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Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар
министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) жоғарыда көрсетілген депутаттық
сауалды қарастырып, келесіні хабарлайды.
Медициналық қалдықтар олардың сипаттамалары бойынша янтарь
деңгейіндегі экологиялық қауіпті қалдықтар (жұқтырған немесе ықтимал
жұқтырған, қанмен және басқа да биологиялық сұйықтықтармен ластанған
заттар (шприцтер, жүйелер және т.б.) болып табылады, бұл төтенше
санитарлық-эпидемиологиялық жағдайға әкелуі мүмкін.
Министрліктің Экологиялық реттеу және бақылау комитеті
медициналық қалдықтарды қайта өңдеу және кәдеге жарату бойынша
қызметтер көрсететін барлық кәсіпорындарға талдау жүргізуге бастамашылық
жасады, оның нәтижелері бойынша медициналық қалдықтарды қайта өңдеу
және кәдеге жарату бойынша қызметтер көрсетуге экологиялық рұқсаты жоқ
кәсіпорындар мен медициналық мекемелер бар екендігі анықталды.
Ключи ауылы жағына қарай Нұр-Сұлтан қаласы бойынша 2-3 тонна
көлемінде шығарылған медициналық қалдықтарға (қаны бар пробиркалар,
шприцтер) қатысты тексеру барысында кінәлі тұлға «Казпереработка» ЖШС
анықталғанын, оған қатысты ҚР ӘҚБтК-нің 344, 351-баптары бойынша
әкімшілік сипаттағы шаралар қабылданғанын атап өтеміз.
Сондай-ақ, ҚР Қауіпсіздік Кеңесі отырысының 2015 жылғы
12 маусымдағы №12-3.1 хаттамасының 4-тармағын орындау үшін Қоршаған
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ортаны қорғаудың бірыңғай ақпараттық жүйесінде іске асырылған өндіріс
және тұтыну қалдықтарының мемлекеттік кадастры қолданысқа енгізілді.
Бүгінгі күні медициналық қалдықтар бойынша мәліметтер өндіріс және
тұтыну қалдықтарының мемлекеттік кадастрында жеке бөлім түрінде іске
асырылды, оған өңірлер бөлінісінде медициналық қалдықтар объектілері және
қауіптілік сыныптары бойынша медициналық қалдықтармен жұмыс істеу
жөніндегі есептер кіреді.
Қазіргі уақытта «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі
туралы» ҚР Кодексінің 9-бабының 37) және 38) тармақтарына сәйкес
халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы
мемлекеттік орган медициналық қалдықтарды жинау, сақтау, тасымалдау
және кәдеге жарату тәртібін реттеуді, медициналық қалдықтардың
айналысына бақылауды жүзеге асырады.
Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісіне енгізілген жаңа
Экологиялық кодекстің жобасында қоршаған ортаны қорғау саласындағы
уәкілетті органның медициналық қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі
құзыреті көзделеді.
Жоғарыда айтылғанның негізінде, стихиялық қоқысты жою, рұқсатсыз
үйінділерге жол бермеу жөніндегі жүйелі шараларды қалыптастыру және
қабылдау мәселелері Министрліктің тұрақты бақылауында тұрғанын атап
өтеміз.
Құрметпен,
Қазақстан Республикасының
Экология, геология және
табиғи ресурстар министрінің
міндетін атқарушы

Орын: Ә. Рахымова
тел: 74-27-85

С. Брекешев
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Уважаемые депутаты!
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики
Казахстан (далее – Министерство), рассмотрев вышеуказанный депутатский
запрос, сообщает следующее.
По своей характеристике медицинские отходы являются экологически
опасными отходами янтарного уровня (инфицированные либо потенциально
инфицированными предметами, загрязненные кровью и другими
биологическим жидкостями предметами (шприцы, системы и т.д), которые
могут привести к чрезвычайной санитарно-эпидемиологической обстановке.
Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства
инициировано проведение анализа всех предприятий, оказывающих услуги по
переработке и утилизации медицинских отходов, по результатам которого
установлено, что имеются предприятия и медицинские учреждения у которых
отсутствуют экологические разрешения на оказание услуг по переработке и
утилизации медицинских отходов.
Касательно медицинских отходов (пробирки с кровью, шприцы) в
количестве 2-3 тонн г. Нур-Султан в сторону села Ключи отмечаем, в ходе
проверки установлено виновное лицо ТОО «Казпереработка», в отношении
которого приняты меры административного характера по статьям 344, 351
КоАП.
Также, во исполнение пункта 4 Протокола заседания Совета
Безопасности РК от 12.06.2015 г. № 12-3.1 введен в действие государственный
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кадастр отходов производства и потребления, реализованный в Единой
информационной системе охраны окружающей среды.
На сегодняшний день, сведения по медицинским отходам реализованы
в виде отдельного раздела в Государственном кадастре отходов производства
и потребления, которые включают объекты медицинских отходов в разрезе
регионов и отчеты по обращению с медицинскими отходами по классам
опасности.
В настоящее время согласно пунктам 37) и 38) ст. 9 и ст. 100 и 101
Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» государственный
орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения
осуществляет регулирование порядка сбора, хранения, транспортировки и
утилизации медицинских отходов, контроль за обращением медицинских
отходов.
Проектом нового Экологического кодекса, который внесен в Мажилис
Парламента Республики Казахстан, предусматривается компетенция
уполномоченного органа в области охраны окружающей среды по обращению
с медицинскими отходами.
На основании вышеизложенного отмечаем, вопросы ликвидации
стихийного мусора, формирования и принятия, системных мер по
недопущению несанкционированных свалок находятся на постоянном
контроле Министерства.
С уважением,
Исполняющий обязанности
министра экологии, геологии
и природных ресурсов
Республики Казахстан
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