недостаточное стимулирование сбережения воды во всех секторах, 
особенно в сельском хозяйстве, где потери достигают 66%.

– Отсутствие инвестиций в инфраструктуру.
– Устаревшая инфраструктура управления водными ресурсами из-за 

недостаточного инвестирования и отсутствия поддержания.
– Отсутствие информационной базы данных по водным объектам.
Исламский банк развития предоставил кредит Республиканскому 

Государственному Предприятию «Казводхоз» для целей восстановления 
ирригации и дренажа в Алматинской области (35 400 га) и Южно-Казах-
станской области (101 000 га).

Также было подписано кредитное соглашение с Европейским банком 
реконструкции и развития на реализацию проекта по реконструкции 
водохозяйственных и ирригационных и дренажных систем Актюбинской, 
Жамбылской и Южно-Казахстанской областей площадью в 92 700 га с 
целью орошения земель.

В Плане предусматривается реконструкция 41 аварийного резервуара, 
основной целью которого является безопасная эксплуатация объектов 
управления водными ресурсами.

Кроме того, планируется построить 22 новых водохранилища с общей 
дополнительной аккумуляцией воды в объеме 1,9 млрд. м3 на сумму в 
57,2 млрд. тенге в 7 областях. Национальная компания «Қазақстан Ғарыш 
Сапары» планировала запустить геопортал по учету водных ресурсов на 
основании данных космического мониторинга.

 3.2. SMART SITY модель зеленых технологий Казахстана

Как один из глобальных трендов по всему миру динамично развива-
ется процесс урбанизации. По оценкам ООН, к 2050 году 68 % населения 
Земли будет жить в городах. Это приводит к усложнению систем транс-
порта и жилищного обеспечения, растет актуальность рационального 
использования энергии и бережного отношения к окружающей среде. Для 
решения этих насущных проблем за последние десятилетия во многих 
странах стали применять новейшие достижения технологии, в том числе 
информационных цифровых коммуникаций. Так стали применять кон-
цепцию «smartcity» (умный город).
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С учетом собственных условий и предпосылок и на основе анализа 
мировых практик для концепции Казахстана наиболее приемлемым 
может служить следующая модель развития умных городов.

Сферы Факторы и показатели 
Умное управление - Открытость и прозрачность государственных услуг

- Повышение эффективности деятельности государ-
ственных структур
- Качество оказания государственных услуг

Умное общество - Создание условий для формирования личной успеш-
ности и развития компетенций жителей
- Доступность науки и инноваций
- Охват онлайн-услугами населения

Умный образ жизни - Обеспечение высокого уровня безопасности для жите-
лей и гостей города
- Улучшение благосостояния населения
- Увеличение производительности предприятий сферы 
ЖКХ
- Обеспечение доступности здравоохранения и культи-
вирование здорового, спортивного образа жизни
- Повышение доступности жилья

Умная экономика - Повышение устойчивости и конкурентоспособности 
экономики страны 
- Становление городов в качестве делового центра 
Евразии

Умный транспорт и 
ИТ инфраструктура 

- Развитие связи и инфокоммуникационных технологий
- Развитие транспортной инфраструктуры

Умная окружающая 
среда 

- Развитие общественных пространств путем трансфор-
мации городской среды
- Сохранение чистой окружающей среды

Оценка потенциала урбанизации на основе СмартСити.
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Имеющие перспективы устойчивого развития урбанизации: 41 город 
Казахстана численностью свыше 100 тыс. человек были разделены на 
три категории: высокая степень; средняя степень; слабая степень. Все 
города разделены на три степени перспектив урбанизации по 10 кри-
териям индикаторов: рост населения; рост экономики; продуктивная 
занятость; развитая инфраструктура и транспорт; устойчивая экология; 
зеленые технологии; эффективное управление; перспективы СмартСити; 
комфортная городская среда; активное население; развитие бизнеса. В 
результате получены следующие рейтинговые группы: 14 – города, обла-
дающие высоким рейтингом урбанизации; 16 – города, обладающие сред-
ним рейтингом урбанизации; 11 – города, обладающие низким рейтингом 
урбанизации. В число городов с высоким рейтингом подпадают: Алматы, 
Шымкент, Астана, Караганда, Тараз, Павлодар, Костанай, Кызылорда, 
Атырау, Актау, Темиртау, Кокшетау, Талдыкорган, Экибастуз, Аккол.

Среди городов с высоким рейтингом перспектив урбанизации чаще 
других критериев встречались такие показатели, как «рост экономики 
и продуктивная занятость», «развитая инфраструктура и транспорт», 
«развитии бизнеса», и особенно «перспективы СмартСити». Основными 
причинами низких рейтингов оказываются проблемы экономической 
депрессии, ухудшение экологии, низкий уровень жизни населения, отсут-
ствие стимула во внедрении технологий СмариСити. К числу таких горо-
дов можно отнести Лисаковск, Зырьяновск, Аркалык, Приозерск и др.

Внедрение «Smartcity» в Казахстане.
Государственной программой «Цифровой Казахстан» предусмотрено 

развитие SmartСity в пяти крупнейших городах страны – SmartAstana, 
SmartKaraganda, SmartOntystuk, SmartAlmaty, SmartAktobe». Основными 
приоритетами работы в части развития «умного города» являются: улуч-
шение качества жизни жителей региона; увеличение доли госуслуг в 
электронной форме; вхождение регионов Казахстана в международные 
рейтинги Smartcity; разработка архитектуры МИО; реализация инициа-
тивных проектов, согласно концепции Smartcity; стимулирование безбу-
мажного взаимодействия в G2G, B2B и G2B сегментах.

При этом реализация проектов планируется с использованием бенч-
маркинга, то есть с ориентацией на лучшие мировые и отечественные 
практики. На основе международных стандартов в Казахстане были раз-
работаны и утверждены собственные национальные стандарты в области 
SmartCity. Они регламентируют единые требования к принципиально 
новым возможностям централизованного управления городскими про-
цессами, включая высокий уровень безопасности и сервисов, за счет 
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инновационных решений в области энергосбережения, ЖКХ, транспорта, 
образования, здравоохранения, экологии и информационных технологий.

Правительством Казахстана разработан «эталонный» стандарт 
SmartCity. Это документ, который включает принципы взаимодействия 
регионов с центральными госорганами посредством ИТ-проектов, архи-
тектуру взаимодействия, а также методы сбора и обработки данных пра-
вительством. В целом, данный подход позволит внедрить востребованные 
продукты и технологии, решающие приоритетные задачи, создать усло-
вия для экономического и социального роста региона, сэкономить финан-
совые средства за счет внедрения апробированных решений, развить 
отечественный ИТ-рынок; оценить зрелость умного города. Реализация 
таких социально значимых проектов в городах страны незамедлительно 
оказывает положительное влияние на улучшение условий проживания в 
городской местности. На данный момент такие виды, как электронный 
ежедневник, постановка детей в детские сады уже оцифровизованы. По 
проекту SmartСity в Павлодарской области на 3% выросла успеваемость 
школьников. Они подключились к электронным журналам. В районах 
Восточно-Казахстанской области 67 врачебных амбулаторий, которые 
расположены удалённо, подключены к системе. Сокращено время оказа-
ния первичной медицинской помощи, приезда врача. Кроме того, смарт-
технологии уличного освещения позволили на 30% сократить количество 
энергопотребления в Астане. 

Сложившая практика и накопленный опыт зарубежных стран по раз-
витию городов на основе технологий SmartCity свидетельствует о гло-
бальной тенденции в процессе урбанизации и трендов устойчивого 
развитии городских поселений.

 
Рис. 7. Электроавтобусы городского транспорта
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Динамика и уровень развития информационных технологий делает 
неизбежным процесс широкого применения их в определении векторов 
роста городов и сфер жизни населения. Казахстан, следуя глобальному 
тренду, также уже приобрел определенный опыт во внедрении цифровых 
технологий в различных сферах экономики, в том числе для устойчивого 
развития городов. Исходя из собственных социальных и экономических, 
природных и территориальных условий в Казахстане складываются сле-
дующие факторы развития урбанизации на основе технологий «умных 
городов».

1. В результате проводимой государством демографической политики 
происходит рост численности населения страны. За последние 20 лет чис-
ленность населения возросла на 16,4% и выросла до 18,4 млн. человек. 
При этом, учитывая огромную территорию, плотность населения соста-
вила 6,72 человека на кв.км. Это один самых низких показателей среди 
стран мира (184-е место). 

2. За последние десятилетия происходит процесс переселения людей 
из сельских территорий в города, в результате в городах проживает 56% 
населения страны, и растет число городов. Статус городов имеют 87 насе-
ленных пунктов, из которых 27 имеют статус малых моногородов, 21 
город с численностью более 100 тыс. человек, города: Алматы, Астана, 
Шымкент относятся к числу миллионников.

3. В настоящее время в соответствии с международными трендами 
в большинстве городах стали внедряться технологии «умных городов». 
Всего различные составляющие СмартСити стали распространяться в 43 
городах. Именно об этом свидетельствуют успешные примеры городов 
Алматы, Астаны, Шымкента и Акколя. 

Важной перспективой для Казахстана на долгосрочный период явля-
ется необходимость реализации целей устойчивого развития ООН. Для 
условий Казахстана особенно актуальны следующие цели: 11 – безопас-
ные, жизнеспособные и устойчивые города; 7 – устойчивая и современ-
ная энергия для всех; 13 – борьба с изменениями климата; 9 – создание 
жизнеспособной инфраструктуры и устойчивой индустриализации. Пока 
же индикаторы, предусматривающие реализацию этих целей остаются 
низкими.
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ГЛАВА 4. ЗЕЛЕНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ПОЛУЧИВШИЕ ПРИМЕНЕНИЕ В КАЗАХСТАНЕ

4.1. Энергоэффективные технологии 

Использование энергоэффективного освещения
Было проведено техническое обследование 10 объектов здравоохране-

ния Карагандинской области. Объем освобождаемой нагрузки составляет 
порядка 1,5 Мвт.

Лампа накаливания Энергосберегающая Светодиодная 
40 Вт = 40 Вт
1 000 часов
Высокое > 150*
Стекло\Хрупкое
Низкая 

7 W = 40 W
5 000 часов
Высокое > 100*
Стекло\Хрупкое
Средняя

5 W = 40 W
20 000 часов
Высокое > 70*
Пластик \прочный
Высокая

 
Использование энергоэффективного отопления.
Потенциал модернизации малых котельных в Карагандинской обла-

сти: обследовано 600 автономных котельных бюджетных организации. 
Потребления угля – 160 тыс.тонн. Потенциал снижения – 4 раза при 
установке пиролизных печей. Принцип работы пиролизного котла – раз-
новидность твердотопливного, как правило, водогрейного котла, в кото-
ром топливо и выходящие из него летучие вещества сгорают раздельно. 
Достоинства: полное сгорание топлива; экономия угля до 40%; снижение 
выбросов СО2 до 90%; простота эксплуатации.

Наиболее рентабельные зеленые технологии для бюджетной 
сферы:

1. Солнечный коллектор – устройство для сбора тепловой энергии 
солнца для отопления и горячей воды.

2. Приолизная печь – водогрейный котел сверхдлительного горения с 
многоступенчатым сжиганием уходящих газов.

3. Энергоэффективные окна – окна обеспечивающие комфортный ми-
кроклимат в помещениях.

4. Светодиодное освещение – вид освещения, где используются свето-
диоды в качестве источника света. Экономия энергий в 10 раз.

5. Радиаторный отражатель – позволяет эффективно использовать 
тепло излучаемый от радиаторов.

6. Солнечные панели – устройство для производства электрической 
энергии от солнца.
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Использование зеленых технологий на селе.
Преимущества зеленых технологий:
– Возможность снижения затрат на водоснабжение до 75%.
– Получение горячей воды за счет солнечных коллекторов бесплатно.
– Увеличение урожайности продукции до 60%.
– Снижение расходов на отопление до 50%.
– Снижение расходов на освещение до 50%.
– Снижение себестоимости продукции за счет использования зеле-

ных технологи.

Мониторинг внедренных проектов зеленых технологий.
Актюбинская область, г. Кандыагаш – частный дом. Установлена 

ветро-солнечная элетростанция, мощностью 5 кВт (на энергии солнца 
3 Квт, на энергии ветра 2 Квт) Порядка 85% всей электроэнергий выраба-
тывается за счет ВИЭ.

Акюбинская область, Байганинский район, п. Караулкельды – общест-
венная баня. Работает на солнечной электростанции мощность 13 кВт/380В 
(стоимость 7 млн. тенге). Были установлены: солнечные батареи в коли-
честве 126 штук 105Вт из аморфного кремния, контроллер заряда для 
солнечных батареи 15кВт/240В, гелиевые аккумуляторы 12В/220АЧ в 
количестве 60 штук и инвертер 240В/380В/15кВт.

Первым крупным и постоянно развивающимся проектом «Зеленого 
моста» стал международный демонстрационно-образовательный центр 
«зеленых технологий» «Арнасай» в одноименном селе Акмолинской 
области. Подобных центров в мире не более одного-двух десятков. Благо-
даря центру начат реальный трансферт «зеленых технологий». К примеру, 
проектно-сметная документация на теплицу нового поколения, солнеч-
ный биовегетарий, была безвозмездно передана в рамках партнерства. 
Был подписан меморандум о сотрудничестве для реализации первого в 
Казахстане проекта «Строительство завода по переработке мусора и отхо-
дов сельхозпроизводства с получением энергии: газовой, тепловой и элек-
трической, а также органических удобрений».

На сегодняшний день структура включает в себя Вячеславскую сред-
нюю школу, центр «зеленых технологий» «Арнасай», центр распростране-
ния знаний «Народная академия «зеленых технологий» и многое другое.

Проектом достигнуты следующие результаты: Вячеславская школа за 
счет внедрения «зеленых технологий» экономит в год до трех миллионов 
тенге на оплату коммунальных платежей – за тепло, освещение и т.д. В 
ЦЗТ «Арнасай» установлено 35 «зеленых технологий», построена теплица 
нового поколения – солнечный биовегетарий, в подвальном помещении 
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установлена фитодиодная теплица, действует система замкнутого водо-
снабжения для выращивания рыб. На базе центра распространения зна-
ний обучено порядка 7 000 человек. Из 300 домов села Арнасай в 168 
установлены системы капельного орошения, выращивается экологически 
чистая овощная продукция.

4.2. ЭКСПО-2017: Зеленые технологии для Казахстана

Успешно прошедшая международная выставка ЭКСПО-2017 ставит 
вопрос о перспективах реализации в Казахстане зеленых технологий и 
зеленой энергетики. Глубинная задача от эффекта выставки – это вне-
дрение лучших зарубежных технологий и практик в экономику и жизнь 
страны. Разумеется, в силу структуры экономики и потенциала, при-
родно-ресурсных возможностей далеко не все мировые технологии при-
емлемы и полезны. 

 

Феномен EXPO способствовал продуктивному и интенсивному взаи-
модействию науки, бизнеса и общества. Выставка стала символическим 
мостом для передовых идей и технологий в этой сфере. В ЭКСПО при-
няли участие 115 стран и более 20 международных организаций. 

Выставочные экспозиции всех стран, продемонстрировали достиже-
ния мировых технологий в области возобновляемой энергии: ветровой, 
солнечной, геотермальной, гидроэнергетики, биоэнергетики и ядерной 
энергетики. Идеи, проекты, представляющие интерес для РК разделены 
на три группы. Первое – научные идеи и коммерчески доступные инно-
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вации. Второе – технологии внедрения. Третье – образовательные мето-
дики, технологии. 

Правительством Казахстана на основе необходимого экспертного 
анализа представленных на ЭКСПО материалов для внедрения в отрас-
лях экономик Казахстана определены 133 технологии, в том числе: 63 – в 
сфере электроэнергетики, энергосбережения и возобновляемых источни-
ков энергии; 36 – в экологии; 27 – в нефтегазовой отрасли; 7 – угольной 
промышленности. Из этого количества 25 технологий отобраны нацио-
нальными компаниями, 86 – акиматами регионов. 

 В свою очередь, в силу специфики эти технологии относятся к раз-
личным производствам и сферам применения. Например, 29 технологий 
по экологии могут быть применены в сферах управления отходами, водо-
очистки, контроля над качеством воздуха. Закономерно, что в соответ-
ствии с тематикой ЭКСПО-2017 большинство технологических проектов 
отражают инновационные разработки из сферы возобновляемой энерге-
тики и энергоресурсов. 

Например, отечественная компания «КазТрансОйл» намерена взять 
для внедрения три разработки, из которых две – из Австрии и одна – из 
Словакии. Гелиосистемы австрийской компанией Solid, можно исполь-
зовать как для подогрева, так и для охлаждения помещений. Еще одной 
австрийской технологией, стала мобильная солнечная электростанция 
Sundrops, которую можно разворачивать в любой местности, включая 
городскую черту, поскольку эта станция не производит шума и вредных 
выбросов. Экокапсулы компании Ecocapsule – мобильные жилые модули 
из Словакии, оснащенные ветрогенератором и фотоэлектрическими пане-
лями модули могут эксплуатироваться на постоянных постах охраны, 
мониторинга, наблюдения на объектах нефтедобычи, магистральных 
нефтегазопроводов при температурах окружающего воздуха от -50 до +50 
градусов. 

Руководителей компании «Казцинк» заинтересовало несколько раз-
работок. Например, польская генераторная установка HorusEnergies, 
которая в течение 7 дней может быть источником электроснабжения в 
любом месте. Сразу две разработки попали в объектив ТОО «Казцинк»: 
российский мобильный комплекс очистки сточных вод, а также чешский 
комплекс технологических решений для производства топлива, электро-
энергии и тепла из органических материалов, главным образом, из отхо-
дов. Кроме того, специалисты обратили внимание на интеллектуальные 
системы теплоснабжения, позволяющие уменьшить потери тепла и воды. 
Полезной может стать установка светодиодных уличных фонарей, кото-
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рые способны снизить потребление электроэнергии на 50% и одновре-
менно повысить освещенность на 30%.

Участник СЭЗ «Химический парк Тараз» – ТОО «Central Asia 
Chemical» сфокусировалось на вышеупомянутой французской техноло-
гии утилизации СО2 уходящих газов ТЭС. Другой участник СЭЗ, зани-
мающаяся производством пестицидов и агрохимической продукции, 
заинтересовалась сразу 18 новинками, касающимися очистки бытовых и 
промышленных стоков, переработки отходов, энергосбережения, монито-
ринга воздуха, а также автобусами на солнечных батареях. 

Теплоэлектростанции в долгосрочной перспективе останутся основой 
энергетики Казахстана, однако на ЭКСПО можно было найти «зеленые» 
технологии и для этого сектора. Например, целесообразно внедрение 
французской технологии по утилизации уходящих газов ТЭС для произ-
водства биомассы (биотопливо) и пластмассы. КТЖ стоит присмотреться 
к итальянским наношпалам Glowee. Наряду с тем, что они изготавлива-
ются из переработанного мусора, встроенные в них солнечные панели 
служат источником энергии, которая может передаваться на ближайшую 
станцию электропередач. Казахстан может получать энергию из ила в 
районе Каспийского и Аральского морей по японской технологии. 

31 технология привлекла внимание пяти крупных организаций Кара-
гандинской области. В Павлодарской области предложено внедрить три 
проекта, представленных на EXPO 2017: германскую и турецкую ветро-
энергетические установки, а также польские котельные, работающие 
на основе биотоплива. Заинтересовал казахстанцев индийский проект 
автономных светильников на солнечных батареях. Предполагается, что 
эти установки будут востребованы фермерских хозяйствах. А британ-
ская технология тротуарных плит, которые преобразуют в электричество 
кинетическую энергию пешеходов, заинтересовали представителей ком-
мунальных хозяйств малых городов Павлодарской области.

Свою лепту в развитие «зеленой энергетики» внесет и Южный Казах-
стан. Здесь Германский институт солнечных систем профинансирует 
казахстанский проект по производству установок по преобразованию 
энергии солнца в электроэнергию. АО «Шымкентмай» для минимизации 
эксплуатационных затрат и повышения эффективности работы делает 
ставку на белорусскую технологию по глубокой очистке воды от рас-
творенного кислорода. «Зеленые» устройства смогут обеспечить чистой 
энергией отдаленные села и фермерские хозяйства. Еще несколько про-
ектов по повышению эффективности биогаза и улавливанию попутных 
газов в горно-металлургической и нефтяной промышленности намерены 
внедрить на базе Южно-Казахстанского государственного университета.
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Актюбинские предприятия внедряют 18 технологий. АО «Актюбин-
ский завод хромовых соединений», применяя водородные двигатели от 
производителя (Япония), сможет добиться снижения себестоимости про-
дукции на 2%. В АО «Акбулак» по немецкой технологии будут приме-
нены ветряные электростанции для подачи электроэнергии на скважины. 
Это позволит увеличить производительность труда на 15% и защитит 
окружающую среду от загрязнений. Крестьянским хозяйством «Болашак» 
предусматривается применение чешской технологии по переработке сель-
скохозяйственных отходов. Производимое биотопливо будет использо-
вано для отопления помещений.

Акимат столицы считает перспективными восемь проектов. Весьма 
актуально для Астаны с ее суровыми зимами снижение затрат на ото-
пление, которое предполагает французское изоляционное покрытие. Для 
Астаны адаптивны и высокоэффективные фотоэлектрические панели 
компании (Литва), которые благодаря сверхпрочной поверхности могут 
использоваться в зимнее время года, а в качестве облицовочного матери-
ала фасадов могут помочь столичным зданиям вырабатывать энергию. В 
столице можно по максимуму использовать гелиоэнергию. С помощью 
китайской разработки по снижению уровня выбросов загрязняющих 
веществ с ТЭЦов до показателей природного газа столичные власти пла-
нируют значительно улучшить экологический фон в городе. 

Упор на географические преимущества делает Алматинская область. 
Один из десяти отобранных проектов – немецкая технология по исполь-
зованию термальных вод для отопления и получения энергии для тепло-
централи на площадке Панфиловского района.

Подписано соглашение по строительству солнечной электростанции 
в Кызылординской области, мощностью 50 МВт. Подписано Соглаше-
ние о финансировании проекта «Строительство ветровой электростанции 
«Астана ЭКСПО-2017», мощностью 100 МВт в Акмолинской области.

Таким образом, всего подписано соглашений, в среднем на 700 МВт 
возобновляемых мощностей. В Казахстане за последние годы введено 
ВИЭ на 300 МВт. Задача: к 2020 году довести мощность возобновляемых 
источников энергии до 3% от всего объема потребляемой электроэнер-
гии. Этот показатель закреплен в Концепции развития «зеленой» эконо-
мики. 

Министерством образования и науки РК были проанализированы идеи 
и проекты, представленные на ЭКСПО: выставку посетили представители 
55 университетов со всего мира, проведено более 100 встреч и перегово-
ров с представителями стран-участниц, подписаны девять меморанду-
мов о сотрудничестве. К примеру, КазНУ им. аль-Фараби договорились 
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о проведении совместных научных исследований по разработке новых 
технологий по ВИЭ с университетом Латвии по исследованию новых 
перспективных материалов. С партнерами из Венгрии, Чехии, Польши 
по трансферту технологии в области генерации электрической энергии, а 
также с представителями Франции, США – о сотрудничестве в сфере раз-
работок по применению установок на основе термоэлектрических матери-
алов. 

Рис. 8. «Зеленый» кампус университета 

Карагандинским государственным индустриальным университетом 
совместно с германскими учеными в вузе создана группа, исследующая 
возможности применения энергосберегающего отопительного оборудова-
ния и «интеллектуальных» сетей электроснабжения.

Костанайским государственным педагогическим институтом из 105 
энергоэффективных технологий 10 проектов планируется внедрить в эко-
номику области. В частности, университет сотрудничает с украинскими 
энергетиками в проекте по использованию солнечных батарей в виде 
жалюзи.

4.3. Внедрение «зеленых» технологий в Казахстане
 
Для внедрения в стране создается реестр наилучших доступных тех-

нологий, который позволит выбрать оптимальные варианты решений, 
ускорит процесс выбора и реализации «зеленых» проектов. На основе 
инфраструктуры и наследия выставки ЭКСПО-2017 создан Международ-
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ный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов. Деятельность 
центра направлена на создание условий для работы инвесторов – 
гарантий возвратности и сохранности «зеленых» инвестиций, формиро-
вание «зеленой» культуры и решение экологических проблем через раз-
витие «зеленых» технологий в Казахстане и в последующем – в странах 
Центрально-Азиатского региона.

Центр будет оказывать методологическую, правовую и техническую 
поддержку региональным властям, инвесторам и бизнес-проектам в сфере 
«зеленой» экономики.

 Создаваемый реестр «зеленых» технологий позволит выбрать опти-
мальные варианты решений, ускорит процесс выбора и принятия решений 
при реализации «зеленых» проектов. Кроме этого, для всех участников, 
вовлеченных в переход к «зеленой» экономике, в центре формируется 
цифровая база данных. Это объединит разрозненную информацию и све-
дения о ветровом, солнечном, гидро- и геотермальном потенциале, карте 
полигонов ТБО по всему Казахстану.

Ниже приводится перечень «зеленых» технологий, отобранных для 
внедрения в Казахстане.

Отходы ТБО, загрязнения почвы и воды, выбросы метана.
Утилизация свалочного газа. Переработка без вывоза на полигоны 

углесодержащих отходов на высокотемпературных печах, в биогаз и био-
гумус, микробные удобрения.

Выбросы попутных газов нефтедобычи.
Дирижабли для закачки газа, получение СПГ (сжиженного природ-

ного газа) на мини-заводах. Утилизация попутного газа с углеродным 
индексом не более 1,5 с получением дизтоплива Евро-5. 

Нефтяные загрязнения и замазучивание земель, нефтешламы. Низ-
кий процент использования нефтяных месторождений.

Мини-НПЗ с переработкой нефтешламов. Например, экологически 
чистое энергоэффективное производство морозостойкого серобетона, 
сероцемента без портланд-цемента и долговечного сероасфальта из нефтя-
ных отходов. Технологии на основе СО2 для утилизации нефтеотходов, 
увеличения нефтеотдачи пластов, а также добычи нефти из уже вырабо-
танных нефтяных месторождений.

Накопление диоксинов на мусоросжигательных заводах, горение 
свалок.

Высокотемпературные модульные печи с рециклингом газов. Рекуль-
тивация свалок с отсортировкой органики для биогаза, вермикультуры, 
печей.
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Отходы промышленные, хвостохранилища, выветривание, загряз-
нение водных горизонтов.

Капсулирование верхнего слоя пленкой, озеленение биогумусом. 
Сверхмелкое измельчение бесконтактными дезинтеграторами.

Загрязнения сточными водами канализации грунтовых вод, подзем-
ных источников.

Очистка ряской, хлореллой в биопрудах с получением биогаза, мест-
ная канализация, стерилизация селекционными личинками мух и верми-
культурой, биотопливо из эйхорнии.

Угольные отходы в Казахстане оцениваются в миллионы тонн. 
Загрязнение воздуха ТЭС, котельными на угольном топливе.

Получение биотоплива в смеси с навозом, с органическими отходами –
гуматы и сорбенты. Получение синтетической нефти из угля с водой 
кавитацией без переделки котлов. Ожижение угля после сверхмелкого 
измельчения. Водоугольное топливо без смены котлов и с заменой фор-
сунок.

Загрязнение воздуха домашними печами на дорожающем угольном 
топливе, дровах с вырубкой зеленых насаждений.

Фитотопливо из трав прессованное, гранулы камыша и румекса, бри-
кеты угольной пыли, высокотемпературные и пиролизные печи без дыма 
и золы с КПД более 90%.

Токсические отходы, стойкие органические загрязнители, пести-
циды.

Экологически чистые сверхкритические флюидные технологии, в 10 
раз дешевле традиционной технологии сжигания. Фиторемедиации под-
лежат металлы, металлоиды, нефтяные углеводороды, взрывчатые или 
ядовитые газы и продукты промышленных выбросов.

Ртутные загрязнения и селен. 
Эйхорния. Трансгенные растения, которые уменьшают опасную форму 

ртути, переводя ее в элементарную.
Рост засоленных земель, выветривание соляной пыли Арала и 

осаждение на горных ледниках.
Посадка ценных солепоглощающих и почвоукрепляющих расте-

ний. Это солтбуш, амарант, румекс, житняк, донник, селитрянка, сорго, 
солянка восточная, соляноколосник каспийский, астрагал малопарный, 
жузгун безлистный. Песчаная акация Конолли – кормовая, красильная, 
декоративная, медоносная, пригодная для строительных материалов.

Деградация земель и опустынивание.
Разведение сидератов, люпина, амаранта. Производство почвогрунтов 

из сапропеля, донных отложений, биогумуса вермикультуры.
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Выбросы шахтного метана.
Производство жидкого диметилэфира – универсального экологически 

чистого топлива для двигателей внутреннего сгорания, сырья для произ-
водства полимеров, метанола и цианидов. 

Низкое качество моторного топлива.
Технология одностадийной переработки светлых фракций нефти. 

Кавитационная обработка нефти, поступающей на нефтеперерабатываю-
щие заводы для очистки от серы и увеличения на 20% выхода светлых 
фракций нефтепродуктов. Производство чистого бензина из воды и диок-
сида углерода, получаемого из воздуха.

Засорение металлоотходами.
Мини-металлургические производства. 
Загрязнение воздуха Алматы и крупных городов автотранспортом.
Повышение КПД выше 90% – водотопливные смеси, установка 

«Парус» – сгорание в оксиде азота. Дешевый электротранспорт на супер-
конденсаторах. Сборка электровелосипедов и самокатов на основе мотор-
колеса.

Автомобильные пробки.
Использование малого электротранспорта – скутеров, велосипедов, 

роликов. Высотный струнный транспорт Юницкого на тросах. Автожиры 
с малошумным винтом. Развязки и здания на колоннах из сверхлегких 
материалов, конструкций, композитов.

Загрязнение воздуха крупными предприятиями Темиртау, Павло-
дара, Усть-Каменогорска.

Рециклинг дымовых газов. Использование технологий для упрощения, 
активации и экологизации химических производств на основе сверхкри-
тического СО2.

Загрязнение воздуха в жилых закрытых помещениях.
Фотокаталитический очиститель воздуха. Использование экологиче-

ских материалов для стен, обоев, пола, мебели. Проветривание и бактери-
цидное кондиционирование, солнечный дымоход.

Преобразование низкопотенциального тепла (биогаз, костры, 
домашние печи, солнечные коллекторы) в электроэнергию.

Термоэмиссионные генераторы для прямого преобразования низкопо-
тенциального тепла в электроэнергию с КПД 80% на всех видах топлива.

Дороговизна и импорт стройматериалов вопреки собственной 
сырьевой базе (песок, глина, гравий, известь, глинозем, мрамор).

Экодома из грунта, перлита, глины, прессованной соломы, соломита, 
вермикулита, бентонита, базальтовой арматуры.
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Сокращение горных ледников и водности горных рек, повышение 
влагоудерживающей способности гор.

Распространение горного сорта румекса для укрепления склонов гор. 
Вызов искусственных осадков установками. 

Очистки почвы и воды от радионуклидов.
С помощью проростков подсолнечника успешно продемонстрирована 

на территории бывшего завода по обогащению урана в США, в штате 
Огайо, а также на небольшом водоеме в километре от четвертого реак-
тора Чернобыльской АЭС.

Очистка почвы от свинца.
Индийская горчица, кукуруза, амброзия с увеличением растворимых 

соединений за счет внесения в почву этилена уксусной кислоты.
Очистка почвы от никеля.
Фитоэкстракция с помощью гипераккумулятора никеля. 
Биологическая очистка почвы от химических загрязнителей и 

радионуклидов.
Ризофильтрация – использование растений в специальных установках 

для фильтрации загрязненной воды. Интенсивное аэрирование позволяет 
использовать наземные растения. Фиторемедиации в искусственно соз-
данных заболоченных территориях.

Загрязнение почвы и воды гептилом, ртутью.
Снижение концентрации в воде для эйхорнии с получением биогаза. 
Непригодность водоёмов для купания и рыборазведения. Загрязне-

ния крупных водных бассейнов – Иртыша, Балхаша, реки Или, Урал и 
других.

Отгороженные сетями на буях плантации эйхорнии, ряски и других 
водных фитомедиаторов, обогащающих воду кислородом. Обеззаражива-
ние и очистка воды и донного ила от тяжелых металлов, углеводородов, 
органических растворителей, гербецидов, нитратов, фосфатов, радиоак-
тивных изотопов и другого.

Органические загрязнители.
Применение перистолистника и элодея.
Гидрофобные органические поллютанты (ПХБ, углеводороды 

нефтепродуктов).
Фитостимуляция микробов-деструкторов корневой зоны, травы – 

овсяница, плевел, шелковицы.
Органические поллютанты с хорошей подвижностью в растении 

(гербициды, ТНТ, трихлорэтилен).
Фитодеградация с помощью растений с обширной плотной корневой 

системой и высоким уровнем синтеза ферментов деградации тополя.
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Загрязнение почвы летучими органическими и неорганическими 
веществами, способные переводиться растением в летучее состояние 
(селен, ртуть).

Фитоиспарение. Неорганический селен ассимилируется растением в 
форме селеноаминокислоты. Он может метилироваться с образованием 
летучего на 2-3 порядка менее токсичного, чем неорганический селен.

Обмеление Или-Балхашского и Иртышского бассейнов.
Добыча и очистка донных отложений для углубления, получения био-

газа и удобрений, почвосмесей. Восстановление трансграничного судо-
ходства с Китаем.

Растущий дефицит чистой питьевой воды.
Замена хлорирования воды УФ-стерилизацией. Солнечные дистилля-

торы позволяют дешево получить дистиллированную воду практически 
из любого соленого и грязного источника за счет испарения и конден-
сации.

Дороговизна водоснабжения. 
Механические солнечные и ветровые насосы для перекачки воды. 

Гидротараны для быстрых рек и ручьев.
Утилизация и обеззараживание органических отходов.
Электрогидроударный кавитатор от буровой установки «Родник», 

криптогумус, личинки селекционных мух, вермикультура, микроорга-
низмы.

Изношенность электрических энергосистем.
Однопроводное электричество Д.С.Стребкова по любому металличе-

скому проводнику.
Низкое качество дорожного строительства и трудности освоение 

удаленных месторождений полезных ископаемых и территорий.
Дорожно-строительные машины «Русские качели». Сероасфальт из 

нефтеотходов.
Накопление в организме человека и домашних животных канцеро-

генов, тяжелых металлов.
Пищевые продукты из моринги, спирулины, хлореллы, амаранта. 

Выпуск наноструктурных продуктов, фитомиллов, кормов из малоцен-
ных. грубо-волокнистых растений, расщепление клетчатки.

Опасные отходы – фосфорсодержащих шламов с канцерогенными 
ораническими примесями от флотагентов.

Производство фосфорных ионообменных удобрений, утилизация фос-
фогипса для химической мелиорации солонцовых почв. Получение суль-
фата аммония, цемента и серной кислоты, элементной серы и цемента, 
извести, серной кислоты, гипсовых вяжущих материалов. Получение 
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литого щебня, стройматериалов. Сверхмелкое измельчение вихревыми 
дезинтеграторами с повторным сухим обогащением.

ТОО «Smart Rubber».
Завод по механической переработке изношенных автомобильных шин 

и выпуску продукции – активная резиновая крошка Smart Rubber, трубки 
подпочвенного орошения Smart Drop.

«Зеленые» технологии и инновации АО «ТНК «Казхром».
Полная утилизация ферросплавных газов с одновременной выработ-

кой электрической и тепловой энергии, а также синтетических видов 
топлива. Создание производств со 100%-ой переработкой твердых тех-
ногенных отходов с получением дополнительной товарной продукции, с 
одновременным снижением экологической нагрузки. Внедрение энерго- и 
ресурсосберегающих технологий.
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ГЛАВА 5. РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЗЕЛЕНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

5.1. Мировые тренды и инновации

По оценкам многочисленных экспертов экологические технологии, 
в просторечии называемые «зелёными технологиями», станут лидиру-
ющими в развитии мирового хозяйства в XXI веке. В последние годы в 
условиях реализации стратегии экологически ориентированного роста 
«зеленые технологии» в цивилизованном мире развиваются ускорен-
ными темпами. Важнейшими стимулами роста служат различные меры 
государственной политики, а также новые возможности, открывающиеся 
перед бизнесом на экологическом рынке.

 Смена технологической парадигмы и диверсификация производства в 
сторону малозатратных, малоотходных, малотоксичных «зеленых техно-
логий» произошла в конце XX века и коснулась практически всех видов 
технологий. В связи с этим в развитых странах принимаются программы 
национального и интернационального характера по защите окружающей 
среды и избыточной эксплуатации природы. Ответом на эти вызовы яви-
лось новое направление науки и практики под названием «зеленые техно-
логии». 

Международные тенденции и практики зеленых технологий.
В целом ряде развитых стран действуют масштабные государственные 

планы и программы стимулирования разработки экологических техно-
логий и инноваций, создаются специальные исследовательские центры и 
фонды. Значительным стимулом развития «зеленых технологий» служат 
стандарты, налоги, субсидии и другие меры государственной политики. 
Множество программ, направленных на поощрение развития природоох-
ранных технологий, действует в США, а в ЕС – в соответствии с седьмой 
рамочной программой научно-технологических мероприятий. 

Тенденцией последних лет становится повышенное внимание к эколо-
гическим технологиям со стороны быстроразвивающихся стран. Напри-
мер, значительные суммы на их разработку выделяются в Китае и Индии. 
В Китае действуют более 1600 государственных инкубаторов и научных 
парков, большинство из которых вовлечены в проекты по разработке эко-
логически чистых технологий. Благодаря этому Китай занимает одну из 
лидирующих позиций в мире по патентам в шести основных областях, 
включая ветровую энергетику, производство биотоплива и экологически 
чистое использование угля.
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Основная часть «зеленых технологий» сосредоточена в относительно 
небольшом числе стран, при этом разные страны специализируются на 
тех или иных видах технологий. Технологии по борьбе с водным и воз-
душным загрязнением, по управлению отходами активно развиваются в 
странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 
В Австралии – по борьбе с загрязнением воды, в Дании – по возобновляе-
мой ветровой энергетике, в Германии – по борьбе с загрязнением воздуха, 
в Испании – по солнечной энергетике. Значительный прогресс в разра-
ботке «зеленых технологий» отмечается также в странах БРИИКС: Брази-
лия, Россия, Индия, Индонезия, Китай, ЮАР. Разрабатывают технологии 
по управлению отходами, контролю над загрязнением воды и возобновля-
емой энергетике.

Важную роль в проведении научных исследований и разработок в 
сфере «зеленых технологий» играют частные компании, которые рас-
сматривают их в качестве возможности повысить эффективность произ-
водства и свои конкурентные преимущества. Значительную активность в 
этой области проявляют венчурные компании. Один из основных показа-
телей развития «зеленых технологий» – патентная активность. 

В 2000-е годы значительный рост демонстрировали технологии по 
смягчению последствий изменения климата. В изобретательской деятель-
ности в области производства энергии из возобновляемых и не ископа-
емых источников по-прежнему лидируют европейские страны. В конце 
2000-х годов на них приходилось 37 % патентов в этой сфере, за ними сле-
довали США и Япония. Китай в этом виде патентов занял восьмое место. 
Например, США имеют ведущие позиции по числу патентов в области 
производства электрических и гибридных автомобилей, Нидерланды – по 
энергоэффективности в зданиях и осветительных приборах.

Энергетический кризис, в котором находится человечество, имеет две 
причины. Первая – ограниченность существующих ископаемых энерго-
носителей. Вторая – загрязнение окружающей среды. И первая из этих 
причин носит геополитический характер, чем является реальной нехват-
кой природных углеводородов. На сегодняшний день разведанных запа-
сов нефти, даже с учетом бурного роста потребления в Азии, хватит как 
минимум на 30-40 лет, природного газа – на 80 лет, угля – не менее чем 
на полтора века. Вторая причина грозит возможными катаклизмами – 
ураганами, изменениями направления океанских течений, таянием льдов, 
изменением состава атмосферы, глобальным потеплением и изменением 
климата.

Причина глобальных катаклизмов лежит в самом характере челове-
ческой цивилизации, которая не вписывается в структуру окружающего 
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мира. Природа за миллионы лет создала технологии производства всего 
того, что необходимо человеку для пребывания в этом мире. Как резуль-
тат, сегодня множество производств и все возрастающее накопление 
самых разнообразных отходов делают глобальный дисбаланс цивилиза-
ции и природы неизбежным. Главные надежды в решении острейших эко-
логических проблем возлагаются сегодня на технологические прорывы. В 
последние годы, развитые страны переориентируют свое развитие на реа-
лизацию стратегии экологически ориентированного роста, одной из глав-
ных составляющих которой становятся «зеленые технологии». 

Начнем с солнечных и ветряных электростанций. В 2015 году возоб-
новляемая энергетика вышла на первое место по установленной мощности 
среди всех видов топлива. В мире количество ежедневно устанавливае-
мых солнечных панелей превысило 500000 штук, а в Китае число запуска-
емых ветряных установок достигло двух в час. За год в мире установлено 
153 ГВт мощностей в энергетике. Больше половины из них представляют 
солнечные станции (49 ГВт) и ветряные станции (63 ГВт). На наших гла-
зах происходит беспрецедентная «зеленая» революция, которая карди-
нально изменит расклад сил на энергетическом рынке. Темпы установки 
солнечных панелей бьют все рекорды.

Международное энергетическое агентство прогнозирует дальнейшее 
снижение стоимости ветряков и солнечных электростанций на ближай-
шие пять лет: на 15% и 25%, соответственно.

Солнечные и ветряные электростанции станции добавили за год 
больше мощности, чем электростанции на угле, газе и ядерном топливе. 
Такое достижение позволило возобновляемым природным ресурсам 
обойти уголь и выйти на первое место в мире по установленной мощно-
сти. По данным Международного энергетического агентства за год, уголь 
обеспечил 39% мировой генерации электричества, а все возобновляемые 
источники, включая ГЭС – всего 23%. По прогнозу, доля возобновляемых 
источников к 2021 году вырастет до 28%.

Для строительства солнечных электростанций (СЭС) требуются сол-
нечные панели, эффективно преобразующие солнечный свет в электри-
чество. И тут китайцы оказываются на острие научно-технического 
прогресса. Пример тому – разработка крупнейшего производителя тон-
копленочных солнечных элементов компании Hanergy, чья технология 
преобразования солнечной энергии побила сразу три мировых рекорда 
по энергоэффективности. По новой технологии были созданы три вида 
панелей, которые имеют рекордную эффективность преобразования 
энергии в 25,1%, 18,72% и 17,88% соответственно. Эти солнечные панели 
могут использоваться для беспилотных летательных аппаратов, на кры-
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шах домов, в транспортных средствах на электрической тяге и различной 
электронике. По словам представителей компании, возможности примене-
ния их технологии бесконечны, так как она может использоваться практи-
чески во всех инновационных областях. 

Химизация сельского хозяйства. Провалы химизации сельского 
хозяйства: вырождение плодородия почв, вследствие передозировки удо-
брений в погоне за все более и более высокими урожаями; переизбыток 
химии в сельхозпродуктах; загрязнение окружающей среды, для которой 
рукотворные химические удобрения – инородные тела. 

Неоспоримым преимуществом применения в сельском хозяйстве био-
препаратов перед химпрепаратами является их экологическая чистота. 
Продукты, произведенные по биотехнологиям, не содержат в себе неесте-
ственные химические соединения. В них нет никаких избытков нитратов, 
фосфатов и прочих «спутников» химизации сельского хозяйства. Кроме 
того, четкое соблюдение технологии применения сельхозбиопрепаратов 
ведет к повышению урожайности многих сельскохозяйственных культур. 

Среди сельхозбиопрепаратов можно выделить:
– биоудобрения, вносятся в почву перед посевом растений и во вре-

мя их подкормки, обеспечивают повышение урожая сельскохозяй-
ственных культур; 

– биостимуляторы роста, используются во время роста растений, за-
вязи плодов и созревания урожая;

– средства борьбы с болезнями и вредителями, применяются при 
предпосевной обработке семян и в период появления вредителей;

– средства компостирования растительного материала, используют-
ся для переработки растительных материалов, остающихся после 
уборки урожая, и используются для обогащения почвы перед по-
садкой растений.

По мнению многих экспертов, будущее принадлежит биологическому 
земледелию, принцип действия которого – поддержании почвы в жизне-
способном, биологически активном состоянии. Основа биологического 
земледелия – это активация микрофауны почвы. Почвенно-микробиоло-
гические процессы протекают с желаемой интенсивностью лишь тогда, 
когда их обитатели находятся в активном состоянии.

Химические средства защиты растений подавляют не только вредную, 
но и полезную микрофлору почвы. В результате замедляются процессы 
разложения и минерализации растительных остатков. Вынос питатель-
ных элементов превышает естественный прирост. Почвы быстро теряют 
свое плодородие. 
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Для предотвращения дальнейшего оскудения почв разрабатываются 
сельхозбиопрепараты с уникальными свойствами. К примеру, унифика-
торы состава почвы и стабилизаторы урожая. Применение биопрепара-
тов при компостировании растительных остатков позволяет получить 
органическое экологически чистое удобрение. Безотходные технологии 
переработки отходов бродильной, маслобойной, сахарной, мукомольной 
промышленности с использованием биопрепаратов превращают отходы 
из загрязняющего фактора в высококачественное органическое удобрение 
или сырье для получения биологических средств защиты растений.

Еще одна «профессия» сельхозбиопрепаратов – рекультивация земель. 
Вокруг современных крупных предприятий простираются обширные 
поля отчужденных нарушенных земель, утративших плодородие. Это 
могут быть золошламоотвалы комбинатов, отвалы шахтной добычи руд-
ных и нерудных ископаемых, нефтяные загрязнения различного про-
исхождения. Биологическая рекультивация нарушенных земель дает 
возможность в момент высева трав-эндемиков обеспечить их семена необ-
ходимым и достаточным количеством питательных веществ, нужными 
группами почвенных микроорганизмов, усваивающих азот из воздуха и 
обеспечивающих их питание.

По мнению ученых, применение нанотехнологий в сельском хозяйстве 
и на пищевых производствах приведет к рождению совершенно нового 
класса пищевых продуктов – нанопродуктов, которые со временем вытес-
нят с рынка генно-модифицированные продукты. 

Рассказ про достижения зеленых технологий не может обойтись без 
генной инженерии, которая открывает перед человечеством пути решения 
проблемы истощения ресурсов и настраивает на разумное природополь-
зование.

Эксперты отмечают высокую экономичность получения биотоплива 
из водорослей в сравнении с другими способами получения биотоплива 
из растений (рапс, кукуруза, пальмовые плоды и прочее) и предсказывают 
резкий рост использования водорослей в ближайшие годы. 

Специалисты оценивают преимущества биотоплива из водорослей по 
следующим соображениям:

– топливо потенциально продуцируется прямо в водорослях с помо-
щью солнечной энергии;

– не нужно занимать площади, занятые под выращивание сельхоз-
культур;

– процесс производства легко масштабируется;
– цены готовой продукции сравнимы с ценами на обычное топливо;
– экологическая чистота производства.
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Подытоживая сказанное, стоит еще раз повторить, что одним из 
важнейших направлений современного развития научно-технического 
прогресса является смена парадигмы: от экстенсивного к устойчивому 
развитию с акцентом на максимальное сохранение природы и человека. 
Антропогенный фактор в нарушении экобаланса со всеми вытекающими 
из этого негативными последствиями стал доминирующим. В связи с 
этим в развитых странах общество и правительства ставят задачу и при-
нимают программы национального и интернационального характера по 
защите окружающей среды. В ответ на этот вызов времени в конце XX 
века сформировалось и продолжает развиваться в настоящий момент 
новое направление науки и практики под названием «зеленые техноло-
гии», охватывающее практически все сферы деятельности человека. 

В перспективе ожидается дальнейшее ускоренное развитие широ-
кого спектра экологически чистых технологий. К наиболее острым гло-
бальным экологическим проблемам сегодня относят изменение климата, 
доступ к качественной воде и другим ресурсам, утрату биоразнообразия, 
поэтому можно предположить, что развитие технологий будет направлено 
на их решение. 

5.2. Прогнозирование развития зеленых технологий – 
смена технической парадигмы 

Технологические прорывы сегодня являются главными в решении 
острейших экологических проблем на планете. Главные надежды чело-
вечество возлагает на реализацию стратегий экологически ориентиро-
ванного роста, где ускоренными темпами должны развиваться «зеленые» 
технологии. «Зеленые» технологии тесно связаны с глобальной тенден-
цией перехода к новому типу экономики – ресурсоэффективному, безо-
пасному для экосистемы планеты. 

То есть зеленые технологии можно обозначить и как актуальный тренд 
в маркетинге инвестиционных проектов, и как перспективное направле-
ние развития научно-технической мысли. С внедрением и разработкой 
зеленых технологий человечество вступило на новый путь развития про-
гресса в целом. Данное понятие подразумевает технические решения, 
дружественные по отношению к окружающей среде, направленные на 
снижении уровня потребляемых ресурсов и повышения эффективности 
их использования. Так экологические технологии, позволяют значительно 
снизить потребление ресурсов, расширить использование побочных про-
дуктов. 
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Практически все «зеленые» и энергоэффективные технологии явля-
ются инновационными. Новые методы в производстве материалов, по 
всей вероятности, будут объединять ряд технологий, таких как нано-, 
био- и информационные технологии; будет по-прежнему прослеживаться 
тенденция к миниатюризации продукции. 

По уровню развития «зеленых» технологий во многих сферах Казах-
стан значительно отстает от развитых стран. Для нашей страны основ-
ными ограничениями внедрения «зеленых» технологий стоит отметить 
следующие: 

– недостатки законодательной и финансовой регуляции этой сферы; 
– сложность перестройки громоздкой энергетической и транспортной 

инфраструктуры РК; 
– длительность процесса их разработки и внедрения; 
– психологическая неготовность людей к серьезным переменам в биз-

несе и частной жизни. 
Являясь эффективным двигателем экономического развития, новые 

технологии кардинально меняют саму суть продуктов, потребительское 
поведение, делая их конкурентоспособными и успешными на рынках 
сбыта. 

Наиболее очевидные направления: 
– информационно-коммуникационные технологии; 
– биотехнологии (на горизонте 2020-2030 гг.); 
– робототехника (2020-2030 гг.); 
– материаловедение (нанотехнеологии и др.); 
– новая энергетика; 
– когнитивные технологии. 
Формирование в Казахстане научно-технологического задела по ряду 

приоритетных технологий позволит создать глобально конкурентоспособ-
ные высокотехнологичные продукты и сервисы и позволит отечествен-
ным университетам и научным институтам на этих технологических 
направлениях быть востребованными. 

Приведенные ниже перечни приоритетные группы технологий пред-
ставляют собой научно-технологических задачу и направления приклад-
ного характера,: 

– Искусственный интеллект.   
– Системы распределенного реестра. 
– Квантовые технологии. 
– Новые и портативные источники энергии. 
– Новые производственные технологии. 
– Сенсорика и компоненты робототехники. 
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– Технологии беспроводной связи. 
– Технологии управления свойствами биологических объектов. 
– Нейротехнологии, технологии виртуальной реальностей. 
Международные эксперты выделяет четыре основных направления 

инноваций в энергетической отрасли для достижения устойчивого, эколо-
гически безопасного развития мировой экономики.

1.  Совершенствование солнечных и ветровых установок.
В одних только США технологические инновации позволили этим 

двум видам «зеленой» энергетики удвоить свою долю в объеме всего 
генерируемого в стране электричества с 9% в 2008 году до 17% в 2018-м. 
Уже сейчас мы видим постепенное внедрение в отрасли новых техноло-
гий, которые в ближайшие годы обеспечат ей дальнейший рост.

2.  Развитие электросетей.
Существует множество инновационных методов того, как улучшить 

процесс накопления энергии. И это не только совершенствование литий-
ионных аккумуляторов, соединенных с ветряками и батареями. Швейцар-
ский стартап Enegry Vault представил систему долговременного хранения 
энергии в виде 200-метровой кирпичной башни с автоматическими кра-
нами на вершине. 

3.  АЭС нового поколения.
Атомная энергетика является мощным и экологически чистым источ-

ником электричества, но дороговизна АЭС и соображения безопасно-
сти привели к отказу от нее в ряде западных стран. По мнению авторов 
оживить отрасль могут два ноу-хау, которые сейчас находятся на стадии 
разработки. Во-первых, это создание мини-реакторов, обслуживающих 
конкретную фабрику или район. Такие АЭС производят меньше ядер-
ных отходов и не требуют непрестанного высококлассного обслужива-
ния. Вторая разработка, еще на стадии идеи, – это планы использовать 
для высвобождения энергии не расщепление атомного ядра, а соединение 
ядер.

4.  Обратить вред CO2 на благо.
Одна из основных причин катастрофического изменения климата – 

выбросы углекислоты, с чем и пытаются бороться через внедрение воз-
обновляемых источников энергии. Но можно зайти и с другой стороны: 
вылавливать парниковые газы, освобождать от них атмосферу. Цикличе-
ское использование CO2 позволит уменьшить вред окружающей среде, не 
меняя стиля жизни человечества.
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5.3. Пять «зеленых» технологий, 
которые повлияют на мир в ближайшие 20 лет

Технологии не стоят на месте. Инновации в области аккумулирования 
энергии, интеллектуальных сетей и технологий производства электриче-
ства значительно повлияют и изменят все элементы цепи от источника к 
потребителю. Новинки в сфере накопления и хранения энергии увеличат 
возможности солнечной и ветровой энергетики. Эти два источника пока 
остаются дорогостоящими из-за расходов на батареи для хранения нако-
пленной энергии. Смарт-электросети будут регулировать поставки элек-
тричества по всему району, городу или стране, защищая потребителей 
от внезапных отключений. Достижения в производстве электроэнергии 
позволят максимально эффективно использовать ископаемое топливо и 
другие источники.

Вот пять технологий, которые в ближайшие 20 лет могут изменить 
энергетическую отрасль до неузнаваемости.

Топливные элементы.
Производители грузовиков Kenworth, Toyota и UPS активно начали 

инвестировать в технологии топливных элементов, которые позволили бы 
транспортным средствам работать на смеси водорода и кислорода, выде-
ляя при этом только тепло и воду вместо выхлопных газов. Современное 
производство водорода все еще требует значительного использования 
ископаемого топлива, но в скором времени этот процесс могут заменить 
на возобновляемые виды горючего. Автомобили на топливных элементах 
будут чрезвычайно экологичными альтернативами существующим реше-
ниям в области грузоперевозок.

Планируется, что к 2020 году в Европе будут выпускаться 50 тысяч 
топливных элементов. Лидером на рынке считается британская компания 
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Intelligent Energy, которая занимается распространением этих техноло-
гий. Транспортные средства на топливных элементах уже доступны для 
использования, но чтобы привлечь внимание клиентов, нам необходимо 
обеспечить универсальность, технологичность и конкурентоспособность 
водородных топливных элементов в будущем.

 
Литиево-воздушные батареи.
Над этими накопителями работают специалисты многих лабораторий 

с момента появления электромобилей. Их также называют литиево-кис-
лородными топливными элементами. Согласно данным журнала Science 
Daily нынешней технологии не позволяют попасть на рынок два фактора: 
непредсказуемые короткие замыкания и быстрая потеря емкости, однако 
над этими недостатками работают ученые.

 

«Умные» электросети первого поколения.
Первым шагом в создании надежной и гибкой системы интеллекту-

альных сетей является установка компьютеризированных счетчиков во 
всех домах и зданиях. Новые счетчики будут отправлять информацию 
об использовании поставщику энергии в режиме реального времени, 
позволяя корректировать нагрузку на сети и обеспечивать потребности 
района. На данный момент некоторые страны, например, Великобрита-
ния, испытывают трудности с внедрением технологии в национальную 
инфраструктуру и нормами ведения бизнеса. Соединенные Штаты начали 
переходить на смарт-сети, создав целевую группу по обеспечению син-
хронного внедрения новой технологии. По информации некоторых источ-
ников, этот процесс пока идет медленно, однако в нескольких небольших 
городах и общинах уже приступили к реализации пилотных проектов 
«микросмарт-сетей». Это значит, что технология позволяет потребителю 
стимулировать дальнейшее внедрение смарт-сети.
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Приливные турбины.
Подобно ветряным турбинам, эти подводные вертушки используют 

энергию волнового движения. Пока технология не получила особого при-
знания и распространения – на это повлияли протесты рыбаков и ряд 
несчастных случаев. В последние месяцы Калифорния приостановила 
реализацию новых проектов. Впрочем, ученые, которые отстаивают идеи 
приливной энергии, продолжают работать в этой области. Недавно ком-
пания Scotrenewables Tidal Power объявила о запуске новой недорогой 
турбины у берегов Шотландии. По заявлению производителя, это «самая 
большая и мощная» турбина подобного типа, которая способна генериро-
вать более 2 МВт электроэнергии. 

 

Космическая гелиоэнергетика.
Солнечная энергия еще с 1970-х влекла писателей-фантастов, а ученые 

все активнее начинали предлагать различные космические концепции. 
Высокая стоимость транспортировки панелей и другого оборудования 
в космос не позволила этой идее стать эффективной для коммерческого 
производства энергии. Кроме того, не до конца понятно, каким образом 
эти панели будут перенаправлять собранную энергию на Землю. Солнеч-
ные энергетические панели, установленные на земле, подключаются к 
местной энергосистеме, спутник же невозможно связать с поверхностью 
земли проводами для эффективной передачи энергии. Это и побудило 
ученых к разработке беспроводных технологий передачи энергии на рас-
стоянии, подобной беспроводной зарядке будущего iPhone 8. Но пока, ни 
один из существующих методов не показал свою эффективность в про-
мышленном масштабе.

Все достижения, описанные выше, взаимосвязаны: прогресс в области 
литий-воздушных батарей проложит путь к успеху электрокаров, которые 
можно будет заряжать энергией, поступающей от потоков приливных или 
космических электростанций. Это один из маленьких шагов для науки и 
гигантский скачок для человечества.
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ГЛАВА 6. ВЕЛИКАЯ «ЗЕЛЕНАЯ» 
ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

6.1. Новой парадигмой должна стать «зеленая» экономика

Хотя за последние два столетия человечество добилось огромного про-
гресса в повышении уровня материального благосостояния, этот прогресс 
был достигнут дорогой ценой ухудшения состояния нашей природной 
среды. Сведена на нет почти половина лесов, покрывавших Землю, исто-
щаются и загрязняются ресурсы грунтовых вод, происходит колоссаль-
ное уменьшение биоразнообразия. В результате все более интенсивного 
сжигания ископаемого топлива стабильности климата планеты угрожает 
глобальное потепление. А для того чтобы жители развивающихся стран, 
особенно миллиарды людей, которые в настоящее время все еще прожи-
вают в условиях крайней нищеты, и еще 2 миллиарда человек, которые 
добавятся к численности населения мира к середине столетия, могли 
добиться достойного уровня жизни, необходимо будет обеспечить дости-
жение гораздо большего экономического прогресса.

Продолжение экономического развития по уже проторенному ранее 
пути приведет к еще большему усилению давления на мировые ресурсы 
и природную среду до предела, после которого поддерживать устойчивый 
уровень жизни уже не получится. Поэтому продолжать жить по-старому 
больше нельзя. Однако даже если мы сейчас остановим процессы истоще-
ния и загрязнения нашей природной среды все равно будут продолжаться 
из-за существующих моделей потребления и методов производства. Поэ-
тому настоятельно необходимо изыскать новые пути развития, которые 
гарантировали бы экологическую устойчивость и обращение вспять про-
цесса разрушения окружающей среды и обеспечивать в будущем достой-
ный уровень жизни всему человечеству.

Для достижения этой цели потребуется совершенно новая экономи-
ческая стратегия. При принятии, как правительствами, так и частными 
субъектами экономических решений повышенное внимание необходимо 
будет уделять путям укрепления, а не подрыва экологической устойчи-
вости. И в этой связи пропагандируется идея «зеленой» экономики как 
ключевой концепции, олицетворяющей обещание новой парадигмы раз-
вития, способной обеспечить сохранение экосистемы Земли при переходе 
на новые модели экономического роста.

В основе концепции «зеленой» экономики лежит убежденность в том, 
что потенциальные выгоды от инвестиций в экологическую устойчивость 
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перевешивают издержки, вызванные необходимостью защиты экосистем 
от ущерба, наносимого «коричневой» экономикой.

Рост народонаселения мира, подушевого дохода, энерго- и ресурсопо-
требления, количества отходов и масштабов производства загрязняющих 
веществ со времен первой промышленной революции происходит по экс-
поненте. Соответствующее расширение масштабов человеческой жизне-
деятельности угрожает превышением предельной способности Земли как 
источника ресурсов и утилизатора отходов.

Цель перехода к «зеленой» экономике заключается в недопуще-
нии превышения этой предельной способности. Одним из возможных 
путей решения этой задачи могло бы быть ограничение роста доходов, 
поскольку при сохранении существующих методов производства это 
также ограничило бы увеличение потребляемых ресурсов, образующихся 
отходов и загрязняющих веществ. Другим вариантом могло бы стать сни-
жение темпов роста народонаселения; однако эту задачу можно было бы 
более эффективно решить путем повышения уровня жизни. 

Таким образом, ключевую роль в переходе к «зеленой» экономике, 
будет играть сокращение потребления невозобновляемых энергетических 
и иных ресурсов, сокращение объемов образующихся отходов и загрязня-
ющих веществ и процессов деградации земель и утраты биоразнообразия.

6.2. Необходима техническая революция

Это потребует кардинальных изменений технической базы. Необхо-
димо будет коренным образом изменить существующие технологии с тем, 
чтобы обеспечить более эффективное использование энергетических и 
иных ресурсов и свести к минимуму образование вредных загрязняющих 
веществ. В настоящее время 90% энергии производится с использованием 
традиционных технологий, работающих на ископаемых видах топлива, и 
на долю этого производства приходится около 60% всех выбросов двуо-
киси углерода (CO2). Необходимо к середине столетия сократить потре-
бление ископаемого топлива на 80%. Сокращение энергопотребления и 
выбросов парниковых газов, обусловленных ростом и все большей урба-
низацией населения, потребует радикального изменения моделей потре-
бления, транспортных систем, жилой и строительной инфраструктуры 
и систем водоснабжения и санитарии. На долю современного сельского 
хозяйства, обеспечивающего глобальную продовольственную безопас-
ность, в настоящее время приходится около 14% выбросов парниковых 
газов. Источником 17% глобальных выбросов является обезлесение, кото-
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рое ведет к исчезновению ареалов обитания, видов растений и животных 
и биоразнообразия в целом. 

Уже сегодня почти 1 миллиард человек в мире недоедает и сталкива-
ется с серьезными угрозами в области продовольственной безопасности. 
Необходимо будет к 2050 году увеличить объем мирового производства 
продуктов питания на 70-100% по сравнению с нынешним уровнем, чтобы 
накормить растущее население. Таким образом, настоятельно необхо-
димо повысить экологическую устойчивость сельскохозяйственного про-
изводства и значительно повысить продуктивность сельского хозяйства. 
Трудно представить, как это можно сделать без кардинального изменения 
существующих систем производства, технологий и инфраструктуры.

За время, прошедшее после 1970-х годов, частота возникновения сти-
хийных бедствий выросла в пять раз. Можно утверждать, что это отчасти 
объясняется изменением климата, обусловленным жизнедеятельностью 
человека. Обезлесение, деградация естественной защиты берегов и пло-
хая инфраструктура повышают вероятность того, что неблагоприятные 
погодные явления обернутся бедствиями для населения, особенно в наи-
менее развитых странах. Для уменьшения опасности бедствий потребу-
ется осуществить значительные технические и социальные изменения, 
включая восстановление инфраструктуры и переход к более эффектив-
ным методам управления.

Многие технологии, необходимые для перехода к «зеленой» эконо-
мике, уже существуют, свидетельством чего являются, например, целый 
ряд альтернативных технологий выработки электроэнергии из возоб-
новляемых источников. Технологии для улавливания углерода и более 
эффективного использования энергии. Методы замены материалов, не 
поддающихся биологическому разрушению, и методы экологически 
устойчивого ведения сельского и лесного хозяйства, а также технологии 
инфраструктуры для стихийных бедствий. Эти альтернативные техно-
логии вполне можно использовать в качестве отправной точки. Чтобы 
запустить процесс перехода к «зеленой» экономике, необходимо решить 
следующие главные задачи: продолжить совершенствование этих техно-
логий, адаптировать их к конкретным местным и отраслевым нуждам, 
расширить масштабы их применения. 

Развивающиеся страны, у которых потребление электроэнергии срав-
нительно невелико, могут, например, в одночасье перейти к выработке 
электроэнергии на базе возобновляемых видов первичной энергии. 
Вопрос заключается в том, как сделать так, чтобы эти страны могли полу-
чить доступ к «зеленым» технологиям.
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Необходимо расширять масштабы применения таких технологий, с 
тем, чтобы понизить их удельную стоимость. Следует «передавать» эти 
технологии и обеспечивать доступ к ним. Кроме того, необходимо увязать 
новые технологии с новыми производственными процессами. Это потре-
бует модернизации значительной части существующей инфраструктуры и 
активной пропаганды «зеленых» технологий и отраслей. 

Таким образом, техническая революция, которая приведет к «зеленой» 
экономике, будет принципиально отличаться от предыдущих революций 
в трех отношениях.

Во-первых, ее поневоле придется провести в четко оговоренные и огра-
ниченные сроки. Ввиду существующего давления на нашу экосистему 
этой цели необходимо будет достичь в ближайшие три-четыре десятиле-
тия. Прежние технические революции, как правило, требовали гораздо 
больше времени, чем сейчас имеется в нашем распоряжении для соверше-
ния «зеленой» технической революции.

Во-вторых, правительства должны будут играть гораздо более актив-
ную роль. В сложившихся обстоятельствах необходимо ускорить про-
цессы технических инноваций и распространения технологий, что вряд 
ли произойдет, если уповать на рыночные силы. Рынки «зеленых» тех-
нологий существуют, однако они лишь начинают формироваться, причем 
их создание является результатом государственной политики. Правитель-
ствам также необходимо будет играть ключевую роль в поощрении даль-
нейших научных исследований и опытно-конструкторских разработок в 
сфере «зеленых» технологий и их распространения, поскольку это отве-
чает интересам всего общества. Кроме того, так как сейчас вся экономи-
ческая система завязана на существующих «коричневых» технологиях, 
радикальный переход к «зеленым» технологиям будет означать модерни-
зацию, адаптацию и замену значительной части существующей инфра-
структуры и других элементов базы. 

В-третьих, поскольку экологические проблемы носят глобальный 
характер, для содействия совершению «зеленой» технической революции 
необходимо будет обеспечить активное международное сотрудничество. 
Глобальный аспект наиболее наглядно проявляется в случае изменения 
климата и продовольственной безопасности и обезлесения. Необходимо 
будет согласовать многосторонние природоохранные соглашения, пра-
вила, регулирующие торговлю и инвестиции, механизмы финансиро-
вания и режимы защиты прав интеллектуальной собственности, с тем 
чтобы облегчить переход к «зеленым» технологиям. Поскольку права на 
многие, новые технологии принадлежат промышленно развитым странам, 
а стоимость перехода на «зеленые» технологии будет гораздо выше для 



165

развивающихся стран, переход к «зеленой» экономике в глобальном мас-
штабе будет сопряжен с серьезными проблемами.

Такая техническая революция может обеспечить удовлетворение тре-
бований и достижение целей «зеленой» экономики.

6.3. Многогранность технического прогресса

Технический прогресс – это кумулятивный процесс, результаты кото-
рого отличаются неопределенностью. Изменение преобладающих в мире 
технологий приведет к существенным переменам в структуре общества, 
рыночных институтах, условиях и образе жизни. Радикальные техниче-
ские изменения неизбежно будут иметь заметные последствия, которые 
в разных странах будут носить совершенно разный характер. Некоторые 
страны и группы пострадают в результате снижения спроса на их про-
дукцию и ресурсы. С другой стороны, страны, активно занимающиеся 
инновациями, сумеют лучше воспользоваться формирующимися тенден-
циями в техническом развитии и добиться увеличения богатства и повы-
шения уровня благосостояния своих граждан.

Наибольшего прогресса в повышении технической вооруженности и 
расширении сферы применения техники необходимо будет добиться в 
развивающемся мире, где техническая модернизация предполагает изме-
нение структуры производства. Ключевое значение для обеспечения 
устойчивого развития имеет способность экономики генерировать новые 
активные виды деятельности. Таким образом, для всех стран, стремя-
щихся добиться устойчивого развития, важно будет проводить избира-
тельные инвестиционную, промышленную и техническую стратегии.

Все страны обладают структурой, получившей название националь-
ной инновационной системы (НИС), которая объединяет систему обра-
зования, научно-технические исследовательские институты, отделы в 
частных компаниях. Национальная инновационная система существует во 
всех странах. Одна из ключевых функций эффективной НИС заключается 
в укреплении национальных возможностей по выбору, освоению и поощ-
рению технологий, в наибольшей степени содействующих активизации 
устойчивого развития. «Зеленые» национальные инновационные системы 
(З-НИС) также могут использоваться в конкретных секторах, в частности, 
в сельском хозяйстве, энергетике, строительстве, обрабатывающей про-
мышленности и транспорте и других секторах «зеленых» технологий.

Именно резкое увеличение потребления энергии, вырабатываемой 
главным образом с использованием ископаемого топлива, является при-
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чиной того, что человечество оказалось в шаге от нарушения экологиче-
ской устойчивости планеты.

Необходимо в срочном порядке перевести всю энергетику во всем 
мире на совершенно иные принципы. С 1975 года энергетические системы 
выстроились на базе использования ископаемого топлива.

 
Рис. 9. Трансформация мировых энергосистем

Достигнут определенный прогресс в повышении энергоэффективности 
и более активном использовании определенных видов технологий с более 
низкой углеродоемкостью. Однако эти достижения более чем компенси-
руются повышением спроса на энергоресурсы, ведущим к неуклонному 
росту объемов выбросов парниковых газов по миру в целом. Таким обра-
зом, чтобы избежать катастрофического ущерба в результате изменения 
климата, необходимо будет добиться гораздо более значительного повы-
шения энергоэффективности и ускорения перехода к зеленой энергетике.

Примеры быстрой трансформации национальных энергосистем суще-
ствуют. Например, в Португалии доля возобновляемых источников 
энергии, включая гидроэнергетику, в общем объеме вырабатываемой 
электроэнергии увеличилась с 17 до 45% всего за пять лет. Такой уско-
ренный переход, вероятно, легче будет осуществить небольшим по раз-
меру, но изобилующим ресурсами или богатым странам, чем большим по 
территории и бедным ресурсами странам с низким уровнем доходов. Под-
писан в 1987 году Монреальский протокол по оказании развивающимся 
странам особой поддержки в освоении новых технологий.
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Ускорение перехода к «зеленой» энергетике потребует обеспечения 
согласованности широкого круга стратегий, осуществляемых всеми стра-
нами. Эти стратегии необходимо будет адаптировать к местным усло-
виям и возможностям и осуществлять на национальном уровне. Однако 
ввиду глобального характера изменения климата необходимо, чтобы эти 
национальные стратегии давали кумулятивный эффект, обеспечивающий 
достижение глобальных целей, особенно сокращения выбросов парнико-
вых газов.

Рекомендуются в интересах ускорения технических преобразований 
для достижения целевых показателей сокращения выбросов и энергопо-
требления руководствоваться четырьмя ключевыми целями. 

Повышение энергоэффективности конечного потребления без уве-
личения энергопотребления в тех странах, где его уровень уже высок. 
Сокращение энергопотребления вследствие технического прогресса – что 
предполагает производство более энергоэффективного заводского обору-
дования, бытовой техники и автомобилей. 

Содействие разработке широкого круга энергетических технологий во 
всем мире и адаптация более зрелых технологий в конкретных точках. 
В настоящее время существует широкий круг технологий, позволяющих 
производить экологически чистую энергию и снижать энергоемкость про-
изводства и потребления. Правительства развитых стран должны содей-
ствовать разработке широкого круга технологий (включая технологии 
освоения возобновляемых источников энергии, таких как солнечная, 
ветряная, геотермальная и гидроэнергетика) на протяжении всего техно-
логического цикла. 

Поддержка разработки технологий должна также предусматривать 
проведение достаточно активных экспериментов для обеспечения увели-
чения масштабов использования более эффективных технологий, причем 
во всех случаях конечная цель должна заключаться в обеспечении ком-
мерческой жизнеспособности новых технологий. 

Важно на глобальном и национальном уровнях развивать надзор со 
стороны независимых технических органов за выделением бюджетных 
средств на развитие технологий. 

Одной из ключевых целей промышленной политики должно быть 
совершенствование технологий, направленное на снижение уровня выбро-
сов и повышение энергоэффективности.

Сейчас необходимо также достичь продовольственной безопасности с 
использованием «зеленых» технологий, с тем, чтобы уменьшить исполь-
зование химикатов и добиться значительно более эффективного потребле-
ния энергии, воды и природных ресурсов. Также существенно повысить 
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качество хранения и сбыта для уменьшения потерь. В целях достиже-
ния экологически устойчивой продовольственной безопасности можно 
использовать обширный набор уже имеющихся «зеленых» технологий и 
методов ведения сельского хозяйства, включая мелкую вспашку, севоо-
борот и уплотненный посев, сбор и рециклирование воды, выращивание 
засухоустойчивых культур, агролесоводство и комплексную борьбу с 
сельскохозяйственными вредителями. Кроме того, биотехнологии, генная 
инженерия, обработка пищевых продуктов облучением, гидропоника и 
анаэробная переработка позволяют уменьшение порчи пищевых продук-
тов и выбросов парниковых газов. Выведение новых высокоурожайных 
сортов культур, являющееся центром внимания первой «зеленой» рево-
люции в сельском хозяйстве, необходимо продолжать в сочетании с повы-
шением качества водопользования и более эффективным использованием 
агрохимических и органических вводимых ресурсов.

Одной из ключевых задач международного сотрудничества должна 
быть активизация действий по развитию и совершенствованию «зеле-
ных» технологий в сфере производства и потребления в развивающихся 
странах. Что касается борьбы с изменением климата, то здесь можно 
использовать опыт уже существующих международных организаций по 
изменению климата, являющуюся примером сотрудничества между мно-
жеством заинтересованных сторон. Международное сообщество сделало 
первый шаг к решению этой задачи, договорившись на шестнадцатой сес-
сии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединен-
ных Наций об изменении климата, состоявшейся 29 ноября – 10 декабря 
2010 года в Канкуне ( Мексика). На той же сессии стороны договорились 
об учреждении оперативного органа для содействия функционированию 
сети национальных, региональных, секторальных и международных орга-
нов, получившей название Центра по технологиям, связанным с измене-
нием климата, и Сети.
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ГЛАВА 7. ЗЕЛЕНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НА ОСНОВЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ

7.1. Внедрение геоинформационных систем 
в отрасли экономики

Географическая информационная система (ГИС) – это система аппа-
ратно-программых средств и алгоритмических процедур, созданная для 
цифровой поддержки, пополнения, управления, манипулирования, ана-
лиза, математико-картографического моделирования и образного ото-
бражения географически координированных данных. Отличительным 
признаком ГИС является то, что эти системы имеют дело с координатной 
и смысловой информацией об объектах, расположенных на той или иной 
территории. Именно по этому признаку ГИС отличаются от всех других 
информационных систем, признак территориальности и подчеркивается в 
приставке «гео». 

Геоинформатика – это область знаний, которая изучает принципы, 
технику и технологию получения, обработки и анализа пространственно-
временной и содержательной информации о той или иной территории с 
целью получения на этой основе новых сведений. 

В развитии ГИС выделяются пять основных этапов. В 60-е годы ХХ 
века пионерами информационных систем впервые выдвигаются идеи 
и проекты создания ГИС. Тогда же первыми энтузиастами исследуются 
потенциальные возможности информационных систем, пограничные 
области знаний и технологии, идет наработка эмпирического опыта. 
Большое воздействие на развитие ГИС оказала Гарвардская лаборатория 
компьютерной графики и пространственного анализа. В Канаде и Шве-
ции впервые выдвинуты проекты ГИС для учета земельных ресурсов, 
земельного кадастра и налогообложения. 

Через десяток лет начался «период государственных инициатив». Раз-
виваются крупные геоинформационные проекты, поддерживаемые госу-
дарством, формируются государственные учреждения в области ГИС. 
1970 год, впервые стал годом «географически локализованной переписи 
населения».

В 80-е годы ХХ века рынок геоинформационных систем стал активно 
коммерциализовываться. Появился широкий рынок разнообразных про-
граммных средств, позволяющих сделать ГИС «настольными», расши-
рились области их применения за счет интеграции с базами данных, 
появились сетевые приложения и значительное число непрофессиональ-
ных пользователей. Тогда же системы, поддерживающие индивидуальные 
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наборы данных на отдельных компьютерах, открыли путь системам, под-
держивающим корпоративные и распределенные базы геоданных. 

К концу ХХ века повышенная конкуренция среди коммерческих про-
изводителей геоинформационных технологий и услуг дает преимуще-
ства пользователям ГИС. Доступность программных средств позволяет 
использовать и даже модифицировать программы. Появляются пользо-
вательские «клубы», проводятся телеконференции территориально раз-
общенных, но связанных единой тематикой пользовательских групп, 
формируется мировая геоинформационная культура и инфраструктура.

В наше время возросшая потребность в геоданных для различных 
сфер жизнедеятельности, в том числе и в агропромышленном комплексе, 
позволяет решать традиционные задачи новыми методами, анализировать 
и планировать рабочие процессы с большей степенью точности и вероят-
ности, иметь оперативный доступ к большому объему данных.

Началом развития казахстанской спутниковой радионавигационной 
системы (СРНС) считают запуск 4 октября 1957 года в Советском Союзе 
первого в истории человечества Искусственного Спутника Земли. В сере-
дине 70-х в СССР была создана спутниковая навигационная система 
«Цикада», а в 60-х – в США – система «Транзит». Эти системы разраба-
тывались по заказу Министерств Обороны стран и были специализиро-
ваны для оперативной глобальной навигации наземных передвигающихся 
объектов. Но лишь в декабре 1976 г. было принято Постановление «О 
развертывании Единой космической навигационной системы». У имею-
щихся тогда систем спутниковой навигации потребителей не устраивали 
точность результатов и время, необходимое для определения координат – 
требовалось создание систем следующего поколения. В результате, в 
Советском союзе в начале 80-х годов, была создана Система спутниковой 
навигации. Системы спутниковой навигации получили название GPS – в 
США, и ГЛОНАСС – в СССР. Первый американский спутник был запу-
щен в феврале 1978 года, а первый советский позже – 12 октября 1982 г.

7.2. Цифровые карты и цифровые модели

Под моделированием понимается такой способ отображения реальной 
действительности, при котором для изучения оригинала применяется спе-
циально построенная модель, воспроизводящая существенные свойства и 
характеристики исследуемого реального объекта или процесса. Модель 
используется как условный образ, сконструированный для упрощения их 
исследования. 
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Данные – это сведения о состоянии любого объекта, большой системы 
или отдельного элемента, представленные в формализованном виде и 
предназначенные для обработки. Данные об объектах и явлениях рас-
сматриваются в ГИС в 3-х аспектах: пространственном, тематическом 
и временном. Пространственный аспект связан с определением место-
положения и геометрических связей объектов. Основным требованием, 
предъявляемым к пространственным данным, является точность. Тема-
тический (атрибутивный) аспект связан с определением характеристик, 
свойств и связей объектов. 

В геоинформатике объекты реального мира изучаются посредством 
построения их информационных моделей, которые создаются на основа-
нии всей информации, получаемой при использовании различных средств 
сбора данных. Информационная модель включает в себя два основных 
класса данных: координатные модели данных; атрибутивные модели дан-
ных, объединяющие в себе временные и тематические данные.

Цифровая карта (ЦК) – цифровая модель местности, записанная на 
машинном носителе информации в установленных кодах, сформирован-
ная на базе законов картографии в принятых для карт проекции, системе 
координат и высот, по точности и содержанию соответствующая карте 
определенного масштаба. Цифровые карты создаются следующими спо-
собами: оцифровка (цифрование) традиционных аналоговых картографи-
ческих произведений (например, бумажных карт); фотограмметрическая 
обработка данных дистанционного зондирования; полевая съемка; каме-
ральная обработка данных полевых съемок и иные методы.

Электронная карта (ЭК) – векторная или растровая топографо-
тематическая карта, сформированная на машинном носителе информа-
ции в принятой проекции, системе координат и высот, условных знаков, 
предназначенная для отображения, анализа и моделирования, а также 
для решения расчетных и информационных задач по данным о местно-
сти. Координатные модели бывают векторными и растровыми. Вектор-
ные модели данных описывают объект путем соединения точек линиями. 
Положение и форма объекта определяются значениями координат точек, 
заданных на объекте. Растровые модели данных основаны на представ-
лении наблюдаемой территории в виде матрицы отсчетов, т.е. путем про-
странственной дискретизации изображения сцены. Векторные модели 
описывают объект за объектом, а растровые – всю сцену в целом без раз-
деления ее на объекты.

Преобразовать векторную форму в растровую несложно – достаточно 
нарисовать объекты на решетке отчетов. Обратное преобразование рас-
тровой формы в векторную – исключительно сложная задача, так как она 
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связана с нахождением границ объектов и распознаванием объектов в 
пределах выделенных границ. 

В настоящее время накоплен достаточный опыт в создании цифро-
вых карт (ЦК) и цифровых моделей (ЦМ). Этот опыт закреплен теорией 
и практикой применения геоинформационных технологий. Цифровая 
карта, как дискретная модель должна создавать возможность визуаль-
ного отображения в виде аналоговой модели обычной карты. Она должна 
обладать полной сопоставимостью с обычными картами, получаемыми 
сразу в бумажной форме. Цифровые карты и цифровые модели являются 
двумя основными видами геоинформационных продуктов, создаваемыми 
методами геоинформатики.

Цифровые карты и цифровые модели являются двумя видами 
пространственных моделей объектов земной поверхности и самой 
поверхности. Базовые технологии для создания цифровых моделей фото-
грамметрические, геодезические и космические. Базовые технологии для 
создания цифровых карт картографические, фотограмметрические, геоде-
зические и космические. ЦК создается на основе неполной аналогии. ЦК 
зависит от проекции и от модели Земли и строится независимо. В отличие 
от цифровой карты цифровая модель представляет собой в общем случае 
трехмерную пространственную модель, не отягощенную специальными 
картографическими нагрузками и ограничениями. По признакам модели-
рования цифровая карта это модель модели. Обычная карта является пло-
ской моделью трехмерной реальности. Цифровая карта может строиться 
по обычной карте как вторичная модель. Цифровая карта это плоская 
модель трехмерной реальности. 

Масштабный ряд. Карты и цифровые карты создаются на любой мас-
штабный ряд. ЦМ создаются в основном на крупные масштабы, поэтому 
цифровая модель ближе к плану, чем карте. В настоящее время создаются 
мульти-масштабные карты для отображения информации в разных мас-
штабах. Методология цифровых карт основана на преобразованиях меня-
ющих пространство. 

Цифровая карта хранится в виде визуальных изображений. Пред-
ставление пространственной информации в базах пространственной 
информации (БПД) осуществляется в виде картографических изображе-
ний, 3D-моделей или компьютерных анимаций. Последняя форма пред-
ставления часто используется при разработке сценариев ситуационного 
моделирования в «ситуационных» комнатах. Одно из назначений банка 
пространственных данных формирование визуальной картографической 
модели. Этот процесс основан на организации картографических данных 
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в виде тайловой структуры. Тайл (англ.tile – плитка) в компьютерных кар-
тографических сервисах – один из квадратных фрагментов, на которые 
разбивается растровое изображение. Тайловая технология позволяет хра-
нить небольшой набор тайлов вместо большого растрового изображения. 
То есть эта технология на порядки 1000 раз уменьшает объем хранимых 
растровых изображений. 

Существует три подхода к организации совместной работы с про-
странственной (координатной) и атрибутивной информацией. Первая, 
наиболее распространенная модель взаимодействия – геореляционная. 
Вторая модель взаимодействия данных называется интегрированной. 
Третья модель – объектная. 

7.3. Спутниковые навигационные системы 

Спутниковая навигационная система – комплексная система, состо-
ящая из совокупности наземного и космического оборудования, предна-
значенная для определения местоположения (географических координат 
и высоты), а также параметров движения для наземных, водных и воз-
душных объектов. Целесообразно разделять спутниковые навигацион-
ные системы на глобальные и региональные. Глобальные спутниковые 
навигационные системы позволяют определять местоположение и ско-
рость объектов в любом месте земного шара, а региональные – позволяют 
определять местоположение и скорость объектов только на территории 
отдельно взятого государства и прилегающих территорий.

 

Рис. 10. Технология Baseline HD, 
использующаяся в системах точного земледелия 
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Основными элементами спутниковой навигационной системы являются:
1. Орбитальная группировка, состоящая из нескольких (от 2 до 30) 

спутников, излучающих специальные радиосигналы;
2. Наземная система управления и контроля, включающая блоки 

измерения текущего положения спутников и передачи на них полу-
ченной информации для корректировки информации об орбитах;

3. Приемное клиентское оборудование (т.н. «навигаторы»), использу-
емое для определения координат;

4. Системы повышения точности сигналов навигационной систе-
мы – базовые наземные контрольные станции и геостационарные 
спутники позволяющие реализовать так называемый дифференци-
альный способ наблюдений. 

Среди систем распространения дифференциальных поправок в 
качестве примера целесообразно упомянуть: американскую систему 
GDGPS (NASA Global Differential GPS), Европейскую систему European 
Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS), Японскую – Japanese 
Multi-functional Satellite Augmentation System (MSAS), Российскую 
(система – Глобальная Навигационная Спутниковая Система). 

Система глобального позиционирования (Global Positioning System 
GPS) создана Министерством обороны США, как система определения 
местонахождения объектов, основанная на использовании искусственных 
спутников Земли. Она позволяет определять местоположение и скорость 
объектов в любом месте земного шара, практически при любой погоде. 

Основной принцип работы системы – определение местоположения 
путем измерения моментов времени приема синхронизированного сиг-
нала от навигационных спутников до потребителя. 

Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС). 
ГЛОНАСС – спутниковая система навигации, разработанная по заказу 

Министерства обороны СССР, предназначенная для оперативного нави-
гационно-временного обеспечения неограниченного числа пользователей 
наземного, морского, воздушного и космического базирования. Доступ 
к гражданским сигналам системы в любой точке земного шара предо-
ставляется российским и иностранным потребителям на безвозмездной 
основе и без ограничений.

Исторически ГЛОНАСС и GPS стартовали почти одновременно – раз-
ница в развертывании полной группировки 24 спутника была 2 года – но 
потом пути систем разошлись. ГЛОНАСС – система сегодняшнего дня, 
которая успешно работает и активно используется для мониторинга и 
управления транспортом. На сегодняшний день разрабатывается техно-
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логическая возможность установки навигационного модуля ГЛОНАСС в 
мобильные телефоны. Телефоны, имеющие GPS-навигаторы, уже суще-
ствуют и широко используются во всем мире, в том числе и в Казахстане. 
Эксперты считают, что главные задачи в нынешний период восстановле-
ния и развития ГЛОНАСС это: повысить надежность и увеличить сроки 
постоянного функционирования космических аппаратов «Глонасс» до 20 
лет; развивать орбитальную группировку до 6 плоскостей с 48 спутни-
ками с целью обеспечения высокоточного позиционирования в условиях 
закрытой местности; обеспечить радиоэлектронную безопасность и неза-
висимость системы.

7.4. Технологии точного земледелия в Казахстане

Точное земледелие – это мировой тренд в развитии сельского хозяй-
ства. Почти во всех регионах есть фермеры, которые внедряют эле-
менты точного земледелия. В условиях Казахстана точное земледелие 
это: параллельное вождение агрегата по полю, мониторинг сельскохо-
зяйственных угодий, отбор почвенных проб для определения элементов 
питания, составление карты задания для дифференцированного внесения 
минеральных удобрений, картирование урожайности.

По заключению министерства сельского хозяйства Казахстана вне-
дрение элементов точного земледелия позволит фермерам существенно 
повысить эффективность производства. К таким элементам относятся: 
электронные карты полей, точные метеоданные, сенсоры и датчики, 
космический мониторинг и другие решения. В целом, повышение про-
изводительности будет достигаться за счет улучшения агрохимии, 
семеноводства, агронауки, качества технологических операций, исполь-
зования датчиков и учета погодных факторов, что в комплексе позволит 
снизить потери, как минимум на 25%. Внедрение SMART-ферм позволит 
осуществлять мониторинг поголовья и управление стадом животных, 
обеспечить автономное управление теплицей, вести учет и анализ расхо-
дов в онлайн-режиме. Внедрение «Умных ферм» – это когда практически 
минимизируется человеческий труд, когда, по сути, роботизация управ-
ляет всем циклом, происходящим на ферме. А экономический эффект от 
цифровизации агропромышленной сферы Казахстана уже к 2025 году 
может достигнуть порядка 40 миллиардов тенге. В целях повышения кон-
курентоспособности, производительности труда и привлечения инвести-
ций в отрасль, автоматизация охватит 101 госуслугу и соответствующие 
процессы в сфере АПК.
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Рис. 11. Технология рекуперации

Для оказания услуг фермерам по предоставлению метеоданных будет 
использован международный опыт. Будет реализован пилотный проект 
в Акмолинской и Карагандинской областях. Кроме того, уже внедрены 
онлайн-мониторинг баланса зерна, статистика по ценам на зерно, стра-
хование зерна, рейтинг хлебоприемных пунктов. Это позволило исклю-
чить подделку зерновой расписки и снизить расходы фермеров в год на 
700 млн. тенге. В целях повышения безопасности будет внедрена техноло-
гия «блокчейн», онлайн-заказ зерновозов, онлайн-трейдинг, позволяющий 
участвовать иностранным покупателям в покупке зерна.

В Казахстане создается первый полигон точного земледелия. На базе 
НПЦЗХ им. А.И.Бараева в Акмолинской области на территории 3000 га 
учеными института реализуется проект с целью трансферта и адаптации 
технологии точного земледелия на основе мониторинга и управления 
агроценозом при производстве сельскохозяйственных культур. Плани-
руется разработать рекомендации по переводу сельскохозяйственного 
производства на систему точного земледелия, совершенствовать техно-
логические карты возделывания, продемонстрировать потенциал лучших 
отечественных сортов местной селекции яровой пшеницы, создать новые 
сорта яровой пшеницы на основе биотехнологических методов. Реализа-
ция данного проекта на базе производственно-показательного полигона 
на площади 3000 га повысит урожайность зерновых до 25 ц/га и увеличит 
производительность труда в 2-2,5 раза.

В Северном Казахстане «Умный» комбайн американского производ-
ства John Deere S760 снабжен автоматикой и работает без вмешательства 
человека. Новая машина будет применяться теперь для сельскохозяйствен-
ных работ в Агропарке «Каскелен». Такая техника значительно облегчит 
работу ученым, которые исследуют и выращивают новые агрокультуры в 
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парке. На севере страны, в Петропавловске и Павлодаре, крупные зерно-
вые компании уже давно применяют комбайны на «автопилоте». Теперь 
фермеры на юге могут использовать такие технологии. Если деньги, 
затрачиваемые на гербициды, сократить и купить опрыскиватели с ком-
пьютерным зрением для сорных растений и беспилотные комбайны, то 
это значительно сэкономит расходы. По уборке и по перемолу зерновых 
этой технике нет равных. В отличие от обычных комбайнов он не остав-
ляет неровностей и недопаханных дорожек. Агропарк «Каскелен» пред-
ставляет собой научно-демонстрационный кластер, где применяются все 
новейшие технологии в области земледелия, растениеводства, семеновод-
ства и фитосанитарии. Здесь проводят свои исследования ученые науч-
ных институтов в агропромышленном секторе и растениеводстве Алматы 
и Алматинской области. В Казахстане три технологических агропарка, 
они расположены в Алматинской, Акмолинской и Костанайской областях.

7.5. Цифровые BIM-технологии 
в проектировании и строительстве

До недавних пор, проектирование и эксплуатация зданий, и их 
ремонт базировались на концепции последовательной работы над проек-
том различных специалистов: архитекторов, конструкторов, инженеров 
и технологов. Но на смену такому подходу пришла более современная 
BIM-технология. Она позволяет всем, задействованным специалистам, 
работать над проектом одновременно. Такой подход позволяет подойти к 
проектированию комплексно и рационально. 

За последние десятилетия в результате развития инженерной промыш-
ленности и информационных технологий произошла эволюция мышле-
ния. За 15 лет мы выросли из понятия «компьютерное проектирование» 
и уже предлагаются решения от дизайна конструкций и оборудования до 
инвентаризации и контроля процессами, до совместного управления про-
ектными документами. Уже 10 лет говорится о трехмерном (3D) модели-
ровании как о натуральной среде воплощения инженерной идеи от модели 
до производства. 5 лет тому назад начали говорить о автоматизированном 
проектировании и управлению информацией промышленных объектов в 
ходе всего жизненного цикла: проектирование, анализ; управление строи-
тельством; эксплуатация; реновация; демонтаж. 

BIM-технологии – это принципиально иной подход к проектирова-
нию объекта. В основу заложено объёмное комплексное созидание всеми 
участниками процесса проектирования одновременно: архитекторами, 
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конструкторами, инженерами, технологами. В проектируемом объекте 
всё должно быть предельно рационально.

BIM (Building Information Modeling или Building Information Model) – 
информационное моделирование здания или информационная модель зда-
ния. 

Виртуальная модель здания либо другого строительного объекта 
связана с информационной базой данных, в которой каждому элементу 
модели можно присвоить дополнительные атрибуты. 

Информационная модель здания (BIM) – это новый подход к проекти-
рованию и созданию документации строительных объектов. 

• Building (Здание) – учитывается полный жизненный цикл здания 
(проектирование/строительство/эксплуатация) 

• Information (Информация) – включена вся информация о здании на 
протяжении его жизненного цикла 

• Modeling (Моделирование) – моделирование здания и связанных с 
ним процессов с использованием интегрированных инструментов 

BIM имеет несколько важных преимуществ перед CAD: 
1. Модели и объекты управления BIM – это не просто графические 

объекты, это информация, позволяющая автоматически создавать чер-
тежи и отчёты, выполнять анализ проекта, моделировать график выпол-
нения работ, эксплуатацию объектов и т. д., предоставляющая участникам 
процесса большие возможности для принятия наилучшего решения с 
учётом всех имеющихся данных. 

2. BIM поддерживает распределённые группы, поэтому люди, инстру-
менты и задачи могут эффективно и совместно использовать эту инфор-
мацию на протяжении всего жизненного цикла здания, что исключает 
избыточность, повторный ввод и потерю данных, ошибки при их пере-
даче и преобразовании. 

Три основных вопроса, которые решает BIM для обеспечения единства 
процесса «Создание – Управление – Обмен информацией»: 1. CAD файлы 
Текстовые файлы Таблицы; 2. Контроль версий Авторизация, история, 
хранение, доступ; 3. Распределение и согласование Просмотр/Проверка 
Редактирование. 

Основные задачи BIM в проектировании, строительстве, эксплуа-
тации.

Создание единой графической информационной модели строительного 
объекта, с целью ее использования необходимо для: 

• Разработки концептуальной, технической и рабочей стадии строи-
тельного проекта. 
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• Комплексного расчета и анализа строительных конструкций. 
• Выпуска чертежей всех стадий и частей проекта. 
• Составление ведомостей и спецификаций материалов и конст-

рукций.
• Оценки сметной стоимости строительства. 
• Заказа и изготовления материалов и оборудования. 
• Календарного планирования строительных работ, разработка про-

екта организации строительных работ. 
• Выбора оптимального конструктивного и технологического вариан-

та строительства. 
• Визуального управления процессом возведения здания. 
• Управления и эксплуатацией самого здания и средств технического 

оснащения в течение всего жизненного цикла. 
• Управления зданием как объектом коммерческой деятельности. 
• Проектирования и управления реконструкцией или ремонтом зда-

ния, сноса и утилизации здания.
В тоже время процесс внедрения BIM-технологий в практику проекти-

рования и строительства позволяет делать некоторые обобщения. 
BIM – это не конкретная компьютерная программа, а технология про-

ектирования. Компьютерные программы – это лишь инструменты ее 
реализации, которые постоянно развиваются и совершенствуются. На 
сегодняшний день трудно назвать явного лидера BIM. У каждого из игро-
ков есть свои преимущества и недостатки. Так или иначе, ни один из них 
не универсален. Поэтому не следует искать панацеи или универсального 
«лекарства». BIM можно фрагментировать по задачам и целям. Выбор ПО 
это вопрос целесообразности. 

BIM – это прежде всего 3D. Но это еще и дополнительная информация 
(атрибуты объектов), которую необходимо собирать, описывать, вводить. 
Поэтому только 3D – это не BIM. BIM не является единичной моделью 
здания или единичной базой данных. Обычно это – целый взаимосвя-
занный и сложноподчиненный комплекс таких моделей и баз данных, 
вырабатываемых различными программами и взаимосвязанных с помо-
щью этих же программ. BIM не работает автоматически. Технология BIM 
существенно автоматизирует процесс сбора, обработки, систематизации, 
хранения и использования такой информации, а следовательно и весь про-
цесс проектирования объекта. BIM не освобождает и не заменяет чело-
века. Более того, технология BIM требует от проектировщика большего 
профессионализма, комплексного понимания процесса проектирования и 
большей ответственности в работе. Но BIM привносит в работу творче-
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скую составляющую, делает работу человека более эффективной. Созда-
ние информационной модели осуществляется по обычной и понятной для 
проектировщика логике построения здания, где главную роль играют его 
квалификация и интеллект. Построение модели осуществляется традици-
онными для проектирования графическими средствами, в том числе и в 
интерактивном режиме. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

1. Что такое низкоуглеродное развитие?
2. Что входит в перечень международных экологических проблем и 

изменений климата?
3. Что входит в перечень национальных экологических проблем?
4. Что входит в перечень энергетических экологических проблем?
5. Что входит в перечень ресурсных и технологических проблем?
6. Какие предпринимаются меры по снижению экологического загряз-

нения и защиты природной среды со стороны государства, бизнеса 
и населения?

7. Как оценить выбросы СО2 угольных ТЭЦ?
8. Назовете источники углеродного загрязнения в большом городе.
9. Что входит в перечень химически вредных газовых выбросов?
10.  Какие выбросы от эксплуатации полигонов ТБО загрязняют окру-

жающую среду?
11. Что входит в перечень ресурсных и технологических проблем?
12. Какие предпринимаются меры по снижению экологического загряз-

нения и защиты природной среды от населения?
13. В чем заключается необходимость перехода к зеленой экономике: 

причины, предпосылки?
14. Каковы условия, способствующие переходу к «зеленой» экономике?
15. Какова концепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой 

экономике»?
16. Расскажите о «Зеленой экономике» и образовательных программах.
17. Почему «зеленая» экономика более благоприятна для устойчивого 

развития городов и уменьшения выбросов углерода в атмосферу?
18. В чем особенности финансирования при переходе к «зеленой» эко-

номике? 
19. Почему менее развитые страны имеют меньше возможностей и пер-

спектив перехода к «зеленой» экономике?
20. Расскажите о Глобальной Повестке дня на 21 век – долгосрочный 

план действий по переходу к устойчивому развитию. 
21. Каковы причины, вызывающие необходимость проведения полити-

ки энергосбережения в Республике Казахстан?
22. Почему переход к «зеленой» экономике – важнейшее условие сни-

жения бедности?
23. Расскажите о видах энергии. Назовите основные стадии технологи-

ческого процесса энергоснабжения.
24. Какова Концепция стратегии устойчивой энергетики в Казахстане?
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25. В чем экономический механизм энергосбережения?
26. В чем современная концепция элементов «зеленой» экономики в на-

селенных пунктах. 
27. Каковы основные направления и технические решения совершен-

ствования системы теплоснабжения городов, предприятий, жилых 
домов.

28. Расскажите о зарубежном опыте энергосбережения. Какаовы воз-
можности их использования в Республике Казахстан?

29. Почему переход к «зеленой» экономике – важнейшее условие сни-
жения бедности.

30. Каким образом «зеленая» экономика создает рабочие места и повы-
шает социальную справедливость?

31. Расскажите об ЭКСПО-2017: Необходимость перехода к зеленой эко-
номике: причины, предпосылки.

32. Каковы преимущества зеленых технологий зарубежных участников 
выставки?
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ГЛОССАРИЙ 

Альтернативная энергетика. Совокупность перспективных способов 
получения энергии, которые распространены, не так широко, как тради-
ционные. К ним относятся ветроэлектростанции, солнечные электростан-
ции, геотермальные источники энергии.

Безотходные технологии. Технологии, в которых практически приме-
няются знания, методы и средства с тем, чтобы обеспечить рациональное 
использование природных ресурсов и энергии и защитить окружающую 
среду.

Биогазовая энергетика. Надежная и экономически выгодная альтер-
натива магистральному природному газу и централизованному электро-
снабжению и решение проблем утилизации органических отходов. 

Биотопливо. Топливо, получаемое из возобновляемого сырья. Разли-
чается жидкое биотопливо (например, биоэтанол, биометанол, биодизель), 
твёрдое биотопливо (дрова, солома, пеллеты) и газообразное (биогаз, 
водород).

Ветроэнергетика. Наиболее развитое и перспективное направление 
возобновляемой энергетики, при котором используется неисчерпаемый 
источник энергии – ветер.

Ветротурбина. Ветротурбины поглощают энергию ветра при помощи 
двух или трех лопастей, подобных пропеллеру и установленных на роторе 
для выработки электричества. 

Возобновляемая энергетика – это источники энергии, включая сол-
нечную, ветровую, приливную, волновую, гидро- и биоэнергию.

Возобновляемая энергия. Энергия из источников, которые являются 
неисчерпаемыми. Их получают из природных ресурсов – таких как сол-
нечный свет, ветер, дождь, приливы и геотермальная теплота.

Гидроэнергетика – эта отрасль науки и техники, охватывающая 
вопросы использования потенциальной энергии воды в водоемах и водо-
токах для производства электроэнергии.

Градостроительная экология. Изучает архитектурно-планировоч-
ные закономерности регулирования взаимодействия человека и природы, 
антропогенной и природной среды с целью создания благоприятных 
условий для их сохранения, воспроизводства и совместного гармоничного 
развития. 

«Зеленая» инновация – инновация, применение которой наносит 
окружающей среде меньший ущерб, чем использование альтернативных 
решений.
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«Зеленая» энергия. Энергия, вырабатываемая из возобновляемых 
источников.

«Зеленый» («green»). Определение, используемое для характеристики 
продукции или деятельности, позволяющих предотвратить или сни-
зить ущерб для окружающей среды или способствующих эффективному 
использованию и сохранению природных ресурсов.

«Зеленое» строительство – это « зеленый » урбанизм, включающий 
в себя совокупность прикладных знаний, технологий, которые опираются 
на экологичные и безвредные для окружающей среды методы и техноло-
гии. 

«Зеленые» здания (Green Buildings). Результат «зеленого» строитель-
ства, целью которого является снижение уровня потребления энергети-
ческих и материальных ресурсов на протяжении всего жизненного цикла 
здания, повышение качества зданий и комфорта их внутренней среды. 

«Зеленые» города. Это территориальная организация, направленная 
на широкое использование возобновляемых источников энергии и рацио-
нальное природопользование.

«Зеленые» рабочие места. Активное развитие альтернативных энер-
готехнологий, которые способствуют созданию миллионов новых «зеле-
ных» рабочих мест по всему миру.

«Зеленый» рост – это тип экономического роста, позволяющий дости-
гать высоких показателей занятости населения и справедливого распреде-
ления дохода без оказания давления на качество и количество природных 
активов. 

Изменение климата – означает устойчивое изменение средних пока-
зателей и изменчивости параметров климата.

Изобретение – означает новую научную или техническую идею и 
средства ее реализации или использования. 

«Индекс экологической устойчивости». Индекс основан на расчете 
76 параметров, включая показатели состояния экосистем, экологиче-
ского стресса, экологических аспектов здоровья населения, социальных и 
институциональных возможностей и международной активности государ-
ства.

Инновации − новые или значительно улучшенные продукты, про-
цессы, новые методы маркетинга или новые организационные методы. 

Концепция «Умного» города. Стратегическая разработка на основе 
глобального интеллекта, информационно-коммуникационных техноло-
гий, социального и экологического потенциала как ресурса развития и 
конкурентоспособности города.
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Нанокристаллические солнечные батареи. Солнечные батареи, 
основанные на кремниевой подложке, с покрытием из нанокристаллов.

Низкоуглеродная экономика. Это производства, торговля, потребле-
ние которые не приводят к значительным выбросам углекислого и других 
парниковых газов и не угрожают стабильности климата.

Парниковые газы − это диоксид углерода, закись азота, метан, озон 
и хлорированные и фторированные углеводороды как естественного, так 
и антропогенного происхождения, способствующие проявлению парнико-
вого эффекта (глобального потепления). 

Пассивный дом. Дом с малым потреблением, способный аккумулиро-
вать и сохранять максимальное количество тепла из окружающей среды. 

Природный капитал – это земля, воздух, вода, живые организмы и 
любые компоненты биосферы Земли, обеспечивающие производство про-
дукции и услуг экосистем, необходимых для выживания и обеспечения 
благосостояния человечества.

Солнечная батарея. Представляет собой фотоэлектрический генера-
тор, принцип действия которого основан на физическом свойстве полу-
проводников: фотоны света выбивают электроны из внешней оболочки 
атомов. При замыкании цепи возникает электрический ток. 

Солнечная электростанция. Инженерное сооружение, служащее пре-
образованию солнечной радиации в электрическую энергию. 

Тепловой насос. Техническое устройство, реализующее процесс пере-
носа низкотемпературной теплоты, не пригодной для прямого исполь-
зования, на более высокотемпературный уровень. Образно говоря, они 
являются трансформаторами тепла.

Технология – это состояние технических знаний. 
Умное здание. Здание, в котором на основе применения компьютер-

ных технологий оптимизированы потоки света и тепла в помещениях и 
ограждающих конструкциях. 

Умная энергетическая сеть (Smart Grid).Интеллектуальная энергети-
ческая сеть способна в автоматическом и автоматизированном режимах 
управлять процессами производства электроэнергии, аккумулировать, 
перераспределять, передавать электрическую энергию потребителю.

Устойчивое развитие − это развитие, которое удовлетворяет потреб-
ности настоящего времени, не ставя под угрозу способность будущих 
поколений удовлетворять свои собственные потребности. 

Утилизация – это использование ресурсов, не находящих прямого 
применения по назначению, вторичных ресурсов, отходов производства и 
потребления. 
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Чистые технологии. Термин «чистые технологии» объединяет пять 
групп технологий: 1). Альтернативная энергетика и возобновляемые 
источники энергии; 2). Системы управления электроэнергией; 3). Эколо-
гичный транспорт; 4). Управление отходами, выбросами, воздушными и 
водными ресурсами; 5). Инновационные технологии и материалы. 

Эко-инновация − инновация, применение которой наносит окружаю-
щей среде меньший ущерб, чем использование альтернативных решений. 

Экологический менеджмент. Представляет собой систему отношений 
и совокупность методов, управляющих решением многообразных при-
родно-ресурсных и экологических проблем, – от предприятия и муници-
палитета, до общенациональной и глобальной экономики. 

Экополис – это город и его ближайшие пригороды, в котором эколо-
гические параметры поставлены в управляемые условия, а жители готовы 
к постоянным переменам как в своем образе жизни, так и в природе.

Энергосбережение – это комплекс мероприятий, направленных на 
сохранение и рациональное использование электричества и тепла. 

Энергосберегающие технологии. Это технологии, которые можно 
использовать на производстве, в строительном секторе, так и в жилищно-
коммунальной сфере. 

Энергоэффективность. Величина потребления топливно-энергетиче-
ских ресурсов при производстве единицы продукции (работ, услуг). 
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