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2015 жылғы қыркүйекте Тәуелсіз
Мемлекеттер Достастығына (ТМД)
қатысушы елдердің көшбасшыларын
қоса алғанда, 193 мемлекеттің
басшылары орнықты даму
саласындағы 17 мақсатты (ТДМ)
қамтитын 2030 жылға дейінгі кезеңге
арналған Орнықты даму саласындағы
күн тәртібін келісті. Орнықты даму
саласындағы мақсаттар және олармен
байланысты міндеттер өзінің сипаты
бойынша жаһандық және әмбебап
қолданылатын болып табылады және
бұл ретте әртүрлі ұлттық шарттардың
есепке алынуын қамтамасыз етеді.
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• Энергия бүгінде әлемнің кез-келген негізгі проблемалары мен 
мүмкіндіктері үшін ортақ мәнге ие. 

• Жұмыс орны, қауіпсіздік, климаттың өзгеруі, азық — түлік
өндірісі немесе кірістердің өсуі болсын-барлығына дерлік энергия 
көздеріне қол жеткізу айқындаушы фактор болып табылады. 

• Тұрақты энергетика экономиканы нығайту, экожүйелерді қорғау
және әділдікке қол жеткізу үшін қажет.

ТДМ 7: Арзан және таза энергия

Сандар мен фактілер

Әлемдегі әрбір бесінші адам электр энергиясына қол жеткізе алмайды.

Шамамен 3 миллиард адам тамақ дайындау және жылыту үшін қолданылатын
мысалы, ағаш немесе өсімдік қалдықтары сияқты дәстүрлі биомассаға тәуелді.

Энергетика климаттың өзгеруі саласында басым фактор болып табылады және оның
үлесіне жаһандық парниктік газдар шығарындыларының жалпы көлемінің 60 пайызға
жуығы тиесілі.



ТДМ 7 - «Барлығына қолжетімді, сенімді, тұрақты және заманауи
энергия көздеріне жалпыға бірдей қолжетімділікті қамтамасыз ету». БҰҰ 
ЕЭК-тің «Орнықты энергетикаға апаратын жолдар» флагмандық жобасы
үш негіз қалаушы элемент арқылы «орнықты энергетиканы» 
айқындайды: 

- энергия қауіпсіздігі «экономикалық даму үшін қажетті энергиямен
үздіксіз қамтамасыз ету», 

- тіршілік сапасына арналған энергия «кез-келген уақытта барлығына
қол жетімді энергиямен қамтамасыз ету»,

- энергетика және қоршаған орта, «энергетикалық жүйенің климатқа, 
экожүйеге және денсаулыққа әсерін шектейтін». 

Халықаралық ынтымақтастық бүкіл өңірде жаңартылатын
энергетиканы дамытуға инвестициялар тарту үшін міндетті шарт және
жаңартылатын энергияны пайдалануды кеңейту құралдарының бірі
болып табылады.



• ТДМ-7 аса маңызды индикаторларының бірі мыналар болып
табылады: «2030 жылға қарай жаңартылатын энергия көздерін
(ЖЭК), энергия тиімділігін және отынның қазбалы түрлерін
пайдаланудың алдыңғы қатарлы экологиялық таза 
технологияларын қоса алғанда, таза энергия саласындағы
зерттеулер мен технологияларға қол жеткізуді жеңілдету, сондай-
ақ энергетикалық инфрақұрылымға және экологиялық таза 
энергетика технологияларына инвестицияларға жәрдемдесу
мақсатында халықаралық ынтымақтастықты нығайту».

• Қазіргі уақытта ТМД-ның барлық елдері Климат жөніндегі
Париж келісіміне қол қойды және ратификациялады, тиісті
салымдарды (INDC) айқындады және оларды іске асыру
жөніндегі іс-қимыл жоспарларын ұлттық деңгейде әзірледі. ТМД 
елдерінің көпшілігі электр энергетикасын дамытудың келешектегі
жоспарларында парниктік газдар шығарындыларын шектеу
шараларының бірі ретінде ЖЭК-ін ауқымды игеруді көздейді.



Қазақстан Республикасының стратегиялық құжаттарында («Жасыл экономикаға»

көшу жөніндегі тұжырымдама, «Қазақстан-2050» Стратегиясы) елдің энергия

теңгеріміндегі баламалы және жаңартылатын энергия үлесін едәуір ұлғайту мақсаты

қойылған.

Қазіргі уақытта «Қазақстан Республикасының отын-энергетикалық кешенін

дамытудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасын бекіту туралы» Қазақстан

Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 28 маусымдағы № 724 қаулысына өзгеріс енгізу

туралы» құжат талқылау сатысында.

Қазақстанның электр энергетикасы саласының ағымдағы жай-күйін және экологиялық

міндеттемелерін ескере отырып, базалық ретінде дәстүрлі және баламалы энергетиканы

теңгерімді дамыту сценарийі қаралады. Осы сценарийді іске асыру Париж келісіміне

сәйкес парниктік газдар шығарындыларын азайту жөніндегі міндеттемелерді орындауға,

дәстүрлі және баламалы энергетика арасындағы оңтайлы теңгерімді қамтамасыз етуге

және түпкілікті тұтынушылар үшін электр энергиясының тарифтеріне ЖЭК пайдалану

объектілерінің әсер ету деңгейін төмендетуге мүмкіндік береді.



Қазақстанда ЖЭК дамуының нысаналы индикаторлары

«Жасыл экономикаға» көшу тұжырымдамасына және Қазақстан

Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарына

сәйкес электр энергиясын өндірудің жалпы көлеміндегі ЖЭК үлесі 2020

жылы 3% - ды, 2025 жылға қарай 6% - ды, 2030 жылға қарай 10% - ды

және 2050 жылы 50% - ды (баламалы немесе ЖЭК) құрауы тиіс.
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«ЖАСЫЛ ЭКОНОМИКА»

• Қазақстан «Жасыл Экономикаға» көшу үшін 
ұйымдық - құқықтық негіз құрған Орталық 
Азиядағы бірінші мемлекет болды. Осының 
аясында мемлекетімізде бірқатар заңнамалық 
құжаттыр қабылданып оларға өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілді. Атап өтетін болсақ:

• ҚР Экологиялық кодексі (2021жыл), 

• Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды 
қолдау туралы Заңы (2009 жыл) 

• (2013 жылғы) «Жасыл экономикаға» көшу 
тұжырымдамасы қаралды.



Қазақстан республикасының
«Жасыл экономикаға» және тұрақты дамуға көшуі

Экологиялық саясат Қазақстан-2050 стратегиясына сәйкес құрылады. 2013 жылы
Қазақстан Республикасының «Жасыл экономикаға» көшуі жөніндегі тұжырымдаманы
қабылдау арқылы «Жасыл экономикаға» көшу ел дамуындағы жаңа бағыт болды.

Тұжырымдамаға сәйкес «Жасыл экономикаға» көшу жөніндегі шаралар:

• су ресурстарын орнықты пайдалану,

• орнықты және өнімділігі жоғары ауыл шаруашылығын дамыту,

• энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру, электр энергетикасын дамыту,

• қалдықтарды басқару жүйесі,

• ауаның ластануын азайту және экожүйелерді сақтау және тиімді басқару бағыттары
бойынша іске асырылады.

«Жасыл экономиканың» нысаналы индикаторлары, нормалары мен іс-шаралары біздің
еліміздің заңнамалық актілерінде және бағдарламалық құжаттарында көрініс тапты,
биліктің барлық деңгейлері мен азаматтық қоғамның барлық секторлары үшін бағыт-
бағдарлар болып табылады.



Нысаналы индикаторларды іске асыру

Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру

2010 жылғы 29 қаңтардағы «Жаңа онжылдық – жаңа
экономикалық өрлеу – Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» және
2014 жылғы 17 қаңтардағы «Қазақстан жолы-2050: Бір мақсат, бір
мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан халқына жолдауларында
Мемлекет басшысы энергия үнемдеу және энергия тиімділігін
арттыру саласында елдің жалпы ішкі өнімінің энергия
сыйымдылығын төмендету бойынша мақсат қойды 2025 жылға
қарай кемінде 25% - ға және 2050 жылға қарай кемінде 2 есе
болуға тиіс.



Электр энергетикасын дамыту

2020 жылдың қорытындысы бойынша жиынтық қуаты 1634,7

МВт

(ЖЭС–486,3 МВт; 

КЭС–911,6 МВт; 

СЭС – 229,04 МВт; 

БиоЭС – 7,82 МВт) 

ЖЭК-нің жұмыс істеп тұрған 115 объектісі бар. 

ЖЭК 115 объектісінің электр энергиясын болжамды өндіруі

шамамен 3,2 млрд кВт*сағ немесе электр энергиясын өндірудің

жалпы көлемінің 3% - ын құрайды.



• 2020 жылы елімізде электр энергиясын өндіру көлемі 108,0 млрд кВт*

сағ. немесе 2019 жылға 101,89% құрады.

• 2020 жылы электр энергиясын өндірудегі газ электр станцияларының

үлесі 20% - ды немесе 21 636,7 млрд кВт*сағ құрады.

• 2018 жылы Электр энергетикасындағы көмірқышқыл газының

шығарындылары 2012 жылғы деңгейден 0,0013% - ға артты.

Президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 2020 жылғы Климаттық

амбициялар жөніндегі саммитте 2060 жылға қарай парниктік газдар

шығарындыларының нөлдік теңгеріміне қол жеткізу мақсаты туралы

мәлімдеді. Осыған байланысты, Министрлік 2050 жылға дейін төмен

көміртекті даму тұжырымдамасын әзірлеу бойынша жұмыс жүргізуде.

Тұжырымдама «Жасыл» өсімге қол жеткізу және экономиканы терең

декарбонизациялау үшін экономиканы дамытудың ұзақ мерзімді

нұсқаларын қамтитын болады.



Энергия тиімділігі, жаңартылатын энергия көздері және
көміртексіздендіру

Жаңартылатын энергия көздерін енгізу мен энергия тиімділігін арттыру шараларын біріктіру соңғы

тұтыну секторларын және тұтастай алғанда энергия жүйесін көміртексіздендіру үшін әлі де шешуші болып

табылады.

Жаңартылатын энергия көздері мен энергия тиімділігі қоғамға электр энергиясының шығындарын

азайту, ауа сапасы мен халықтың денсаулығын жақсарту, жұмыс орындары мен экономикалық өсуді арттыру

сияқты көптеген пайда әкелетіні белгілі.

Жаңартылатын энергия көздері мен энергия тиімділік көмірқышқыл газының шығарылуын азайтудың

маңызды факторлары ретінде қарастырылуда. Парниктік газдар шығарындыларының үштен екі бөлігінен

астамы энергияны өндіруге және пайдалануға тиесілі. Жаңартылатын энергия көздері мен энергия тиімділігі

CO2 шығарындыларының өсуін шектеуге айтарлықтай үлес қосты.

Жалпы ішкі өнімнің (ЖІӨ) бірлігіне шаққандағы энергия негізінде CO2 шығарындылары ретінде

өлшенетін көміртегі сыйымдылығының тенденциялары энергия тиімділігі мен жаңартылатын энергия

көздерінің энергияны тиімді және экологиялық таза өндіруге және пайдалануға көшуге әсерін жақсы

түсінуге көмектеседі. Жалпы шығарындылардан айырмашылығы, ЖІӨ-нің көміртегі сыйымдылығы әртүрлі

салалардағы техникалық немесе құрылымдық жақсартуларды көрсетеді.



Зат Биоотын СЭС Күнді 

фотоэнерге

тика

Күн 

коллект

орлары

Жел ГеоЭҚ

СО2 21 7,6 135 32 8,0 79

SO2 0,11 0,016 0,27 0,20 0,06 0,02

NO2 1,41 0,005 0,24 0,10 0,04 0,28

Зат Көмір Мұнай Газ Дизельдік 

отын

АЭС

СО2 955 818 430 772 63

SO2 11,8 14,2 - 1,6 0,04

NO2 4,3 4,0 0,5 12,3 0,32

Жаңғыратын энергия көздерін қолданатын энергетикалық 

қондырғылардың меншікті шығарындылары, (г/кВтсағ)

Дәстүрлі ресурстарды қолданатын энергетикалық қондырғылардың 

меншікті шығарындылары (г/кВтсағ)



Парниктік газдардың жалпы әлемдік

шығарындыларының 3/4 энергетика 

секторындағы шығарындыларды

құрайды, оның ішінде шығарындылар

көлемінің ең көп ұлғаюы электр

энергетикасына тиесілі

ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ ЖАҺАНДЫҚ 

КЛИМАТ



Энергетика және жаһандық климат

Соңғы 150 жыл ішінде ауадағы СО2 концентрациясы 25% - ға артты

ХХ ғасырдағы бақылауларға сәйкес жер бетіндегі жаһандық температура 0,6 °C-қа

артып, қар жамылғысының ауданы 10% - ға төмендеген



Көмір
Көмірді жағудан қоршаған ортаға жағымсыз әсер ету:

Жер бедері мен ландшафтының өзгеруі

Су ресурстарының ластануымен

Метанды шахталардан атмосфераға бөлумен

Кеніштердің үстінен топырақ шөгуі

Шахталардан қышқыл судың ағуы

Зиянды заттардың шығарындылары: парниктік газдар, 

улы азот және күкірт оксидтері, полициклді көмірсутектер, 

оның ішінде бензапирен, қатты бөлшектер

Жердің елеулі аудандарын ұзақ мерзімді иеленіп алу

Ұсақ дисперсті күлмен атмосфераның, топырақтың

және су айдындарының ауыр, радиоактивті металдармен

ластануы

1000 МВт көмірдегі ЖЭО 1000 МВт АЭС-на қарағанда радиоактивтілікті

көбірек шығарады

Нобель сыйлығының лауреаттары, 49 ғалымның пікірінше, жылулық эффектің

күшеюінің салдары планетадағы әсерді тек ядролық соғыстың салдарымен салыстыруға

болады деп есептейді



Мұнай

Мұнай өндіру
платформасындағы апат

Запасов нефти при существующем уровне добычи хватит на 50 лет (на 60-
100 лет – с учетом ввода в эксплуатацию новых месторождений)

Қазіргі өндіру деңгейі кезінде мұнай қоры 50 жылға жетеді

(60-100 жылға-жаңа кен орындарын пайдалануға беруді

ескере отырып)

• Мұнайдан алынатын өнімдерді жағудың қоршаған ортаға жағымсыз әсері:

• Мұнай өнімдерін жағу нәтижесінде жанама өнімдердің пайда болуы:

көмірқышқыл газы (CO2), көміртегі тотығы (CO), күкірт диоксиді (SO2), азот

оксиді (NOX) және ұшпа органикалық заттар, қатты бөлшектер, қорғасын және

ауаны ластайтын әртүрлі улы заттар (бензин, формальдегид, ацетальдегид, 1,3 -

бутадиен)

• химиялық ластану жер асты суларын өндіру, жер үсті суларының химиялық және

термиялық ластануы, мұнай пленкасының пайда болуы (құрлық пен су аймағының

жыл сайынғы ластануы – 15 млн т)

• Фауна мекендейтін және флора өсетін ареалдарды бұзу

• Топырақ жамылғысының ластануы және тозуы

• Айтарлықтай су алу

• Қоршаған ортаның айтарлықтай ластану мүмкіндігі



Тақтатас газы
• Қоршаған ортаға жағымсыз әсер ету:

• Жер ресурстары жай - күйінің нашарлауы, Топырақ эрозиясы, көшкін және құнарлылықтың

төмендеуі

• Атмосфераға метан мен уытты күкіртсутектің, сынап қосылыстарының шығарындылары

• Сол жерде газды жағу кезінде көмірқышқыл және улы газдың, азот оксидтерінің, күкірт

диоксидінің шығарындылары (метан мен күкіртті сутектің атмосфераға түсуін болдырмау

үшін)

• Жер асты және жер үсті суларының (оның ішінде ауыз судың) бұзылуы - олардың саны мен 

сапасының өзгеруі

• Пайдаланылған су мен ҚСА сұйықтығын кәдеге жарату қажеттілігі (Schlumberger 

компаниясы ҚСА процесінде пайдаланылған сұйықтықты қауіпті қалдықтар ретінде жоюды

ұсынады)

• Құрамында ықтимал қауіпті химиялық заттар (тұздықтар, ауыр металдар, радионуклидтер

және органикалық қосылыстар) болуы мүмкін, ҚСА сұйықтығының ағып кету қаупі

• ҚСА процесінің өзі, сондай-ақ пайдаланылған суды кері айдау нәтижесінде болатын

микрожер сілкіністері



Су энергиясы
• Қоршаған ортаға жағымсыз әсер ету:

• Ауыл шаруашылығы алқаптары мен елді мекендерді су басу

• Су балансының жоғары және төмен ағысы бойынша бұзылуы

• Флора мен фаунаға әсері

• Климаттық салдары (жылу балансының өзгеруі, жауын-шашын

мөлшерінің, желдің жылдамдығының, бұлттылықтың және т. б. 

ұлғаюы)

• Су айдынының ағысы бойынша жоғары лайлануы және ағысы

бойынша төмен жағалау эрозиясы

• Ағынды сулардың өзін-өзі тазалауының нашарлауы және оттегінің

төмендеуі

• Балықтардың еркін қозғалуының қиындауы

• Метан мен СО2-нің едәуір көлемін бөлу

Егер резервуардың ауданы СЭС қуатына қатысты едәуір болса (1 м2

бетке 100 Вт-тан кем) және су басқан аумақта орман кесу жүргізілмесе,

СЭС-тің парниктік газдар шығарындылары мазуттағы дәстүрлі ЖЭС

шығарындыларынан асып кетуі мүмкін



Күн энергиясы

Қоршаған ортаға жағымсыз әсер ету:

Ірі жер алаңдарын иеліктен шығару, олардың

ықтимал тозуы (еуропалық бөліктің орта 

жолағындағы СЭС үшін қуаты 1 ГВт және ПӘК 

10%, СЭС салу және пайдалану үшін

материалдар дайындайтын әртүрлі өнеркәсіптік

кәсіпорындар үшін ең аз ауданы 67 км2 + жер

қажет)

Үлкен аумақтарды күн концентраторларымен

қараңғылау

Станция орналасқан аудандағы жылу

балансының, ылғалдылықтың, жел бағытының

өзгеруі



Күн энергиясы
• Қоршаған ортаны улы заттармен – күн панельдерін өндіруде

қолданылатын күкірт қышқылымен, қорғасынмен және

кадмиймен ластау қаупі

• Құрамында хлораттар мен нитриттер бар жұмыс

сұйықтықтарының ағып кетуі мүмкін

• Ауыл шаруашылығында күн жүйелерін пайдалану кезінде

өнімнің улы заттармен ластануы

• Жүйелердің қызып кетуі және тұтануы

• Ғарыштық КЭС климатына әсері

• Ғарыштық КЭС энергиясын тірі организмдер мен адамдар

үшін қауіпті микротолқынды сәулелену түрінде жерге беру



Жел энергетикасы
Қоршаған ортаға жағымсыз әсер ету:

Үлкен жер алаңдарын иеліктен шығару

(Францияны жел энергиясы есебінен электр

энергиясымен қамтамасыз ету үшін 20 мың км2 жер

қажет – ел аумағының 4%)

Әуе қатынасы мен радио және телехабар тарату

үшін кедергілер

2100 жылы жердегі ЖЭС орнатылған аудандарда,

егер жел энергетикасының қуаты энергияға әлемдік

сұраныстың 10% деңгейіне жетсе, 1 0С жылыну

болады. Оффшорлық ЖЭС салқындату әсері

кезінде жел энергетикасын дамытудың жиынтық

әсері 0,15 0С-қа жылынуға әкеледі



Ядролық энергетика

ӨЯО және РАҚ мәселесі

РАҚ – пен жұмыс істеудің негізгі принципі –

«шоғырландыру және оқшаулау»

Алайда, қарапайым концентрация жеткіліксіз; РАҚ-ны

кондиционерлеу керек, яғни химиялық тұрақты, 

экологиялық қауіпсіз күйге келтіру керек. Сондықтан

барлық сұйық қалдықтар қатты күйге ауыстырылады

(мысалы, цемент блоктары). Жеткілікті химиялық

төзімділігі және механикалық беріктігі бар қатты РАҚ 

арнайы қорғаныш контейнерлеріне тиеледі, ал 

контейнерлер арнайы қоймаларға немесе түпкілікті

оқшаулау объектілеріне жіберіледі

Радиоактивті қалдықтарды көму кезіндегі

экологиялық қауіпсіздік көп карьералық қорғау қағидатын

сақтаумен қамтамасыз етіледі.

АЭС радиоактивті қалдықтарына қарағанда көмір станцияларының

қалдықтары (яғни күл) ашық аспан астындағы алаңға шығарылады. Күл

үйінділері-көмір ЖЭО-ның ажырамас серіктері



Халық денсаулығына зияны

Еуропалық Қоғамдастық Комиссиясы мен АҚШ Энергетика министрлігінің

бағалауы бойынша жел және ядролық энергетика кезінде халық денсаулығына

келтірілген залал аз



БҰҰ сценарийі бойынша 2100 жылы

пайдаланылатын энергия көздерінің құрылымында

көмірге, мұнай мен газға шамамен жартысы тиесілі

болады. Энергияның негізгі көздері күн мен биомасса 

болады

Барлық елдерге, әсіресе дамушы елдерге

экономиканың жоғары энергия шығынын

болдырмайтын даму траекториясына көшу бойынша

практикалық шаралар бағдарламасы керек.



Жаңартылатын энергия көздерін

пайдаланудың өзектілігі

- табиғи отын ресурстарының

қоры шектеулі

- ірі дәстүрлі электр

станцияларын салу үшін қажетті

қаржы қаражатының

жеткіліксіздігі

- әлемнің 50 елінде жаңартылатын энергия

көздерін қолдауға арналған заңдар мен

мемлекеттік реттеу шаралары қолданылады,

оның ішінде: АҚШ, Қытай, Испания,

Норвегия, Дания, Германия, Бразилия,

Үндістан

- жаңартылатын энергия көздері Азия, 

Латын Америкасы, Таяу Шығыс және

Африкада қарқын алуда

- Еуроодақ 2020 жылы баламалы

энергетиканың үлесін 20% - ға, ал 2040 

жылға қарай 40% - ға жеткізуді жоспарлап

отыр



Баламалы энергетиканың өсу қарқыны

Жел электр станцияларының

нарығы, фотоэлектр

өнеркәсібі жылына 30% —

ға-50% - ға өсуде

2035 жылға қарай жаңартылатын энергия көздеріне әлемдік электр

энергиясын өндіру өсімінің жартысына жуығы келеді. 

Жаңартылатын энергия көздерінің үлесі электр энергиясын жиынтық

өндірудің 30% - дан астамын құрайды

Жыл сайын баламалы

энергетиканы дамытуға

100-150 млрд. доллар 

жұмсалады



Қазақстандағы баламалы энергетика

Жаңартылатын энергия 

көздерін пайдаланудың

негізгі факторы -

энергетиканың қоршаған

ортаға кері әсерін азайту

Жаңартылатын энергия көздері-

энергетикалық кешен дамуының

векторы

Жаңартылатын энергия 

ресурстарын игеру әсіресе

жергілікті деңгейде электр

энергиясын өндіруде тиімді

Қазақстандағы

баламалы энергия-

оның жалпы

санының 0,4% 



Қазақстанда энергия-экологиялық стратегияны іске асыру

кезеңдері

2020 жылға дейін

қайта өңдеу

салаларының өсуі

инновациялық

технологияларды

пайдалану арқылы

энергия шығынын

азайту есебінен

өндіруші салалардың

деңгейінен асатын

немесе жететін

болады

2040 жылға дейін

көмірді пайдаланудың

экологиялық таза 

тәсілдерін дамыту және

күн сәулесі мен жел

энергиясын пайдалану, 

сутегі энергетика және

биоэнергетикасы

технологиясын

қарқынды игеру

2050 жылға дейін жаңа

технологиялық

құрылымын

қалыптастыру оның

құраушылары келесі

энергетикалық

секторлар болады: күн, 

биотехнологиялық, 

Жел энергетикалық, 

шағын гидроэнергетика 

және сутегі отыны

ЕКІНШІ КЕЗЕҢДЕ ҮШІНШІ КЕЗЕҢДЕБІРІНШІ КЕЗЕҢДЕ

Н. Ә. Назарбаев "XXI ғасырдағы тұрақты дамудың жаһандық энергоэкологиялық

стратегиясы"



ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖАҢАРТЫЛАТЫН ЭНЕРГИЯ КӨЗДЕРІНІҢ 

КЕЛЕШЕГІ БАР ТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ӘЛЕУЕТІ

ШАҒЫН СУ ЭЛЕКТР

СТАНЦИЯ

КҮН ҚОНДЫРҒЫЛАРЫЖЕЛ ЭНЕРГЕТИКАСЫ

322 млрд. кВт.сағ

жылына
11 млрд

кВт.сағ жылына

4 млрд. 

кВт.сағ жылына

Электр энергиясын өндіруде пайдалану үшін техникалық

ықтимал әлеует жылына 337 млрд. кВт*сағ.



Қазақстанның жел энергетикалық әлеуеті жылына

1820 млрд. кВт/сағ электр энергиясы

Қазақстанның оңтүстік, батыс, солтүстік және

орталық аймақтарында жақсы жел аудандары бар

Жел энергетикасын дамыту үшін нысаналы

көрсеткіш-2024 жылға қарай жылына 5 млрд 

кВт*сағ электр энергиясын өндіретін 2000 МВт-қа

дейінгі жел энергетикалық станциялардың

қуаттарын іске қосу

Жел энергиясы



Қазақстанның гидроресурстарының энергетикалық

әлеуеті-жылына шамамен 170 ГВт

Шағын ГЭС - ті дамытудағы ең үлкен келешегі бар 

аумақ - Қазақстанның оңтүстік облыстарында

Елдің оңтүстік облыстарының таулы өзендерінде

су энергия ресурстарының 65% - ға жуығы

шоғырланған

Елдің іске асыруға техникалық тұрғыдан мүмкін

болатын су әлеуеті-62 млрд. кВт/сағ, оның ішінде

8,0 млрд. кВт/сағ - шағын ГЭС әлеуеті

Су энергетикалық ресурстар



Күн энергетикасы

•Кварц шикізатының бағаланған қорлары:

•Батыс Қазақстан-15 млн. т

•Орталық Қазақстан - 35 млн. т

•Оңтүстік Қазақстан-40 млн. т

•Шығыс Қазақстан-5 млн. т

•Фотоэлементтерді өндіру үшін қажетті

минералдардың - галлий, мышьяк, кадмий, 

германия өнеркәсіптік кен орындары бар



Дереккөз: ҚР Энергетика министрлігі алынған

Қазақстандағы Жаңартылатын энергия көздері ЖЭК-

станцияларының орналасу картасы

2020 жылға Қазақстанда ЖЭК дамыту мақсаттары



Қазақстанда жұмыс істеп тұрған және келешегі бар күн

электр станцияларының картасы 2018-2020 ж

Дереккөз: ҚР күн ресурстары атласы, 

"Самұрық-Қазына"ҰӘҚ



Максималды генерациялау қуаты электр станцияларының түрлері

мен аймақтары бойынша, МВт (2018-2020 жж.)
Максималды 

қуаты 

Күн Жел Барлығы 

Солтүстік 139 631 770 

Оңтүстік 288 182 470 

Батыс 40 120 160 

Барлығы 467 933 1400 
 

Электр энергиясын болжамды өндіру және тұтыну, ЖЭК үлесі, 

млрд. кВт-сағ / % (2018-2024 жж.)



Қазақстандағы газ және баламалы электр энергетикасының даму деңгейі

Күн және жел: 2020 жыл кемінде 3%
жоспар бойынша 2030 жылға қарай 20%
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Күн электр қуатын жаһандық іске қосу, 

2019-2020  ж



Фотоэлектрлік түрлендіргіштерге негізделген

ең үлкен желілік күн электр станциялары КЭС

Ел және орны Пайдалануға 

беру уақыты

Ең жоғарғы қуаты, 

МВт

Қытай (Yanchi) 2016 1000

Қытай (Longyangxia) 2013-2017 850

Үндістан (Gadivemula) 2017 1000

Үндістан (kamuthi) 2017 648

АҚШ (Rosamund, 

Riverside,CA)

2015 550/575

АҚШ (San luis,CA) 2011-2014 550

Үндістан (Charanka) 2012-2015 345

Франция (Cestas) 2015 300

Германия (Sanftenberg) 2012-2015 156

Чили (Maria Elena) 2016 160



Кафедраның баламалы энергия 
саласындағы ғылыми-зерттеу 

жұмыстарының бағыты

Баламалы энергия көздерін қолданумен жүргізіліп жатқан зерттеу 
жұмыстары:

1. Шоғырландырғыш элементтері бар гелиоқондырғыда мұнай 
қалдықтарын тазарту;

2. Суды тазартудың фотокаталитикалық әдісін жасау;

3. Атмосфералық ауаның ластануын залалсыздандыруда 
фотокаталитикалық бетон жасау



Кафедра оқытушыларының баламалы 
энергия саласындағы халықаралық 

ынтымақтастық шаралары



«Күн энергиясын игеру 

технологиясы» бойынша Қытайда 

өткен халықаралық семинар



Бранденбургтегі 240 га ашық алаңдағы қуаты 145 МВт фотовольтайк

қондырғысы бар Enerparc AG кәсіпорынына, орталық инвертор және стринг-

инвертор (Combiner Boxes) қондырғыларын көрсетумен skytron® energy GmbH 

кәсіпорынына, одан кейін диспетчерліктегі PVGuard® басқару панелін

көрсетумен skytron® energy басқару орталығына экскурсия.

Бранденбургтегі 240 га ашық алаңдағы қуаты 145 МВт 

фотовольтайк қондырғысы бар Enerparc AG кәсіпорыны



Касселдегі Фраунгофер қоғамының жүйелік

технология мен Жел энергетикасы ҒЗИ 

директоры, профессор Clemens 

Hoffmannмен ынтымақтастық туралы

келіссөз барысы



SysTec полигонындағы түрлі өндірушілердің күн

панелін сынау стенді



Назарларыңызға рахмет!!!


