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ГЛОССАРИЙ  
 
Өтемақы – сатып алынатын мүлікті алмастыру құны бойынша ақшалай немесе заттай 

түрдегі төлем.  
 

Әсер ету дәлізі – жол салу жөніндегі немесе жолға қызмет көрсету кезінде пайдалану үшін 
алаңдарды құрудың қажеттілігіне байланысты жұмыстардың әсер ету 
аймағы. Жерді мәжбүрлеп алу және қоныс аудару мәнмәтінінде - бұл жоба 
бойынша белгіленген түпкілікті мерзімді негізге ала отырып, өтемақы алуға 
құқығы бар, жобаға қатысты тұлғалар сәйкестендірілетін аймақ. 
 
Қоныс аударудың салдары, әдетте, әсер етудің тар дәлізімен (ӘД), яғни 
адамдарға қауіпсіз емес немесе құрылыс салуға, кәсіпкерлік қызметпен 
айналысуға немесе жерді өңдеуге рұқсат етілмейтін аумақтармен, 
ауданмен шектеледі. Бұл дәліздің ені жолдың түріне байланысты өзгеріп 
отырады және, әдетте, барлық ілеспе инфрақұрылымы, отырғызылуы, 
қауіпсіздігі және пайдалану аймақтары бар жолды қамтитын жерді бұрудың 
жолағына қарағанда аз болады. Қоныс аударуды жоспарлаудың 
мақсаттары үшін шығарылуы немесе түсірілуі, тұрақты немесе уақытша, 
анықтау бойынша тиістінің барлығы әсер ету дәлізінің ішінде болады. 
Жобадан туындаған шығындардан зардап шегетіндерге көмек көрсетілуі 
тиіс.  
 

Түпкілікті күні – Жобаның аумағын игеру немесе пайдалану Жоба ауданының 
тұрғындарына / пайдаланушыларына Жобада қозғалған тұлғалар (ЖҚТ) 
ретінде жіктелген болу құқығын беретін күнді білдіреді. Осы жоба үшін 
түпкілікті күн мемлекеттің мұқтажы үшін жерді алу туралы әкімдіктің (-
тердің) қаулысының күні болып табылады. 
.  
 

Жобаға қатысты тұлғалар – жерді мәжбүрлеп сатып алу немесе жерді пайдалану бойынша мәжбүрлеп 
шектеулердің нәтижесінде тұрақты немесе уақытша орны ауыстырылатын 
(орнын ауыстыру, тұрғын үй мақсатындағы жерді жоғалту немесе тұрғын 
үйді жоғалту) және/немесе экономикалық (жерді, мүлікті, мүлікке 
қолжетімділікті, кіріс көздерін немесе өмір сүруге қаражатты жоғалту) жеке 
тұлғалар, үй шаруашылықтары немесе өзге де заңды тұлғалар. 
 

Өтемақыға құқық – кірісті қалпына келтіруге ақшалай немесе заттай түрдегі өтемақы, көшуге 
көмек, кірісті алмастыру және олардың әлеуметтік-экономикалық базасын 
қалпына келтіру үшін, олардың жоғалту сипатына байланысты, ЖҚТ тиесілі 
объектілерді ауыстыру кіретін бірқатар шаралар. 
 

Шағымдарды қарау тәртібі – заңдармен, жергілікті нормалармен немесе әкімшілік шешімдермен 
белгіленген және меншік иелері немесе басқа да ЖҚТ үшін сатып алуға, 
өтемақыға немесе қоныс аударудың өзге аспектілеріне қатысты 
мәселелерді қарау мүмкіндігін қамтамасыз ететін үдеріс. 
 

Үй шаруашылығы – қоғамның ұяшығы ретінде бірге тұратын барлық тұлғаларды білдіреді. 
Оларды санау үдерісінде анықтайды, ол өтемақы алу, оңалту және Жоба 
бойынша көмек алу үшін олардың сәйкестендіру және заңдылық құралы 
болып табылады. 
 

Табысты қалпына келтіру – алдын ала жобалау деңгейіне дейін табыс көздерін және орны 
ауыстырылатын тұлғалардың өмір сүруіне арналған қаражатты қалпына 
келтіру. 
 

Байырғы халықтар – әртүрлі дәрежеде келесі сипаттамаларға ие жеке, осал, әлеуметтік-мәдени 
топ: (і) жеке түпкілікті мәдени топтың мүшелері ретінде өзін сәйкестендіру 
және осы сәйкестікті басқалардың тануы; (іі) жобаны іске асыру 
аймағындағы географиялық жекелеген мекендеу орындарына немесе 
құнарлы аумақтарға және осы мекендеу орындары мен аумақтардағы 
табиғи ресурстарға ұжымдық байланыстылық; (ііі) басым қоғам мен 
мәдениет институттарынан бөлінген мәдени, экономикалық, әлеуметтік 
немесе саяси институттардың болуы; сондай-ақ (iv) Қазақстан 
Республикасының ресми тілінен жиі ерекшеленетін ерекше тіл. 

Қоныс аудару жоспары – жерді мәжбүрлеп иеліктен шығаруға байланысты тікелей әлеуметтік-
экономикалық әсер ету проблемаларын шешу үшін орындалуы тиіс қызмет 
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түрлерін сипаттайтын жоспарлау жөніндегі құжат. 
 

Орын ауыстыруы – ЖҚТ-ның бұрынғы тұрғылықты және/немесе бизнесті жүргізген жерінен 
Жобаны іске асыру басталғанға дейін физикалық орын ауыстыруы, 
экономикалық ығыстыру. 
 

Өтеу құны – оның өнімділігіне қарай, жерге әділ өтемақы ретінде айқындалған көлем, 
үйлер мен құрылыстарды алмастыру құны (қайта пайдаланылатын құрылыс 
материалдары үшін амортизациясыз немесе шегерімсіз құрылыс 
материалдары мен еңбектің ағымдағы әділ нарықтық бағасы), сондай-ақ, 
тұрғын үй мақсатындағы жерлердің, ауыл шаруашылығы дақылдарының, 
ағаштардың және өзге де шикізат тауарларының нарықтық құны. 
 

Күзету аймақтары – Қазақстан Республикасындағы стратегиялық объектілерді қорғау 
қамтамасыз етілетін «Мұнай туралы» ҚР Заңына, «Магистральдық 
құбырларды қорғау ережелеріне» және «Телекоммуникация желілерін 
қорғау ережелеріне» сәйкес белгіленген аймақтар. 
 

Күшті әсер ететін адамдар – ол тұлғалар: өздерінің өндірістік активтерінің 10% және одан көп пайызын 
жоғалтады және / немесе жеке өз тұрғын үйінен қоныс аударады 
және/немесе өз бизнесін жоғалтқан бизнес иелері. 
 

Халықтың осал топтары, үй 
шаруашылықтары –  
 

Көшудің әсерінен одан әрі оқшауланудың тәуекелімен бірдей емес 
деңгейде бет--пе-бет келетін немесе зиян тигізетін үй шаруашылығы, 
кедейшілік шегінен тыс тұратын үй шаруашылықтары және 4 және одан да 
көп 18 жасқа дейінгі балалары бар үлкен үй шаруашылықтары; құрамында 
мүгедектер бар үй шаруашылықтары, отбасының еңбекке жарамды 
мүшелерінің қолдауы жоқ егде адамдар бар үй шаруашылықтары.  
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1. КІРІСПЕ 

 
1.1 Жалпы ақпарат 
 
1. Ірі Жаһандық инфрақұрылымдық жобалардың қатарына кіретін Батыс Қытай – 
Батыс Еуропа халықаралық транзиттік дәлізінің аясында Қазақстан ажырамас рөл 
атқарады, себебі Оңтүстік-Шығыс Азияны Еуропамен және Таяу Шығыспен 
байланыстыратын Ұлы Жібек жолының қиылысы ретінде қарастырылады. Қазақстан 
жалпы дәліздің маңызды бөлігі болып табылады және бұл бастама өңірдегі жаһандық 
сауда мен жұмыспен қамтуды ынталандырады деп күтілуде. Үлкен Алматы Айналма 
Автожолын салудың негізгі мақсаты Қорғас-Алматы–Бішкек–Тараз–Шымкент–Ташкент 
(Жібек жолы ретінде белгілі) және Алматы–Қарағанды–Астана-Петропавл халықаралық 
автомобиль дәліздерінің қиылысында айналма автожолды құру болып табылады. 
Айналма жолдың құрылысы оған транзиттік көлік ағындарының едәуір бөлігін қайта 
бағыттауға және оларды Алматы қаласы үшін қолайлы жалпы пайдаланудағы жолдар 
бойынша қайта бөлуге мүмкіндік береді. 
 
2. «Үлкен Алматы Айналма Автожолы» жобасы - Қазақстандағы осындай 
кәсіпорындар үшін жаңа нормативтік базаның аясында құрылған алғашқы мемлекеттік-
жеке әріптестік («МЖӘ»). Үлкен Алматы Айналма Автожолы бүкіл Орталық Азиядағы 
осындай типті МЖӘ-нің бірінші құрылымы болса да, ол сондай-ақ жеке көздерден 
қаржыландырылатын Қазақстанның мұнай-газ секторынан тыс жерлердегі алғашқы 
маңызды жоба болып табылады. 
 
3. Жоба Батыс Қытай - Батыс Еуропа транзиттік дәлізінің - беделді әлемдік 
институттар қолдайтын Жаһандық инфрақұрылымдық бастаманың негізгі бөлігі болып 
табылады. Оңтүстік-Шығыс Азия мен Еуропа және Таяу Шығысты қосатын жол 
қиылысы ретінде әрекет ете отырып, жоба экономикалық қызметтің түрлі түрлері үшін 
сауда мен жер үсті тасымалдарын жеңілдетуге мүмкіндік береді. Үлкен Алматы 
Айналма Автомобиль жолының жобасы (бұдан әрі - «ҮАААЖ» немесе «Жоба») МЖӘ 
туралы жаңа заңның аясында 2015 жылғы қаңтарда Қазақстан Республикасы 
Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігімен (бұрынғы Инвестициялар 
және даму министрлігі) ұсынылды. Жобаны аймақтағы инфрақұрылымдық жобаларда 
ғана емес, сондай – ақ бүкіл әлем бойынша МЖӘ жобаларында да үлкен тәжірибесі бар 
беделді фирмалардың түрік-корей серіктестігімен құрылған «БАКАД Инвествиции и 
Операции» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (ЖШС) жеңіп алды және жүзеге 
асырады. Аяқталғаннан кейін ҮАААЖ жобасы Қазақстанда көлік секторында, сондай-ақ 
жеке қаржыландыруды тартуды қажет ететін басқа да секторларда жаңа МЖӘ үшін үлгі 
болады. 
 

4. «БАКАД Инвествиции и Операции» ЖШС (бұдан әрі - «Консорциум») Қазақстан 
Республикасында Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.S., Makyol Insaat Sanayi 
Turizm ve Ticaret A.S., SK Engineering & Construction Co., Ltd. and Korea Expressway 
Corporation компанияларымен (i) ҮАААЖ әзірлеуге, қаржыландыруға, жобалауға, 
салуға, пайдалануға беруге, пайдалануға және техникалық қызмет көрсетуге және (ii) 
Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігімен 
жасалған концессиялық келісім бойынша қабылданған құқықтарды жүзеге асыруға және 
міндеттемелерді орындауға байланысты қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін 
(«Концессиялық келісім») құрылды. Концессиялық келісімге 2018 жылы қол қойылды 
және кем дегенде 20 жыл бойы әрекет етеді, оның ішінде 50 айға жуығы құрылыс 
кезеңіне, ал қалғандары – пайдалану кезеңіне келеді. 
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5. «БАКАД Инвествиции и Операции» ЖШС халықаралық қаржы институттарының 
тобынан (бұдан әрі - «Несие берушілер») жобалық қаржыландыруды тартуды 
жоспарлап отыр. Несие берушілер жобаны қаржыландырудың мүмкіндігін 
қарастыратын халықаралық қаржы мекемелерімен, атап айтқанда, Еуропалық Қайта 
Құру және даму банкімен (ЕҚДБ), Азия Даму Банкімен (АДБ), Халықаралық Қаржы 
Корпорациясымен (ХҚК) және Ислам Даму Банкімен (ИДБ) ұсынылған. 
 
1.2 Жобаның сипаты 

 

6. Үлкен Алматы Айналма Автомобиль Жолының ұзындығы шамамен 66 км 
құрайды. Бағыт Алматы облысының аумағы бойынша үш ауданда өтеді: Батысында 
Қарасай ауданы (27,5 км), солтүстігінде Іле ауданы (19,26 км) және шығысында Талғар 
ауданы (19,24 км). 
 
7. Қозғалыс жолақтарының саны 4-6-дан 6-8-ге дейін өзгереді, ал әр жолақтың ені 
3,75 м құрайды. Әр түрлі телімдердегі қозғалыстың есептік жылдамдығы 120-дан 150 
км/сағ дейін бағаланады. Сегіз жол айрығын, 39 көпір, оның ішінде 18 эстакадаларын 
салу жоспарлануда. 2018 жылы тәулігіне 32,838 автомобильдің орташа трафигі (шыңы 
1543 сағатты құрайды) және 2033 жылы қарбалас кезінде 2,858-ден күніне 56,970 
автомобиль болады. Құрылыс жұмыстарының жоспарланған ұзақтығы 50 айды 
құрайды.  
 
8. ҮАААЖ бағытының сұлбасы төменде 1 суретте көрсетілген. 
 

 
 

1 сурет ҮАААЖ бағытының сұлбасы  
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1.3 Жерді сатып алу және қоныс аудару қағидаттары  
 
9. Жерді сатып алу және қоныс аудару (ЖСҚҚ) қағидаттары Қазақстан 
Республикасының Жерді сатып алу және қоныс аудару үдерісінің (ЖСҚ) саласындағы 
заңнамасына және Несие берушілердің тиісті саясаттарының ережелеріне, соның 
ішінде: 2009 Азия Даму Банкінің (АДБ) Қорғау Шаралары Жөніндегі Саясат Туралы 
Ережесіне, Экологиялық және Әлеуметтік Саясатқа, 2014, Еуропалық Қайта Құру және 
Даму Банкінің (ЕҚДБ) №5 Жобасын іске асыруға қойылатын талаптарға және 2012 
Халықаралық Қаржы Корпорациясының (ХҚК) 5 қызмет стандартына негізделген. ЖСҚҚ 
Жобаның негізгі әсерін анықтайды, әлеуетті қозғалатын тараптардың топтарын 
сипаттайды, жерді сатып алу және қоныс аудару принциптерін белгілейді, Қазақстан 
Республикасының қолданылатын заңнамалық талаптарын және Несие берушілердің 
тиісті талаптарын сипаттайды, стандартты рәсімдер мен әдістерді белгілейді, сондай-ақ 
Жоба дәлізінің шегінде жерді сатып алуды және қоныс аударуды орындау үшін және 
кейіннен ықпалдарға мониторинг жүргізу үшін Несие берушілермен келісу үшін 
қолданылатын шараларды есептейді. 
 
10.  Осы ЖСҚҚ - Жоба үшін талап етілетін жерлерді кез келген қосымша/жаңадан 
сатып алу үшін ҚР Мемлекеттік билігінің тарапынан мәжбүрлеу іс-әрекеттерінің 
нәтижесінде жерлері тұрақты немесе уақытша қозғалған жеке жер иеленушілерге 
қатысты қолданылады. Сондай-ақ олар жалдау құқығында жеке немесе мемлекеттік 
жерлерді пайдаланатын тұлғаларға қатысты және өздері пайдаланатын, бірақ Жобаның 
теріс әсеріне ұшырайтын жерге тіркелген немесе ресми расталған құқықтары жоқ 
адамдарға қатысты қолданылады. ЖСҚҚ мемлекет жеріне, жерді бірінші мемлекеттік 
компаниядан екіншісіне берген кезде қолданылмайды, сондай-ақ, осындай іс-
әрекеттердің нәтижесінде үшінші тараптар теріс әсерлерге ұшыраған жағдайларды 
қоспағанда, құрылыс кезеңінде Консорциум пайдаланатын жерлерге қолданылмайды.  
 
11. Осы ЖСҚҚ болашақта қосымша / жаңа мәжбүрлі жерді сатып алуға ғана 
қолданылады және Қазақстан Республикасы Үкіметінің (ҚР) мүмкіндігінше, жерді 
еріксіз сатып алу және қоныс аудару кезінде жағымсыз әсерлерден аулақ болу және 
әсер етуге ұшыраған адамдардың қоныс аударудың алдындағы деңгейге дейін 
қалпына келтіру мүмкіндігін қамтамасыз етуге арналған әсерлерді жұмсарту және 
оларды басқару міндеттемелерін білдіреді. Осы құжатты Несие берушілер мен ҚҮ 
бекіткеннен кейін, ол Жобаға қатысты ҚҮ/Консорциум мен Несие берушілердің 
арасындағы тиісті қаржылық келісімнің ажырамас бөлігі болады.  
 
1.4 Болжанатын әсерлер 
 
12. ҮАААЖ-ның кейбір секцияларының құрылысын іске асыру, толық инженерлік 
шешімдерді әзірлеу және қосымша жер бөлу мен қоныс аудару, коммуникацияларды 
көшіру/қорғау қажеттілігін анықтау үшін іздестіруді, қолдау алу үшін жергілікті билік 
органдарының өкілдерімен және мүдделі тараптармен кеңесуді, сондай-ақ 
қызметкерлерді, техника мен құрылыс материалдарын алыс аудандарға жеткізу 
жөніндегі логистикалық шешімдерді жоспарлау мен басқару мақсатында топырақты 
қосымша сынауды талап етеді. Осы кешенді мәселелердің көпшілігі толық жобалау 
құжаттамасын әзірлеу барысында болжанып, шешілетін болады. Жобаны іске асыру 
барысында мәжбүрлі қоныс аударудың кез келген қосымша/жаңа әсері жағдайында 
ҚР Үкіметі әлеуметтік салаға әсер етуді бағалауды орындайды және Қоныс аудару 
жоспарын жаңартады немесе осы құжатта баяндалған барлық қолданылатын 
талаптарды ескере отырып, жаңа Жоспарды әзірлейді. 
 
13. ҮАААЖ салу жобасын іске асыру үдерісінде жерді қосымша сатып алу және 
қоныс аудару қажеттілігінің пайда болуы мүмкін.  Қосымша алаңдар виадуктер, 
эстакадалар, толлингтерді орнату сияқты жаңа элементтерді салу үшін, 
коммуникацияларды, салмақты станцияларын және олардан шығатын жерлерді 
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ауыстыру үшін қажет болуы мүмкін. Техникалық шешімдердің өзгеруі қазіргі уақытта 
бекіту үдерісінде, дегенмен, олар ең алдымен 8 телімге (Қарасай ауданы) және 3 
телімге (Іле ауданы) қатысты болады деп күтілуде, одан әрі мұндай өзгерістер басқа 
телімдерге, сондай-ақ 8 көлік айрығына да әсер етуі мүмкін. Қосымша жерлер жол-
пайдалану учаскесін (ЖПУ) орналастыру үшін де қажет (телім Іле ауданында 
орналасқан). Өзгертілген жобалық шешімдері бекітілгеннен кейін Консорциум ИИДМ-
не ҮАААЖ құрылысы үшін қосымша жер телімдерін сатып алуға ресми сұраныс 
жібереді.  
 
14. Уақытша пайдалануға құрылыс материалдарын жол айрығының бойымен 
қысқа мерзімді жинау, құрылыс техникасының тұрағы, құрылыс қалашықтарын 
жайластыру үшін (инженерлер мен жұмыс қызметкерлеріне арналған 
жатақханаларды, асфальт және бетон зауыттарын, техниканы жөндеуге арналған 
телімдерді, көлік қоятын орындарды қоса алғанда) кен шығарылатын орынның 
телімдері қажет.  
 
15. Бекітілген жобалық шешімдердің негізінде жерді сатып алу және қоныс 
аудару жөніндегі әсерлерді анықтау үшін жер жоспарын Алматы ЖерҒӨО (Жер 
ресурстары және жер пайдалану жөніндегі кәсіпорын) әзірлеп, бекітеді. Осыдан 
кейін жерді қосымша сатып алу және қоныс аудару қажеттілігін бағалауға, әсерін 
бағалауға және осы ЖСҚҚ баяндалған қағидаттарға негізделген тиісті қоныс аудару 
жоспарын (ҚЖ) әзірлеуге болады. ҮАААЖ ықпал ету дәлізінің аясында (немесе әрбір 
нақты телімде) құрылыс жұмыстары басталғанға дейін ҚЖ толық іске асырылуын 
қоныс аудару мониторингі жөніндегі тәуелсіз сыртқы сарапшы тексереді және 
растайды. Қоныс аудару мониторингі бойынша сыртқы сарапшының рөлін тәуелсіз 
кеңесші орындайтын болады, оның міндетіне орындау үдерісінің мониторингі және 
ҚЖ бойынша іс-әрекеттерді аяқтау бойынша есепті дайындау кіретін болады.  
 
16. ҮАААЖ оқшауланған және осал этникалық азшылықтарға немесе тұрғылықты 
халыққа әсер етпейді деп күтілуде. Жолдың бойымен қиылысатын аудандардың 
халқы этникалық құрамы бойынша біркелкі. 2009 жылғы халық санағының 
нәтижелері бойынша Алматы облысының халқы 20 – ға жуық ұлт өкілдерін білдіреді, 
оның ішінде абсолюттік көпшілігі – қазақтар (67,7%), одан кейін саны бойынша 
орыстар (17%) және ұйғырлар (8%). Басқа ұлттар түріктер (2%), кәрістер (0,9%), 
әзірбайжандар (0,8%), күрдтер (0,75%), татарлар (0,75%), немістер (0,5%), 
украиндар (0,3%), чехтер (0,3%). Басқа ұлт өкілдерінің үлесі 1% - ды құрайды. Кейде 
ұлттық аз топтарға жататын ұйғырлар Жобаның әсер ету аумағында 
сәйкестендірілмеген (2009 жылғы халық санағының деректері бойынша Алматы 
облысының аумағында тұрғанына қарамастан). Сондай-ақ, аз ұлттардың өкілдері 
қозғалатын елді мекендердің аумағында және іргелес аумақтарда жинақы тұрмайды. 
Олар, әдетте, Қазақстанның мәдениетіне, экономикасына, әлеуметтік және саяси 
институттарға ассимиляцияланған.  Ауылдық жерлерде түрлі ұлт өкілдері қазақ 
тілінде сөйлейді. Шағын этностардың ешқайсысы өзін Қазақстанның негізгі 
тұрғындарынан мәдени және әлеуметтік қатынаста бөлмейді, бұл оларды 
тұрғылықты халықтарға жатқызуға мүмкіндік бермейді.  
 
1.5 Несие берушілердің үдеріске қатысты талаптары 
 
17. Несие берушілердің саясаты мен тәжірибесін негізге ала отырып, Жобаны 
іске асыру кезінде жерді сатып алу және қоныс аудару үдерісіне қатысты мынадай 
шарттардың сақталуы тиіс:  

(i) Егер жобаны іске асыру барысында жерді қосымша/жаңадан сатып алу 
және қоныс аударудың қажеттілігі пайда болса, ҚР Үкіметі Несие 
берушілерді осындай әсер ету туралы хабардар етеді, сондай-ақ ҚЖ 
баяндалған Несие берушілердің талаптарына сәйкес ҚЖ әзірлейді 
және орындайды;  
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(ii) ЖСҚ үдерістері аяқталмаған телімдерде құрылыс жұмыстарын 
бастауды Несие берушілердің мақұлдауы тиіс. Мұндай мақұлдаудың 
шарты қоныс аудару мониторингі бойынша тәуелсіз сарапшы 
дайындаған ҚЖ орындау туралы есеп болып табылады. 
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2. ӨТЕМАҚЫ САЯСАТЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ, ҚҰРЫЛЫМЫ ЖӘНЕ 

ҚҰҚЫҚТАРЫ  

 
18. ЖСҚҚ әрбір әсер етудің түрі үшін толық өтемақы және оңалту қолдауын алуға 
ЖСҚ құқықтары айқындалады, сондай-ақ бағалау, өтемақы, шағымдарды қарау, 
кеңес беру және ақпаратты ашу және мониторинг/бағалау рәсімдері сипатталады. 
Құжат Қазақстандағы жерді сатып алудың қолданыстағы құқықтық аясы мен 
рәсімдерін және Несие берушілердің тиісті саясаттарында көзделген мәжбүрлі 
қоныс аударуға қатысты Несие берушілердің талаптарын (АДБ 2009 Қорғау 
Шаралары жөніндегі Саясат Туралы Ережесі; ЕҚДБ 5 2014 жылғы Экологиялық және 
Әлеуметтік Саясаты және Жобаларды іске асыруға қойылатын талаптар; 2012 
жылғы ХҚК 5 Қызмет Стандартын) қамтиды. 
 
 
2.1 Қазақстан Республикасының заңнамалық талаптары және қалыптасқан 

тәжірибе  
 
19. Қазақстандағы жер мемлекеттің меншігі болып табылады, алайда ол заңды 
және жеке тұлғаларға сатылуы немесе жалға берілуі мүмкін. Жалдау шарттарының 
көпшілігі ұзақ мерзімді (49 жылға дейін). Дегенмен, қысқа мерзімді жалға алу да 
кездеседі (1 жылдан 5 жылға дейін). Мемлекет жеке жерлерді жол құрылысын қоса 
алғанда, нақты мақсаттар үшін ғана және активтердің меншік иесіне және басқа да 
шығындарды өтеуден кейін ғана талап ете алады.   
 
 

2.1.1 Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің иерархиясы 
 

20. Қазақстан Республикасындағы құқықтық актілер иерархияның мынадай 
деңгейлері бойынша бөлінеді: 

• Қазақстан Республикасының Конституциясы; 

• Парламент бекіткен халықаралық шарттар; 

• Конституцияға өзгерістер мен толықтыруларды енгізетін заңдар; 

• Қазақстан Республикасының конституциялық заңдары; 

• Қазақстан Республикасының Кодексі; 

• Жиынтық заңдар, Қазақстан Республикасының заңдары; және 

• Басқа да ережелер, нормативтер, жарлықтар және т.б. 
 

2.1.2 Қазақстанның Конституциясы 
 

21. Жер мен жер қатынастарына қатысты қазақстандық заңдар мен нормативтік 
актілер Конституцияға негізделген. Соңғысы Жер ресурстары (жер үсті және жер 
асты) мемлекетке тиесілі, бірақ жеке меншікте де болуы мүмкін деп айтады (6.3-
бап). 26.3-бапта сот шешімін санамағанда, басқа ешкім де меншіктен айырылуы 
мүмкін емес деп белгіленген. Заңда көзделген мүлікті мемлекет мұқтажы үшін 
мәжбүрлеп иеліктен шығару оның баламалы өтемінің шартымен жүзеге асырылуы 
мүмкін. 
 

2.1.3 Жер кодексі 
 

22. Қазақстан Республикасының Жер кодексі (2003 жылғы 20 маусымдағы № 442-
II ҚР ЖК, соңғы өзгеріс 2019 жылғы 21 қаңтар) жерге меншік құқығы мен жер 
пайдалану құқығының туындау, өзгеру немесе тоқтатылу негіздерін, шарттары мен 
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шектерін белгілейді, жер телімдерінің меншік иелері мен жер пайдаланушылардың 
құқықтары мен міндеттерін айқындайды, жер қатынастарын реттейді. Жер кодексінің 
17-бабында жерге меншік және жерді пайдалану құқығын беру, сондай-ақ жер 
телімдерін, оның ішінде мемлекет мұқтажы үшін сатып алу бөлігінде өңірлік билік 
органдарының өкілеттіктері мен құзыреті толық баяндалған. Жер кодексі азаматтар 
мен заңды тұлғаларға мемлекеттік жерді тұрақты немесе уақытша пайдалану 
құқығын беру шарттарын да белгілейді (34 және 35-баптар). 

 
23. 43-бапта Мемлекеттік жер теліміне немесе саудаға қойылған телімдерге 
құқық беру тәртібі ұсынылған, оған атап айтқанда: 

• Жер теліміне тиісті құқық беру туралы өтінішті қарауға қабылдау;  

• Сұралып отырған жер телімін аумақтық аймақтарға бөлуге сәйкес мәлімделген 
нысаналы мақсаты бойынша пайдалану мүмкіндігін айқындау; 

• Жер телімін алдын ала таңдау; 

• Тиісті жергілікті атқарушы органдардың құратын комиссиясының жер телімін 
беру туралы қорытындысын дайындау; 

• Жерді пайдалану жоспарын әзірлеу және бекіту; 

• Жер теліміне құқық беру туралы облыстың жергілікті атқарушы органының 
шешімі; 

• Сатып алу-сату немесе уақытша (қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді) ақылы (ақы 
төленбейтін) жер пайдалану шартын жасау; 

• Жергілікті жерде жер телімінің шекараларын белгілеу; 

• Жер теліміне сәйкестендіру құжатын дайындау және беру кіреді. 
 
24. Сондай-ақ бапта Мемлекеттік жер кадастрын жүргізетін Мемлекеттік 
корпорация беретін жер теліміне сәйкестендіру құжаттары: 

• жер теліміне жеке меншік кезінде - жер теліміне жеке меншік құқығының актісі; 

• жерді тұрақты пайдалану кезінде - тұрақты жер пайдалану құқығының актісі; 

• уақытша өтеулі жерді пайдалану (жалдау) кезінде - уақытша өтеулі (ұзақ 
мерзімді, қысқа мерзімді) жерді пайдалану (жалдау) құқығына акт; 

• жерді уақытша өтеусіз пайдалану кезінде - жерді уақытша өтеусіз пайдалану 
құқығының актісі екендігі анықталған. 
 

25. Жергілікті атқарушы органдар жер телімін беру негізін, нысаналы мақсатын, 
алаңын, орналасқан жерін, құқық түрін, жалға алу мерзімін көрсете отырып, жер 
телімін алған адамдардың тізімдері бар ақпаратты халыққа қолжетімді орындарда 
арнайы ақпараттық стендтерде, сондай-ақ өзінің ғаламтор-ресурсында және 
облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық 
маңызы бар қаланың тиісті уәкілетті органының ғаламтор-ресурсында ай сайын, ал 
тиісті әкімшілік - аумақтық бірліктің аумағында таратылатын мерзімді баспа 
басылымдарында – тоқсанына бір реттен кем емес рет орналастыруға міндетті. 
 
26. Жер кодексінің 44-бабы объектілерді салу үшін телімдерді беру тәртібін 
нақтылайды. Атап айтқанда, ол нысанды салу үшін жер телімі сұралған кезде жер 
теліміне таңдаудың жүргізілетінін көрсетеді. Объектіні салу үшін, ал қажет болған 
жағдайларда оның күзет немесе санитариялық-қорғау аймағын белгілеу үшін жер 
телімін таңдау нәтижелерін жер телімі орналасқан жердегі уәкілетті орган жер 
телімін таңдау туралы актімен ресімдейді. Жер комиссиясының қорытындысының 
негізінде жерге құқық беру туралы жерге орналастыру жобасы дайындалады. Жерге 
орналастыру жобасының құрамында берілетін жер телімінің алаңы, оның шекарасы 
мен орналасқан жері, жер телімінің аралас меншік иелері мен жер 
пайдаланушылары, сондай-ақ берілетін жер телімінің ауыртпалықтары мен 
сервитуттары нақтыланады. Жер телімін болжамды алып қою, мемлекеттің мұқтажы 
үшін мәжбүрлеп иеліктен шығару кезінде жер телімдерінің меншік иелері мен жер 
пайдаланушыларының (жалға алушылар) шығындарының, алып қойылатын 
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алқаптардың түріне байланысты ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы 
өндірісінің шығындарының есептері қоса беріледі. 
 
27. Жерге орналастыру жобасының негізінде жер телімдерінің орналасқан жері 
бойынша уәкілетті орган жерге тиісті құқық беру туралы жергілікті атқарушы орган 
шешімінің жобасын дайындайды. Құрылыс объектісін орналастыруға таңдалған 
аумақта бұзылуға немесе көшірілуге жататын (оның ішінде жерді бөліп беру кезінде 
өнеркәсіп кәсіпорындарының санитарлық-қорғау аймағына түсетін) тұрғын үйлер, 
басқа да ғимараттар мен құрылыстар, сондай-ақ инженерлік коммуникациялар мен 
жасыл желектер орналасқан жағдайда, өтініш беруші немесе оның сенім білдірілген 
адамы жер телімін бөліп беру үшін талап етілетін келісуді дербес қамтамасыз етеді. 
Өтініш беруші меншік иесіне шығындарды өтеу шарттары туралы жылжымайтын 
мүлік иелерінің әрқайсысымен жасалған шартты қосымша ұсынады. Шартта 
қолданыстағы құрылыстарды, инженерлік коммуникацияларды, жасыл желектерді 
көшірудің, орнын ауыстырудың нақты шарттары мен мерзімдері, құрылыс 
салушының жылжымайтын мүлікті бұзуға байланысты барлық шығындарды өтеу 
жөніндегі міндеттемелері көрсетіледі. 
 
28. Жергілікті атқарушы органның жер теліміне құқық беру туралы шешімінің 
жобасында: 

• жерге құқық берілетін заңды немесе жеке тұлғаның атауының; 

• жер телімінің нысаналы мақсатының; 

• жер телімі алаңының; 

• жерге құқық түрінің, ауыртпалықтардың, сервитуттардың; 

• жер телімінің немесе жер пайдалану құқығының сатып алу бағасының, жер 
телімін сатып алу-сату шарттарын жасасу мерзімдері мен шарттарының; 

• жер телімдерін мемлекеттің мұқтажы үшін алып қою, мәжбүрлеп иеліктен 
шығару жұмыстары жүргізілетін жеке тұлғаның тегінің, аты, әкесінің атының (ол 
болған кезде) немесе заңды тұлғаның атауының; 

• жер телімінің бөлінетіндігі (бөлінбейтіндігі) туралы мәліметтердің; 

• басқа да шарттардың болуы тиіс 
 
29. Жер Кодексінің 9-тарауында жер теліміне меншік құқығын, пайдалану құқығын 
және өзге де құқықтарды тоқтатуға байланысты мәселелер қаралады. Атап 
айтқанда, Жер Кодексінің 81-бабы жер теліміне жеке меншік құқығын немесе жерді 
пайдалану құқығын тоқтатуға арналған негіздерді қарастырады және тоқтатудың 
келесі шарттарын: 

• меншік иесінің жер телімін немесе жер пайдаланушының жер пайдалану 
құқығын басқа тұлғаларға иеліктен шығаруын;    

• меншік иесінің меншік құқығынан немесе жер пайдаланушының жерді 
пайдалану құқығынан бас тартуын;    

• Қазақстан Республикасының заң актілерінде қарастырылған басқа да 
жағдайларда жер теліміне меншік құқығынан немесе жерді пайдалану 
құқығынан айырылуын қамтиды. 
 

30. Меншік иесінен жер телімін және жерді пайдаланушыдан жер пайдалану 
құқығын олардың келісімінсіз алып қоюға жол берілмейді, мына жағдайларды: 

• меншік иесінің немесе жер пайдаланушының міндеттемелері бойынша жер 
телімінен немесе жерді пайдалану құқығынан өндіріп алуды;  

• жер телімін мемлекеттің мұқтажы үшін мәжбүрлеп иеліктен шығаруды;  

• осы Кодекстің 92 және 93-баптарында қарастырылған жағдайларда мақсаты 
бойынша пайдаланылмаған немесе Қазақстан Республикасының заңнамасын 
бұза отырып пайдаланылған жер телімін меншік иесінен немесе жер 
пайдаланушыдан мәжбүрлеп алып қоюды; 

• радиоактивті ластануға ұшыраған жер телімінің меншік иесінен немесе жер 
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пайдаланушыдан құны соған тең болатын жер телімін бере отырып, 
мәжбүрлеп иеліктен шығаруды; 

• тәркілеуді санамағанда.    
 

31. Бұдан басқа, жерді пайдалану құқығы мынадай негіздер бойынша: 

• жер телімі берілген мерзімнің аяқталуы кезінде;    

• жер телімі кепілде болған жағдайларды қоспағанда, жер телімін жалдау 
шартын немесе уақытша өтеусіз жер пайдалану шартын мерзімінен бұрын 
тоқтату кезінде; 

• жер пайдаланушыға қызметтік жер телімін беруге байланысты еңбек 

қатынастарын тоқтатуға байланысты тоқтатылуы мүмкін. 
 

32. Кодекс меншік иесінің немесе мемлекеттік емес жер пайдаланушының 
келісімімен немесе сот шешімі бойынша мүлікті тең бағамен өтеу шартымен ерекше 
жағдайларда жер телімі мемлекеттің мұқтажы үшін мәжбүрлеп иеліктен шығарылуы 
мүмкін деп белгілейді. Ерекше жағдайлар деп мемлекеттің мұқтажын 
қанағаттандырудың өзге тәсілінің болмауы түсіндіріледі (81.1-бап). Автомобиль және 
темір жол көлігінің инфрақұрылымын салу (қайта жаңарту), сондай-ақ концессиялық 
жобаларды іске асыру жер телімін мемлекеттің мұқтажы үшін мәжбүрлеп алып қоюға 
арналған бірнеше негіздердің бірі болып табылады (84.2.4-бап). Егер берілген 
құқықты жер пайдаланушы мемлекеттен сатып алған болса, жерді пайдалануға 
берілген жер телімін мемлекеттің мұқтажы үшін мәжбүрлеп иеліктен шығару жер 
пайдаланушыға жер пайдалану құқығын сатып алу үшін ақы төлеу құнын өтей 
отырып жүзеге асырылады, сондай-ақ оның қалауы бойынша осы Кодекске және ҚР 
заңнамасына сәйкес басқа жер телімінің берілуі мүмкін. Егер берілген құқықты 
мемлекеттен жер пайдаланушы сатып алмаса, оған осы Кодекске және ҚР 
заңнамасына сәйкес басқа жер телімінің орнына берілуі мүмкін (84.3-бап). Жер 
телімін мәжбүрлеп иеліктен шығаруға мемлекет мұқтажын қанағаттандыру үшін 
қажетті көлемде ғана жол беріледі (84.4-бап). Жер телімін мемлекеттің мұқтажы үшін 
мәжбүрлеп иеліктен шығару иеліктен шығару рәсімінің жариялылығы сақталған 
кезде жүргізіледі. ҚҮ немесе жергілікті атқарушы органның жер телімін мәжбүрлеп 
иеліктен шығарудың басталуы туралы қаулысы тиісінше республикалық немесе 
жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарында, атқарушы органдардың ғаламтор-
ресурстарын қоса алғанда, ол қабылданған сәттен бастап үш жұмыс күні ішінде 
жариялануға тиіс (84.6-бап). 
 
33. Егер меншік иесі жер телімін «Мемлекеттік мүлік туралы» заңда (63-бап) 
белгіленген рәсімге сәйкес босатуға келіспесе, алып қою және қоныс аудару туралы 
шешім қабылдаған орган күні осы қаулы ресми жарияланған күннен бастап үш ай 
бұрын белгіленген жер телімін мәжбүрлеп иеліктен шығаруды бастау туралы 
қаулыны шығара алады. Егер меншік иесі немесе мемлекеттік емес жер 
пайдаланушы жер телімінің бір бөлігін мемлекет мұқтажы үшін мәжбүрлеп иеліктен 
шығарғаннан кейін қалған бөлігін бұрынғы нысаналы мақсаты бойынша пайдалана 
алмаса, онда бүкіл жер телімі сатып алынады (86.1-бап). 
 
34. Егер меншік иесі немесе мемлекеттік емес жер пайдаланушы жер телімін 
мемлекеттің мұқтажы үшін мәжбүрлеп иеліктен шығаруды бастау туралы қаулымен 
келіспесе немесе алып қойылатын жер телімінің құны немесе басқа да шарттары 
туралы онымен келісімге қол жеткізілмесе, жергілікті атқарушы орган жер телімін 
мемлекеттің мұқтажы үшін мәжбүрлеп иеліктен шығару туралы талап-арызбен сотқа 
жүгінуге құқылы (88.1-бап). Жер телімін мемлекеттің мұқтажы үшін мәжбүрлеп 
иеліктен шығару туралы талап жер телімінің меншік иесі немесе мемлекеттік емес 
жер пайдаланушы жер телімін мемлекеттің мұқтажы үшін мәжбүрлеп иеліктен 
шығару туралы хабарламаны алған сәттен бастап үш ай өткеннен кейін, бірақ жер 
телімін мемлекеттің мұқтажы үшін мәжбүрлеп иеліктен шығаруды бастау туралы 
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қаулыда көрсетілген мемлекеттің мұқтажы үшін мәжбүрлеп иеліктен шығаруды 
жүзеге асыру мерзімінен (күнінен) кешіктірмей берілуі мүмкін («Мемлекеттік мүлік 
туралы» Заңның 88.2 бабы, және 65.7 бабы). Жер телімін мемлекеттің мұқтажы үшін 
мәжбүрлеп иеліктен шығару туралы талаптар бойынша азаматтық істер істі сот 
талқылауына дайындау аяқталған күннен бастап бір ай мерзімінде қаралады және 
шешіледі (88.3-бап). 
 
35. Жер кодексінің 92-бабы мақсаты бойынша пайдаланылмайтын және 
игерілмеген жер учаскесін меншік иесінен және жер пайдаланушыдан мәжбүрлеп 
алып қоюды жария етеді. Атап айтқанда, 3-тармақ, егер шаруа немесе фермер 
қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізуге арналған жер телімін 
пайдаланбаудың фактісі бастапқы анықталған кезден бастап қатарынан екі жыл 
бойы мақсаты бойынша пайдаланылмаса, онда мұндай жер телімі осы Кодекстің 94-
бабында көзделген тәртіппен мәжбүрлеп алып қоюға жатады. 4-тармақта ауыл 
шаруашылығының өндірісіне берілген жер телімін нысаналы мақсаты бойынша 
пайдаланбау ретінде жіктелетін жағдайлар келтіріледі. 93 және 94-баптар жер 
телімін ҚР заңнамасының талаптарын бұза отырып пайдаланған жағдайда меншік 
иесінен немесе пайдаланушыдан жер телімін мәжбүрлеп алып қоюдың тәртібін 
белгілейді. 
 
36. Меншік немесе жер пайдаланудың құқығы тоқтатылған кезде жер телімінің 
немесе жер пайдалану құқығының құны мемлекетке төленген соманың шегінде 
айқындалады (96-бап). Меншік немесе жер пайдалану құқығы тоқтатылған кезде 
жеке тұрғын үй құрылысы үшін, жеке тұрғын үй орналасқан жеке қосалқы 
шаруашылық жүргізу үшін (дала телімдерінен басқа) берілген жер теліміің құны жер 
телімінің нарықтық құнынан аспайтын құнының мөлшерінде айқындалады 
(«Мемлекеттік мүлік туралы» Заңның 96-бабы, 7.2-бабы). Меншік немесе жерді 
пайдалану құқығы тоқтатылған кезде меншік иесіне немесе жерді пайдаланушыға 
азаматтық-құқықтық мәміле бойынша немесе сот шешімі бойынша ауысқан жер 
телімінің құны азаматтық-құқықтық шартта немесе сот шешімінде көрсетілген, бірақ 
нарықтық құнынан аспайтын құн мөлшерінде айқындалады. Егер азаматтық-
құқықтық шартта немесе сот шешімінде жер телімінің бағасы көрсетілмеген 
жағдайда, жер телімінің құны оның кадастрлық (бағалау) құны бойынша бағаланады 
(96-бап). 
 
37. Жер Кодексі жер телімінің құнын айқындау мақсатында жер телімідері үшін 
төлемақының базалық мөлшерлемелерін және жер телімдерінің кадастрлық құнын 
көздейді. Жер телімдері жеке меншікке берілген кезде олар үшін төлемақының 
базалық мөлшерлемелері жергілікті жағдайлар мен ерекшеліктерге байланысты 
өкілді және атқарушы органдардың бірлескен шешімдерімен белгіленеді. Жерді 
пайдаланғаны үшін төлем мөлшерлемелері жер салығының мөлшерлемелерінен 
төмен деңгейде белгіленбейді. Жалға алу құқығын сатудың төлемі нақты жер 
телімінің кадастрлық (бағалау) құнынан ерекшеленеді. Жер телімдері үшін 
төлемақының базалық мөлшерлемесі «Жер телімдеріне базалық мөлшерлемелерді 
белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 2 қыркүйектегі № 
890 қаулысына сәйкес есептеледі. Алайда, жоғарыда көрсетілген қаулының соңғы 
өзгерістеріне сәйкес (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 10 қазандағы 
№ 1154 Қаулысы), жергілікті өзін-өзі басқару органдары жергілікті жағдайлар мен 
ерекшеліктерге байланысты, ауыл шаруашылығының мақсатында пайдаланылатын 
жерлерді қоспағанда, жер теліміне базалық мөлшерлемелерді әзірлеп, бекітуі тиіс. 
 
38. Жер телімінің кадастрлық (сметалық) құнын мемлекеттік жер кадастрын 
жүргізуге жауапты мамандандырылған мемлекеттік кәсіпорындар жеке меншікке 
берілген жер телімдері үшін төлемақының базалық мөлшерлемелеріне сәйкес 
инфляцияны, жердің жай-күйін және орналасқан жерін ескере отырып, түзету 
(арттыратын немесе төмендететін) коэффициенттерін қолдана отырып айқындайды. 
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39. Өтемақы мөлшерін анықтау кезінде мыналарды: а) жер телімінің немесе жер 
пайдалану құқығының құнын; б) жеміс ағаштарын және көпжылдық екпелерді қоса 
алғанда, телімдегі жылжымайтын мүліктің нарықтық құнын; в) жер телімін игеруге, 
оны пайдалануға, қорғау шараларын жүргізуге, топырақтың құнарлылығын 
арттыруға байланысты шығындардың, олардың инфляциясын ескере отырып 
олардың құнын; г) үшінші тұлғалардың алдындағы өзінің міндеттемелерін мерзімінен 
ерте тоқтатуға байланысты мерзімінен меншік немесе жерді пайдалану құқығы 
тоқтатылған сәтте меншік иесіне немесе жер пайдаланушыға жер телімін алып 
қоюдан келтірілген барлық шығындарды; д) жоғалған пайданы ескеру қажет (166.2-
бап). 
 
40. Жер телімін алып қою кезінде меншік иелеріне немесе жер 
пайдаланушыларға келтірілген залалдарды анықтау, сондай-ақ олардың 
өтемақысының мөлшері тараптардың келісімімен белгіленеді (166.3-бап). Жер 
телімінің меншік иесі немесе жерді пайдаланушы меншік немесе жер пайдалану 
құқығын тоқтатуға әкеп соғатын шешіммен келіспеген жағдайда, ол дау сот 
тәртібімен шешілгенге дейін жүзеге асырылмайды (166.7-бап). 
 
41. Жер кодексі ресми емес пайдаланылатын жерді пайдаланудың жоғалғаны 
үшін, сондай-ақ жерге өзінің заңды құқықтарын тіркемеген адамдарға өтемақы алуға 
құқық бермейді.  
 

2.1.4 Мемлекеттік мүлік туралы заң 
 
42. «Мемлекеттік мүлік туралы» заң (2011 жылғы 1 наурыздағы №413-IV ҚР 
Заңы, соңғы өзгеріс 2019 жылғы 21 қаңтарда) мемлекеттік мүліктің құқықтық режимін, 
мемлекеттік мүлікті басқарудың құқықтық негіздерін, мемлекеттік мүлікке құқықтарды 
сатып алудың және тоқтатудың құқықтық негіздерін айқындайды. 
 
43. Жер телімін мемлекеттің мұқтажы үшін алып қоюға байланысты жер телімін 
немесе өзге де жылжымайтын мүлікті мәжбүрлеп иеліктен шығаруға мемлекеттің 
мұқтажы үшін қажетті көлемде ғана жол беріледі (62.4-бап). 62-2-бап жер телімін 
мемлекеттің мұқтажы үшін алып қоюға байланысты құны тең жер телімін немесе 
жылжымайтын мүлікті берудің шарттарын айқындайды. Меншік иесіне немесе 
мемлекеттік емес жерді пайдаланушыға тең бағалы жер телімін беру иеліктен 
шығарылатын жер телімінің орналасқан жерін, оның нысаналы мақсатын, келтірілген 
залалдарды (болған жағдайда) өтей отырып, алаңды ескере отырып жүзеге 
асырылады. Бұл ретте тең бағалы жер телімі жер телімін иеліктен шығару жүзеге 
асырылатын елді мекеннің шегінде берілуге тиіс (62-2.1-бап). Мемлекет меншігіндегі 
орнына берілетін жер телімінің бағасын бағалаушы жер телімін мемлекеттің 
мұқтажы үшін алып қоюға байланысты иеліктен шығарылатын жер теліміне немесе 
өзге де жылжымайтын мүлікке бағалау жүргізілгеннен кейін оның нарықтық құны 
бойынша айқындайды (62-2.4-бап). Егер иеліктен шығарылатын жер телімінің құны 
орнына берілетін жер телімінің құнынан жоғары болса, онда олардың құнындағы 
айырма меншік иесіне өтеледі (62-2.5-бап). 
 
44. 63.1-бап жер немесе өзге де жылжымайтын мүлікті мемлекеттің мұқтажы үшін 
мәжбүрлеп иеліктен шығарған жағдайда мемлекеттік органның немесе жергілікті 
атқарушы органның қаулы шығаруы тиіс, онда: 

(i) мемлекеттің мұқтажы үшін мәжбүрлеп иеліктен шығарудың мақсаты мен 
негіздері;  

(ii) жер телімінің орналасқан жері, ауданы, кадастрлық нөмірі;  
(iii) мүліктің меншік иесі немесе мемлекеттік емес жерді пайдаланушы;  
(iv) бірақ осы қаулы ресми жарияланған күннен бастап үш айдан ерте емес 

кезеңде мәжбүрлеп иеліктен шығару күні;  
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(v) келісу рәсімдерін жүзеге асыру үшін меншік иесінің немесе мемлекеттік 
емес жер пайдаланушының өтініш берген орны көрсетіледі. 

 
45. Қаулы тиісінше республикалық немесе жергілікті бұқаралық ақпарат 
құралдарында оларды қабылдаған сәттен бастап үш жұмыс күнінің ішінде 
жариялануға тиіс. (63.5-бап).  
 
46. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жер 
теліміне жеке меншік құқығы тіркелмеген жағдайда, меншік иесі осы баптың 2-
тармағында көрсетілген қаулы қабылданғаннан кейін өзіне қатысты қаулы 
қабылданған жер теліміне жеке меншік құқығын растау жөніндегі қажетті іс-
шараларды жүзеге асыра алады. Бұл ретте осы баптың 2-тармағында көрсетілген 
қаулымен белгіленген мемлекеттің мұқтажы үшін мәжбүрлеп иеліктен шығару 
мерзімі бір жылдан аспайтын мерзімге ұзартылады (63.7-бап). 
 
47. Атқарушы орган немесе жоғары тұрған органның тапсырмасы бойынша төмен 
тұрған атқарушы орган осы Заңның 63-бабының 2-тармағында көрсетілген қаулы 
жарияланғаннан кейін күнтізбелік үш күннен кешіктірмей меншік иесіне немесе 
мемлекеттік емес жерді пайдаланушыға жер телімін мемлекеттің мұқтажы үшін алып 
қоюға байланысты пошта арқылы пошталық жіберілімді алу туралы хабарламаны 
міндетті түрде ала отырып, жер телімін немесе өзге де жылжымайтын мүлікті 
мәжбүрлеп иеліктен шығару туралы жазбаша хабарламаны жіберуге міндетті. 
Тапсыру туралы хабарлама болмаған жағдайда, осы тармақта көрсетілген құжаттар 
қайта жіберіледі (64.1-бап). 
 
48. Мемлекеттің мұқтажы үшін жер телімін мәжбүрлеп иеліктен шығару туралы 
хабарламада: 

(i) осы Заңның 63-бабының 2-тармағында көрсетілген қабылданған қаулы 
туралы ақпарат (қаулының көшірмесін қоса бере отырып); 

(ii) меншік иесі немесе мемлекеттік емес жер пайдаланушы туралы 
мәліметтер; 

(iii) иеліктен шығарылатын жер телімінің немесе өзге де жылжымайтын 
мүліктің орналасқан жері, алаңы, кадастрлық нөмірі; 

(iv) нарықтық құны бойынша өтеу мөлшерін анықтаудың тәртібі туралы 
ақпарат; 

(v) тең құнды өтеу тәсілдерінің бірін таңдау мүмкіндігі туралы ақпарат; 
(vi) мемлекеттің мұқтажы үшін жер телімін иеліктен шығару туралы шартқа 

қол қою тәртібі туралы ақпарат, сондай-ақ шарт жасасудан бас тартқан 
кезде мәжбүрлеп иеліктен шығару мәселесін сот тәртібі туралы 
түсіндіру; 

(vii) иеліктен шығарылатын жер теліміне немесе өзге де жылжымайтын 
мүлікке құқықты белгілейтін және сәйкестендіру құжаттарының 
көшірмелерін оларға бағалау жүргізуді ұйымдастыру үшін беру 
мерзімдері (64.2-бап) көрсетіледі. 

 
49. Меншік иесіне немесе мемлекеттік емес жерді пайдаланушыға хабарламамен 
танысу үшін, сондай-ақ жер теліміне немесе өзге де жылжымайтын мүлікке құқық 
белгілейтін және сәйкестендіру құжаттарының көшірмелерін беру үшін хабарлама 
алынған күннен бастап кемінде күнтізбелік он бес күн беріледі (64.4-бап). Жер 
телімін мемлекеттің мұқтажы үшін мәжбүрлеп иеліктен шығару туралы хабарлама 
заңды талап ретінде «Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу 
туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мемлекеттік тіркеуге жатады 
(64.5-бап). 
 
50. Жер телімін мемлекеттің мұқтажы үшін алып қоюға байланысты жер телімін 
немесе өзге де жылжымайтын мүлікті мәжбүрлеп иеліктен шығару, егер Қазақстан 
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Республикасының заңдарында басқасы көзделмесе, қаулыда белгіленген мерзімдер 
өткеннен кейін меншік иесінің немесе мемлекеттік емес жер пайдаланушының 
келісімімен не сот шешімі бойынша жүзеге асырылады (65.1-бап). Концессиялық 
жобаларды іске асыру мақсатында жер телімін мемлекеттің мұқтажы үшін алып 
қоюға байланысты жер телімін немесе өзге де жылжымайтын мүлікті мәжбүрлеп 
иеліктен шығаруды концедентке олар сатып алған жер телімдерін концессия 
шартында қарастырылған шарттар мен мерзімдерде берген жағдайда, бірақ 
концессия объектісін немесе концессия объектісінің аяқталмаған құрылысын 
мемлекеттік меншікке беруден кешіктірмей концессионер қаражаты есебінен 
жергілікті атқарушы органдар жүзеге асыра алады (65.2-бап).  
 
51. Жеке меншік құқығын және жерді пайдалану құқығын тоқтату, сондай-ақ 
мемлекеттің жер теліміне және өзге де жылжымайтын мүлікке құқығы жер телімін 
иеліктен шығару туралы шарт немесе сот шешімі және қаулыны қабылдаған 
органның өтінішінің негізінде Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тәртіппен жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеуді жүзеге 
асыратын органда мемлекеттік тіркелуге жатады (65.4-бап). 
 
52. Жергілікті атқарушы орган иеліктен шығарылатын жер теліміне немесе өзге 
де жылжымайтын мүлікке құқық белгілейтін және сәйкестендіру құжаттарының 
көшірмелерін алған күннен бастап бір айдың ішінде оларға бағалау жүргізуді 
қамтамасыз етеді. Меншік иесі немесе мемлекеттік емес жер пайдаланушы иеліктен 
шығарылатын жер теліміне немесе өзге де жылжымайтын мүлікке құқық белгілейтін 
және сәйкестендіру құжаттарының көшірмелерін ұсынбаған жағдайда, жергілікті 
атқарушы орган оларды уәкілетті мемлекеттік органдардан және (немесе) 
ұйымдардан сұратуға құқылы (65.5-бап). Жергілікті атқарушы орган мемлекеттің 
мұқтажы үшін иеліктен шығарылатын мүліктің құнын бағалау нәтижелері бойынша он 
жұмыс күнінің ішінде жер телімін мемлекеттің мұқтажы үшін иеліктен шығару туралы 
шарттың жобасын дайындайды және оны пошта жөнелтілімін тапсыру туралы 
міндетті түрде хабарлама ала отырып, меншік иесіне немесе мемлекеттік емес 
жерді пайдаланушыға пошта арқылы жібереді. Тапсыру туралы хабарлама болмаған 
жағдайда, осы тармақта көрсетілген құжаттар қайта жіберіледі (65.6-бап). Меншік 
иесі немесе мемлекеттік емес жер пайдаланушы жер телімін мемлекеттің мұқтажы 
үшін иеліктен шығару туралы шарттың жобасын алған күннен бастап жиырма 
күнтізбелік күннің ішінде жергілікті атқарушы органға тиісті өтініш беру арқылы 
шарттың жобасымен жазбаша келісімін (келіспеушілігін) білдіреді (65.10-бап).  
 
53. Жергілікті атқарушы орган тиісті жергілікті өкілді органға жер телімін 
мемлекеттің мұқтажы үшін иеліктен шығару туралы шарттың жобасын меншік 
иесінен немесе мемлекеттік емес жерді пайдаланушыдан шарт жобасымен келісу 
туралы жазбаша өтінішті алған кезден бастап бір айдың ішінде ұсынады. Жер телімі 
мемлекеттің мұқтажы үшін иеліктен шығару туралы шарттың жобасын жергілікті 
өкілді органның тұрақты комиссиясы меншік иесі мен иеліктен шығарылатын мүлікке 
қатысты құқықтары тоқтатылатын немесе шектелетін тұлғаларды міндетті түрде 
шақыра отырып, ол енгізілген кезден бастап екі апта мерзімнен кешіктірмей 
қарайды. Меншік иесімен немесе мемлекеттік емес жер пайдаланушымен келісімге 
қол жеткізілген кезде жер телімін мемлекеттің мұқтажы үшін иеліктен шығару туралы 
шартты жергілікті өкілді органның келісімі бойынша атқарушы орган бекітеді және 
оған меншік иесі немесе мемлекеттік емес жерді пайдаланушы қол қояды (65.11-
бап). 
 
54. Меншік иесі немесе мемлекеттік емес жерді пайдаланушы қаулымен 
келіспеген кезде және (немесе) жер телімін мемлекеттің мұқтажы үшін иеліктен 
шығару туралы шарт жасасудан бас тартқан кезде жазбаша хабарламаны алған 
кезден бастап үш ай өткен соң, бірақ мәжбүрлеп иеліктен шығаруды жүзеге асыру 
мерзімінен (күнінен) кешіктірмей, жергілікті атқарушы орган жер телімін мемлекеттің 
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мұқтажы үшін алып қоюға байланысты жер телімін немесе өзге де жылжымайтын 
мүлікті мәжбүрлеп иеліктен шығару туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы. 
Жер телімін мемлекеттің мұқтажы үшін алып қоюға байланысты жер телімін немесе 
өзге де жылжымайтын мүлікті мәжбүрлеп иеліктен шығару туралы талаптар 
бойынша азаматтық істер істі сот талқылауына дайындау аяқталған күннен бастап 
бір ай мерзімінде қаралады және шешіледі (65.12-бап). 
 
55. Жер телімін мемлекеттің мұқтажы үшін алып қоюға байланысты мемлекеттің 
мұқтажы үшін иеліктен шығарылатын жер телімін немесе өзге де жылжымайтын 
мүлікті іс жүзінде беру меншік иесі немесе мемлекеттік емес жерді пайдаланушы осы 
Заңда белгіленген тәртіппен жүргізілген тең бағалы өтемді алғаннан кейін ғана 
жүзеге асыруы мүмкін. Меншік иесінің немесе мемлекеттік емес жер 
пайдаланушының құқықтарының тоқтатылуын және осы мүлікке мемлекеттің 
құқықтарының туындауын мемлекеттік тіркеу жылжымайтын мүлікке құқықтарды 
мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын органға өтемнің төленгенін растайтын құжат 
ұсынылған жағдайда жүзеге асырылады (65.14-бап). 
 
56. Жер телімін мемлекеттің мұқтажы үшін алып қоюға байланысты жер телімін 
немесе өзге де жылжымайтын мүлікті сатып алу туралы шартта:  

(i) алып қойылатын жер телімінің бағасы және меншік иесіне немесе жер 
пайдаланушыға алып қойылатын жер телімінің орнына берілетін 
жылжымайтын мүлік объектісінің немесе жер телімінің сәйкестендіру 
сипаттамалары;  

(ii) егер алып қойылатын жер телімінің бағасы алып қойылатын жер 
телімінің орнына берілетін жер телімінің бағасынан (құнынан) жоғары 
болған жағдайда, құндағы айырмашылығы;  

(iii) оларды мәжбүрлеп иеліктен шығаруға байланысты келтірілген 
жағдайда, жер телімін мемлекеттің мұқтажы үшін алып қоюға 
байланысты алып қойылатын өтеуге жататын шығындардың, оның 
ішінде жылжымайтын мүлік құнының мөлшері;  

(iv) жер телімін мемлекеттің мұқтажы үшін алып қоюға байланысты алып 
қойылатын жер телімі немесе өзге де жылжымайтын мүлік үшін бағаны 
(құнын) төлеу немесе мемлекеттің мұқтажы үшін алып қойылатын жер 
телімінің орнына меншік иесіне берілетін жер телімін (өзге де 
жылжымайтын мүлікті) беру мерзімі;  

(v) мемлекеттің мұқтажы үшін иеліктен шығарылатын мүліктің құрамы; 
(vi) иеліктен шығарылатын мүлікке қатысты құқықтары тоқтатылатын немесе 

шектелетін тұлғалардың тізбесі;  
(vii) мемлекеттің мұқтажы үшін мүлікті сатып алуға арналған мемлекет 

шығыстарын қаржыландыру тәртібі (65.6-бап) болуы тиіс.  
 
57. Мемлекеттің мұқтажы үшін алып қойылатын жер телімін іс жүзінде беру 
меншік иесі немесе мемлекеттік емес жер пайдаланушы тең құнды өтем алғаннан 
кейін ғана жүзеге асырылуы мүмкін. Меншік иесінің немесе мемлекеттік емес жер 
пайдаланушының құқықтарының тоқтатылуын және осы мүлікке мемлекеттің 
құқықтарының туындауын мемлекеттік тіркеу жылжымайтын мүлікке құқықтарды 
мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын органға өтемнің төленгенін растайтын құжат 
ұсынылған жағдайда жүзеге асырылады (65.9-бап). 
 
58. Меншік иесі немесе мемлекеттік емес жерді пайдаланушы жер телімін 
мемлекеттің мұқтажы үшін мәжбүрлеп иеліктен шығару туралы хабарламаны алған 
кезден бастап жер телімін мемлекеттің мұқтажы үшін алып қоюға байланысты жер 
телімін немесе өзге де жылжымайтын мүлікті мәжбүрлеп иеліктен шығару туралы 
шарт жасалғанға немесе сот шешім қабылдағанға дейін жер теліміне және өзге де 
жылжымайтын мүлікке өзіне тиесілі құқықты жүзеге асыра алады және осы мүлікті 
оның нысаналы мақсатына сәйкес қолданылуын қамтамасыз ететін қажетті 
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шығындарын жүргізе алады. Бұл ретте меншік иесі немесе мемлекеттік емес жерді 
пайдаланушы аталған кезеңде жаңа құрылысқа, ғимараттарды (құрылыстарды, 
ғимараттарды) және өзге де жылжымайтын мүлік объектілерін кеңейтуге немесе 
қайта құруға байланысты шығындар мен шығыстарды оған жатқызу тәуекелін 
көтереді. Егер меншік иесі немесе мемлекеттік емес жерді пайдаланушы жер 
телімінің бір бөлігін мемлекеттің мұқтажы үшін иеліктен шығарғаннан кейін қалған 
бөлігін бұрынғы нысаналы мақсаты бойынша пайдалана алмаса, онда бүкіл жер 
телімі иеліктен шығарылады (66.1-бап). 
 
59. 66.1-бапта көрсетілген уақыттың ішінде жылжымайтын мүлікке құқықтарды 
иеліктен шығару жолымен немесе өзге де негіздер бойынша басқа тұлғаға ауысқан 
кезде, сондай-ақ, әмбебап құқықтық мирасқорлыққа байланысты құқық иеленуші 
ауысқан кезде жер телімін мемлекеттің мұқтажы үшін алып қоюға байланысты жер 
телімін немесе өзге де жылжымайтын мүлікті мәжбүрлеп иеліктен шығару рәсімі 
жаңа құқық иеленушіге қатысты қолданылады (жалғасады) (66.2-бап). 
 
60. Меншік иесі мемлекеттен сатып алған мемлекеттің мұқтажы үшін иеліктен 
шығарылатын жер телімінің құны (залалдарды есепке алмағанда) нарықтық құнның 
мөлшерінде айқындалады. Мемлекет бөліп-бөліп төлеп сатқан жер телімі үшін сома 
толық төленбеген (залалдарды есепке алмағанда) және мемлекеттің мұқтажы үшін 
мәжбүрлеп иеліктен шығару кезінде оны алып қойған кезде иеліктен шығарылатын 
жер телімінің құны мемлекетке төленбеген сомасы шегеріле отырып, нарықтық 
құнның мөлшерінде айқындалады (67.1-бап). Мемлекеттің мұқтажы үшін иеліктен 
шығарылатын жер телімінің, сондай-ақ жер теліміндегі жылжымайтын мүліктің құны 
жер теліміне құқықтардың туындау негіздеріне қарамастан, олардың нарықтық 
құнының мөлшерінде айқындалады (67.2-бап). Жер телімін мемлекеттің мұқтажы 
үшін алып қоюға байланысты иеліктен шығарылатын жер телімінің немесе өзге де 
жылжымайтын мүліктің нарықтық құнын бағалаушы бағалау жүргізу күніне белгілейді 
(67.3-бап). Өтеу мөлшері жер телімін мемлекеттің мұқтажы үшін мәжбүрлеп иеліктен 
шығару нәтижесінде меншік иесіне немесе мемлекеттік емес жерді пайдаланушыға 
келтірілген және (немесе) меншік иесінің немесе мемлекеттік емес жер 
пайдаланушының үшінші тұлғалар алдындағы міндеттемелерін орындауын 
мерзімінен бұрын тоқтатуынан туындаған мүлік құны мен толық көлемдегі 
залалдардың негізінде ҚР Азаматтық кодексінің 9-бабының 4 және 5-тармақтарына 
сәйкес анықталады. Мемлекеттің мұқтажы үшін мәжбүрлеп иеліктен шығарылатын 
жер теліміне қатысты құқықтары тоқтатылатын немесе шектелетін өзге де 
тұлғаларға өтеу мөлшері осындай мәжбүрлеп иеліктен шығару нәтижесінде оларда 
туындаған залалдарға қарай айқындалады (67.4-бап). 
 
61. Жер учаскесін мемлекеттің мұқтажы үшін алып қоюға байланысты жер 
телімінің немесе өзге де жылжымайтын мүліктің құнын және өтелуге жататын 
залалдарды өтеу Қазақстан Республикасына немесе әкімшілік-аумақтық бірлікке 
аталған мүлікке меншік құқығы ауысқан сәтке дейін толық көлемде жүргізіледі (68.1-
бап). Өтемді төлеу бюджет қаражатынан жүзеге асырылады (68.2-бап). Өтемді 
ақшадан өзге мүлікпен төлеуге Қазақстан Республикасының Үкіметінің атынан 
Қазақстан Республикасы немесе жергілікті атқарушы орган мен мүліктің меншік иесі 
атынан әкімшілік-аумақтық бірлік арасындағы келісім бойынша жол беріледі. Аталған 
келісім жер телімін мемлекеттің мұқтажы үшін алып қоюға байланысты жер телімін 
немесе өзге де жылжымайтын мүлікті сатып алу туралы жазбаша нысанда 
жасалады (68.3-бап). Өтемді төлеу жер телімін мемлекет мұқтажы үшін алып қоюға 
байланысты жер телімін немесе өзге де жылжымайтын мүлікті сатып алу туралы 
шартқа қол қойылған күннен бастап немесе сот шешімі заңды күшіне енген күннен 
бастап бір айдан кешіктірілмей бір мезгілде жүргізіледі (68.4-бап). Жер телімін 
мемлекеттің мұқтажы үшін алып қоюға байланысты өтем төлеуді бөліп төлеуді 
көздейтін жер телімін немесе өзге де жылжымайтын мүлікті мәжбүрлеп иеліктен 
шығаруды жүзеге асыруға жол берілмейді (68.5-бап). 
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2.1.5 Тұрғын үй қатынастары туралы заң 
 
62. «Тұрғын үй қатынастары туралы» Заң (1997 жылғы 16 сәуірдегі № 94-I, 2018 
жылғы 12 шілдедегі редакция) мемлекеттің мұқтажы үшін жер телімдерін мәжбүрлеп 
сатып алудың нәтижесінде тұрғын үйді бұзу кезінде меншікке тұрғын үй беру 
мәселелерін реттейді. Жер телімдерін мемлекеттің мұқтажы үшін мәжбүрлеп 
иеліктен шығаруға байланысты тұрғын үй бұзылған кезде меншік иесіне оның тұрғын 
үйі бұзылғанға дейін оның таңдауы бойынша меншігіне жайлы жабдықталған тұрғын 
үй беріледі немесе тұрғын үйдің нарықтық құны мөлшерінде өтемақы төленеді. Егер 
берілетін тұрғын үйдің құны бұзылатын тұрғын үйдің құнынан жоғары болса, онда 
олардың құнының айырмасы меншік иесінен алынбайды. Егер бұзылатын тұрғын 
үйдің құны берілетін тұрғын үйдің құнынан жоғары болса, онда олардың құнындағы 
айырма меншік иесіне өтеледі (15-бап). 
 

2.1.6 Еңбек кодексі 
 
63. Еңбек кодексіне сәйкес (ҚР Заңы 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-IV, 2018 
жылғы 21 шілдедегі редакцияда) тіркелген кәсіпорындардың / мекемелердің 
жұмысшылары, жұмысқа еңбек шартын бұзу нәтижесінде жұмысынан айырылған 
кезде, жұмыс беруші қызметін тоқтатқан жағдайда, жұмыс берушінің бір айға орташа 
еңбекақы көлемінде өтемақы алуға құқығы бар (131-Бап). 
 

2.1.7 Автомобиль жолдары туралы заң 
 
64. «Автомобиль жолдары туралы» Қазақстан Республикасының Заңында (2001 
жылғы 17 шілдедегі №245, 2018 жылғы 5 қазандағы редакцияда) жалпы 
пайдаланымдағы автомобиль жолдары үшін жер телімі тиісті жергілікті атқарушы 
органның шешімімен беріледі. Заңның 1 бабында жолға бөлiнген белдеу – 
автомобиль жолдары алып жатқан, автомобиль жолының тиiстi құрастырмалы 
элементтерi мен инженерлiк құрылыстарын, сондай-ақ оларды пайдалану үшiн 
қажеттi ғимараттарды, құрылыстарды, қорғаныштық және әсемдiк орман екпелерiн 
отырғызуға және жол байланысы құрылғыларын орналастыруға арналған көлiк 
жерлерi.  
 

2.1.8 Жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заң  
 
65. Қазақстан Республикасының «Жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі 
басқару туралы» Заңының (2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 Заңы, 2018 жылғы 5 
қарашадағы соңғы өзгеріс) облыстық әкімдіктің құзыретін анықтайтын 31 бабында 
аудандық әкімдіктің басқа атқарымдардың ішінде: 

• азаматтар мен ұйымдардың Қазақстан Республикасы Конституциясының, 
заңдарының, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметі актілерінің, 
орталық және жергілікті мемлекеттік органдар Нормативтік құқықтық 
актілерінің нормаларын орындауына көмектеседі; 

• Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес жер қатынастарын 
реттеуді жүзеге асырады; 

• аудандық (облыстық маңызы бар қала) маңызы бар жолдарды салуды, 
пайдалануды және күтіп ұстауды ұйымдастырадыделінген. 
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2.1.9 Жерді сатып алудың үдерісі және стандартты тәжірибесі  
 
66. Қазақстанда мемлекеттің мұқтажы үшін жер телімдерін сатып алу мынадай 

рәсімдерге сәйкес жүзеге асырылады: 

• Тұрақты немесе уақытша сатып алынатын жердің ұсынылып отырған 
орналасуы мен санын бағалау, сондай-ақ жерді сатып алудың, жалға алудың 
және қайта құнарландырудың сметалық құны техникалық-экономикалық 
негіздемеге (ТЭН) қосылады; 

• ТЭН облыстық және өңірлік деңгейлерге қарау және ескертулер үшін 
жіберіледі. Республикалық маңызы бар жолдардың ТЭН-ін Астанадағы 
автомобиль жолдары комитеті қарайды;   

• Алдын ала келісудің негізінде тіркелген иелері / жалға алушылар өздерінің 
жерінің жол салу мақсаттары үшін сатып алынатыны туралы алдын ала 
хабарлама алады; 

• Жерді сатып алу қажеттілігінің бағасын растайтын толық жоба дайындалады, 
оған нақты карталар мен қозғалатын жеке жер учаскелері туралы мәліметтер, 
меншік иелері туралы кадастрлық деректер және сатып алу және келтірілген 
залал үшін болжамды өтемақы кіреді; 

• Жергілікті шенеуніктермен түпкілікті орналасуы келісілгеннен кейін, жерді 
сатып алу қажеттілігі үшін агенттік тиісті әкімдіктерден жерді сатып алу 
туралы қаулы шығаруды сұрайды; 

• Әкімдік жерді сатып алу туралы қаулы шығарады және қаулыны облыстық 
Әділет департаментінде тіркейді («Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясы мұндай қаулыны тіркейді). Иелері ресми түрде олардың 
меншігінің сатып алынғандығы туралы хабардар етіледі; 

• Әкімдік(-тер) құрамына лауазымды тұлғалар мен жер иеленушілер кіретін 
бағалау комиссиясын құрады. Өтемақының ресми сомасы белгіленген кезде 
материалдар лицензияланған бағалаушылардан сұралады; 

• Өтемақының ресми мөлшері белгіленгеннен кейін Үкімет пен орны 
ауыстырылатын адамдардың арасында келіссөздер басталады. Қол 
қойылған келісімдер облыстық Әділет департаментінде («Азаматтарға 
арналған үкімет» Мемкорпорациясы) қайта тіркеледі. Осы келісімдерге сәйкес 
өтемақы сомалары өңделеді және орны ауыстырылатын адамға жеткізіледі. 

• Егер келісімге қол жеткізу мүмкін болмаса, жерді қажет ететін мемлекеттік 
органның иесі хабарламаны алған күннен бастап үш ай өткен соң 
экспроприацияға соттың талқылауына бастамашылық жасауға құқығы бар; 

• Сот шешім шығарған соң өтемақы сомасы орны ауыстырылатын жер 
пайдаланушының шотына аударылады. Жерге қол жеткізудің мөлшерін 
анықтау толық аяқталғанға дейін және өтемақы толық төленгенге дейін 
берілмейді; 

• Өтемақы шығындарын қаржыландыру анықталады және төлемдер сот 
шешімінің күшіне енгеннен кейін немесе жерді сатып алу туралы шартқа қол 
қойылғаннан кейін бір айдың ішінде жүргізілуі тиіс. 

 
2.1.10 Консорциумның жерді уақытша пайдалануы  

 
67. Егер құрылыс кезінде Консорциум уақытша пайдалану үшін қосымша 
орындарды және/немесе басқа да телімдерді қажет етсе, Консорциум уақытша 
пайдалану үшін бөлінген белдеуден тыс жерлерде қажетті барлық жер телімдерін 
уақытша пайдалану және қалпына келтіру үшін жауапты болады. Консорциум өзіне 
талап етілетін жер учаскелерін таңдап алып, жерді уақытша пайдалану шарттарын 
жер иеленушілермен келісуге жауап береді. Консорциум жеке меншік емес, 
мемлекеттік жерді жалға алуға артықшылық береді деп болжануда, бірақ таңдау 
басқа белгілерге де байланысты болуы мүмкін. Кез келген жағдайда Консорциум 
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мен иеленуші арасындағы уағдаластық жазбаша түрде тіркелуі тиіс, ал жер 
жұмыстар аяқталғаннан кейін олардың бастапқы жағдайына қайтарылуы тиіс. 
 
 
2.2 Еріксіз қоныс аударуға қатысты Несие берушілердің талаптары 
 

2.2.1. АДБ Қорғау Шаралары жөніндегі Саясат туралы Ереже 2: Мәжбүрлі қоныс 
аудару 

 
68.  Қорғау Шаралары жөніндегі Саясат туралы Ереже 2: Мәжбүрлі қоныс аудару 
мүмкін болған жерде мәжбүрлі қоныс аударуды болдырмауға бағытталған; Жобаның 
баламалары мен техникалық баламаларды қарау арқылы мәжбүрлі қоныс аударуды 
барынша азайту, жақсарту немесе кем дегенде, қоныс аударған адамдардың өмір 
сүруіне арналған қаражатты жобалау алдындағы деңгейге дейін қалпына келтіру, аз 
қамтамасыз етілген және халықтың басқа да осал топтарының өмір сүру деңгейін 
арттыру.  
 
69. АДБ Қорғау Шаралары жөніндегі Саясаты туралы Ереже мынадай 
талаптарды қамтиды:   
 

a. Зиянды өтеу, мәжбүрлі ЖҚТ қолдау мен құқықтары  

• Жоғалған жерге ресми заңдық құқықтары бар адамдарға, сондай-ақ олардың 
ұлттық заңнамаға сәйкес танылған не танылатын құқықтары бар екеніне 
үміткер адамдарға қалпына келтірудің/ көмек көрсетудің толық құнын өтеу. 
Ресми заңды құқықтары жоқ, осындай жерлерге танылған немесе танылатын 
наразылықтары жоқ ЖҚТ жер емес активтер үшін өтемақыға ғана құқылы. 

• Алынатын жерлер, құрылыстар мен басқа да активтер үшін өтемақы төлеу 
және кірістер мен өмір сүруге арналған қаражатты қалпына келтірудің 
кешенді бағдарламасын іске асыру орын ауыстырғанға дейін орындалуы тиіс. 

• Өмір сүруіне арналған құралдар жер ресурстарына байланысты орын 
ауыстыратын тұлғаларға жер телімдерін өтеуге артықшылық беру. Қоныс 
аударуда, қоныс аудару үшін жерді кепілді иеленуге, жұмыспен қамтуға және 
өндірістік мүмкіндіктерге салыстырмалы қол жеткізе отырып, қоныс аудару 
орындарындағы ең жақсы тұрғын үйге, сондай-ақ әлеуметтік инфрақұрылым 
мен қызметтерге көмек көрсету. 

• Қалпына келтірудің толық құны бойынша табыс немесе өмір сүруге қаражат 
көздерінің жоғалуын экономикалық орын ауыстырған адамдарға жедел өтеу 
және оларға жақсартуға немесе кем дегенде, олардың әлеуетін, өндіріс 
деңгейі мен өмір сүру деңгейін орын ауыстырудың алдындағы деңгейге дейін 
қалпына келтіруге көмектесу үшін басқа да көмек (яғни, несиелерге, кәсіби 
дайындыққа және жұмысқа орналасу мүмкіндіктеріне қол жеткізу) беру. 

• Қоныс аударуда өтемақы мен көмекке қосымша жобаның артықшылықтарын 
пайдалану мүмкіндігін беру. 

 
b.  Әлеуметтік әсерлерді бағалау 

• Жобаны жүзеге асыру нәтижесінде орны ауыстырылатын барлық тұлғаларды 
анықтау және жобаның оларға әлеуметтік-экономикалық әсерін бағалау үшін 
тиісті базалық әлеуметтік-экономикалық деректермен әлеуметтік-
экономикалық іздестірулер (зерттеулер) мен халыққа сауалнама жүргізу.  

• Әлеуметтік әсерді бағалаудың аясында жобамен басқа түрде қозғалуы мүмкін 
немесе олардың қолайсыз немесе осал жағдайына байланысты тепе-тең 
емес тұлғалар мен топтарды анықтау. 

 
c. Қоныс аударуды жоспарлау 
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• Қоныс аударудың жоспары, егер ұсынылып отырған жоба мәжбүрлі қоныс 
аударуды қамтитын болса, қозғалатын адамдармен әлеуметтік әсерлерді 
бағалау және мазмұнды кеңестердің нәтижелеріне негізделуге тиіс. 

• Қоныс аудару жоспары сондай-ақ көшірілген адамдардың (і) нұсқалар мен 
өтемақыларға, орнын ауыстыру және оңалтуға құқықтары туралы хабардар 
етілуін, (ІІ) осы нұсқалар мен сайлау бойынша кеңестерге қатысқанын, (ІІІ) 
қоныс аударудың техникалық және экономикалық жүзеге асырылатын 
баламаларымен қамтамасыз етілуін қамтамасыз ету жөніндегі шараларды 
қамтиды. 

• Тиісті назар гендерлік аспектілерге, соның ішінде гендерлік кеңестерге, 
ақпаратты жариялауға және ерлер мен әйелдердің жоғалған мүліктері үшін 
барабар өтемақы алатындығын қамтамасыз ету үшін шағымдарды қарау 
механизміне, қажет болған жағдайда, қоныс аударуға көмек көрсету, сондай-
ақ табыс пен өмір сүру деңгейін қалпына келтіру мен жақсартуға көмектесу 
қажет. 

• Қоныс аудару жоспарында жерді сатып алуға, өтемақыларды төлеуге және 
мәжбүрлі орын ауыстыратын адамдардың орын ауыстыруына қатысты ұлттық 
заңдар мен нормативтік актілерге талдау жүргізу қажет. Осы заңдар мен 
ережелерді АДБ-ның мәжбүрлі қоныс аудару жөніндегі саясатының 
талаптары және қағидаттарымен салыстыру қажет. Егер олардың арасында 
кемшіліктер болса, АДБ-мен бірлесіп қоныс аудару тұрғысынан кемшіліктерді 
толтыру жөніндегі стратегияны ұсыну. 

• Өтемақы төлеуге, қоныс аударуға және өмір сүру деңгейін оңалтуға арналған 
барлық шығыстар жобаның есебінен жүргізіледі. 

• Қоныс аудару жоспарына жобаның әрекет ету аймағында адамдардың кіріс 
деңгейін қалпына келтіру және жақсарту жөніндегі толық стратегияның 
енгізілуі тиіс. Осал отбасыларға қатысты жоба жобаның іс-қимыл 
аймағындағы тұлғаларға және табыс көздері мен өмірлік деңгейі жобаны 
жүзеге асыруға байланысты төмендеген отбасыларына жобаның алдындағы 
деңгеймен салыстырғанда өз табысын арттыра алатындай қосымша көмек 
көрсетілуі тиіс. 

• Қоныс аудару жоспары инженерлік шешімдерді әзірлегеннен кейін дереу 
әзірленуі тиіс. Қоныс аудару жоспарының түпкілікті нұсқасы (і) жобаның 
аясында мәжбүрлі қоныс аударуға байланысты барлық мәселелерді барабар 
шешуге, (ІІ) осындай мәселелерді шешу үшін қабылданатын жеңілдету 
жөніндегі ерекше шараларды сипаттауға, (ІІІ) барлық қойылған міндеттерді 
қанағаттанарлық шешу үшін жеткілікті ресурстардың болуын қамтамасыз 
етуге тиіс.  

• Қоныс аудару жоспарын әзірлегеннен кейін қоныс аударушы адамдармен 
кеңес өткізуі тиіс және олардың құқықтары мен қоныс аудару нұсқалары 
туралы хабардар ету қажет. Қажет болған кезде, қоныс аударудың қосымша 
жоспарын немесе қайта қаралған қоныс аудару жоспарын әзірлесін және 
оларды қандай да бір келісім-шарт жасалғанға дейін қарау үшін АДБ-ның 
қарауына ұсынсын. 

• Әлеуметтік әсерді бағалауды орындау және қоныс аудару жоспарын 
дайындау үшін білікті және тәжірибелі сарапшыларды тарту қажет.  
 

d.  Ақпаратты ашу 

• АДБ вебсайтында жариялау үшін АДБ-ға мынадай құжаттарды ұсыну қажет: 
(і) Банктің жобаны бағалағанға дейін қарыз алушы / клиент мақұлдаған қоныс 
аудару жоспарының алдын ала нұсқасы және / немесе жерді бөлу және қоныс 
аудару жөніндегі негіздемелік құжат; (іі) жобаның әрекет ету аймағындағы 
адамдар санағы аяқталғаннан кейін қарыз алушы/ клиент мақұлдаған қоныс 
аудару жоспарының түпкілікті нұсқасы; (ііі) қоныс аударудың жаңа жоспары 
немесе қажет болған жағдайда, мақұлданған қоныс аудару жоспарына 
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қосымша, сондай-ақ бар болған жағдайда түзету жоспары; (iv) қоныс 
аударудың мониторингі және бағалануы туралы есептер. 

• Қоныс аудару туралы тиісті ақпаратты жергілікті жерде және нысанда, 
сондай-ақ жобаның әрекет ету аймағындағы адамдар үшін қолжетімді тілде 
және өзге де мүдделі тараптарға ұсыну. Сауатсыз халыққа ақпарат берудің 
баламалы тәсілдерін ұйымдастыру. 

• Қоныс аударуға қатысты материалдардың қазақ тіліне аударылуы тиіс. 
 

e. Кеңес беру және қатысу 

• Қарыз алушы/ клиент мәжбүрлі қоныс аударуды болжайтын әрбір жоба және 
кіші жоба бойынша қабылдаушы қоғамдастықтар жобаның әсер ету 
аймағында тұлғалармен еркін, алдын ала және мазмұнды кеңес беру 
жұмыстарын жүргізуі қажет. 

• Қоныс аударушы немесе осал халықтың, әсіресе кедейлік шегінен тыс, 
жерсіз, қарт адамдардың, әйелдер мен балалардың, тұрғылықты 
халықтардың, сондай-ақ жерге құқығы жоқ адамдардың мұқтаждарына 
ерекше назар аудару қажет. 

 
f. Шағымдарды қарау механизмі 

• Жобаның физикалық және экономикалық қозғалуына және жобаның өзге де 
әсерлеріне қатысты жобаның әрекет ету аймағындағы тұлғалар 
үшін/тұлғалардан шағымдарды қарау тетігін белгілеу, қоныс 
аударушылардың осал топтарына ерекше назар аудару қажет. Механизм 
алаңдаушылық, шағым және наразылық тудыратын мәселелерді мәдени 
қолайлы және жеңіл қол жетімді әдістерге сәйкес ашық негізде әрекет ете 
отырып, жедел және бейтарап шешуге тиіс. 
 

g. Мониторинг және есептілік 

• Қоныс аудару жоспарын жүзеге асыру барысында қол жеткізілген ілгерілеудің 
мониторингін жүзеге асыру қажет. Қоныс аудару жоспарында елеулі әсер 
ететін жобаларға қатысты қоныс аудару жоспарының орындалуын тексеру 
үшін білікті және тәжірибелі сыртқы сарапшыларды немесе үкіметтік емес 
ұйымдарды (ҮЕҰ) тарту қажет. Мәжбүрлі қоныс аударуға қатысты маңызды 
мәселелер анықталған кезде түзету іс-қимылдарының жоспарын әзірлеу 
қажет. Түзетуші құжаттарды әзірлегенге, жариялағанға және келіскенге дейін 
қарыз алушыға/ клиентке қоныс аударудың маңызды мәселелері анықталған 
жобаның ерекше компоненттерін жүзеге асыруға тыйым салынады. 

 
h. Болжанбаған әсер 

• Егер жобаны жүзеге асыру барысында мәжбүрлеп қоныс аудару нәтижесінде 
күтпеген ықпалдар анықталса, әлеуметтік ықпалға бағалау жүргізу және 
қоныс аударудың жаңа жоспарын әзірлеу немесе бұрын мақұлданған қоныс 
аудару жоспарын қайта қарау және толықтыру қажет.  

 
i. Байырғы халықтарға қатысты ерекше ережелер 

• Байырғы халықтардың нәтижесінде өзіндік ерекшелігіне, мәдениетіне немесе 
шаруашылық жүргізу тәсілдеріне зиян келтіретін физикалық қоныс 
аударуынан аулақ болу керек. Егер қолайсыз әсерлердің алдын алу мүмкін 
болмаған жағдайда, АДБ 3 қорғау шаралары жөніндегі талаптарға сәйкес 
тұрғылықты халықтар мен мәжбүрлі қоныс аудару жөніндегі бірлескен 
жоспарды әзірлеу қажет: Байырғы халық. 

 
j. Келіссөздер арқылы реттеу 

• Келіссөздер жүргізу және келісімге қол жеткізу арқылы жерді және басқа да 
мүлікті сатып алу жүргізіледі. Келіссөздердің үшінші тараппен өтемақы жердің 
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және/немесе басқа мүліктің дұрыс бағасына (алмастыру құнына) негізделуін 
және ЖҚТ-мен маңызды кеңестенрге негізделуін қамтамасыз ету үшін 
тексеруге жатады. 

• Келісім арқылы қол жеткізу мүмкіндігі болмаған жағдайда, жерді сатып алу 
оны экспроприациялау арқылы орындалатын болады.  

 
 
2.2.2. ЕҚДБ-ның №5 жобаларды іске асыруға талаптары жерді сатып алу, 

мәжбүрлі қоныс аудару және экономикалық орын ауыстыру  
 
70. Жоба ЕҚДБ-ның Экологиялық және Әлеуметтік саясатында (2014 ж.) және 
жобаларды іске асыруға қойылатын талаптарда (ЖІТ), атап айтқанда, ЕҚДБ-ның № 5 
талаптарында (Жерді сатып алу, мәжбүрлі қоныс аудару және экономикалық орын 
ауыстыру) баяндалған жерді сатып алуға, мәжбүрлі қоныс аударуға және 
экономикалық орын ауыстыруға қойылатын талаптарға жауап беруі тиіс.  
 

71. ЕҚДБ-ның осы жобаға қолданылатын жерлерді сатып алуға және қоныс 
аударуға қатысты талаптарын былайша түйіндеуге болады:  

• Мәжбүрлі қоныс аударуға жол бермеу және барынша азайту 
o жоба мазмұнының баламалы нұсқаларын қарау арқылы мәжбүрлі 

қоныс аударуға жол бермеу немесе, егер бұл мүмкін болмаса, 
барынша азайту; орны ауыстырылатын адамдар мен 
қоғамдастықтар үшін теріс салдарды жұмсарту жөніндегі 
шараларды мұқият жоспарлау және жүзеге асыру керек. 

 

• Кеңес беру жұмыстарын жүргізу 
o жоба бойынша қозғалатын ерлер мен әйелдерді, оның ішінде 

жобаны іске асыру аумағының халқын тарту. Бұл оларды қоныс 
аударумен байланысты шешімдер қабылдау үдерісіне бастапқы 
және саналы қатысуға тартуға ықпал етеді. 

o Жобаға қатысты тұлғаларға өтемақы алу үшін біліктілік өлшемдері, 
өтемақы пакеттері, оларды беру өлшемдері, қоныс аудару кезінде 
көмек көрсету өлшемдері, қоныс аудару үшін ұсынылатын 
аудандардың қолайлылығы және ұсынылатын мерзімдер туралы 
келіссөздерге қатысуға мүмкіндік беру. Кеңес беру жұмыстарын 
жүргізу өтемақы төлемдері мен қоныс аударуды жүзеге асыру, 
мониторинг жүргізу және бағалау барысында жалғастырылуы тиіс. 

o Қолайсыз немесе осал жағдайда болуы мүмкін адамдардың 
немесе халық топтарының мүдделерін назарға алу қажет. Атап 
айтқанда, қоныс аудару барысында халықтың осал топтарының 
мүдделеріне нұқсан келтірмеу үшін шараларды қабылдау қажет, 
олар толық хабардар болуы және өз құқықтарын білуі, сондай-ақ 
қоныс аудару нәтижесінде пайда болатын мүмкіндіктер мен 
пайданы тең дәрежеде пайдалануға деген мүмкіндіктерінің болуы 
тиіс. 
 

• Әлеуметтік-экономикалық бағалау және халық санағы 
o жерді сатып алуға және жер пайдалануға арналған шектеулерге 

байланысты әсерлерді қоса алғанда, жобада қозғалатын 
адамдардың бастапқы әлеуметтік-экономикалық ахуалына бағалау 
жүргізу. Бұл бағалау жобаның әлеуметтік мәнмәтінінің аясындағы 
әсерді және қозғалатын адамдардың қажеттіліктері мен құқықтарын 
анықтауға, сондай-ақ қоныс аударудың әсерін азайту мен 
жеңілдету үшін тиісті шаралар әзірлеуге көмектеседі. 
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o і) жобаның нәтижесінде қоныс аударатын адамдарды анықтау үшін 
толық санақ жүргізу; іі) өтемақы және көмек алуға құқығы бар 
адамдарды анықтау және ііі) қозғалатын жерлер мен мүліктің 
тізілімін жасау. Санақ барысында санақ жүргізу кезінде жобаны іске 
асыру ауданында болмауы мүмкін ресурстарды маусымдық 
пайдаланатын адамдардың мүдделерінің назарға алынуы тиіс. 
 

• Орны ауыстырылатын адамдарға арналған өтемақылар 
o жерді сатып алудың қолайсыз әлеуметтік-экономикалық салдарын 

немесе жерді пайдалануға шектеуді және оған қозғалатын 
адамдардың қол жеткізуін жеңілдету: і) сатып алынған активтерді 
иеленуге кіріскенге дейін ауыстырудың толық құны бойынша 
активтердің жоғалғаны үшін өтемақы беру; және іі) ақпаратты 
тиісінше ашу, кеңес беру жұмыстарын жүргізу және қозғалатын 
тұлғалардың хабардар бола тұрып қатысуы кезінде қоныс 
аударуды қамтамасыз ету. 

o қайта қалпына келтіру немесе, мүмкін болған жағдайда, орны 
ауыстырылған адамдардың, соның ішінде заңды түрде танылған 
құқықтары немесе жерге (кесімді күні басталған кезде жобаның 
әсер ету ауданындағы) талаптары жоқ адамдарды қоса алғанда, 
өмір сүру жағдайы мен деңгейін жақсарту және оларды өтпелі 
кезең ішінде қолдау. 

o қоныс аударудың басқалардан үлкен теріс әсерлеріне ұшырауы 
мүмкін және өз құқықтарын қорғау немесе жобаның көмегі мен 
артықшылықтарын пайдалану қабілетіне шек қойылуы мүмкін аз 
қамтамасыз етілген және осал адамдарға немесе топтарға 
(жобаның әсер ету ауданындағы, кесімді күні басталған сәтте) 
көмек көрсету үшін арнайы шараларды қабылдау. 

 

• Шағымдарды беру және қарау механизмі 
o Қоныс аудару үдерісінде ең қысқа мүмкін болған кезде орны 

ауыстырылатын адамдар және (немесе) жергілікті халық көтеретін 
өтемақы және қоныс аудару жөнінде нақты мәселелерді алу және 
уақтылы қарау үшін шағымдарды берудің және қараудың тиімді 
механизмін жасау. Ол дауларды әділ шешуге арналған механизмді 
қамтиды. 

 

• Шаруашылықтағы тәртіпті көшіру және қалпына келтірудің механизмі 
o Жалпы қағидаттарды, рәсімдер мен өтемақы жүйесін сипаттайтын 

қоныс аудару және өмір сүруге арналған қаражатты қалпына 
келтіру жөніндегі негіздемелік құжатты әзірлеу. 

 

• Мониторинг 
o Қоныс аудару және шаруашылық тәртіпті қалпына келтіру үдерісін 

жүзеге асыру мониторингі халықтың қозғалатын топтары сияқты 
мүдделі тараптардың қатысуымен өтуі тиіс. 

o Аяқтау туралы баяндаманы үдерістің барлық элементтері 
аяқталғаннан кейін, оның ішінде даму саласындағы кез келген 
бастамалар аяқталғаннан кейін дайындау қажет. Баяндамада 
қоныс аудару, өтем жасау, қалпына келтіру, өмір сүру және даму 
жөніндегі міндеттемелерді жабу үшін жасалатын одан арғы іс-
шаралардың белгіленуі мүмкін. 

 

• Мемлекет жүргізетін қоныс аудару кезіндегі жеке сектордың міндеттері 
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o Жерді сатып алу және қоныс аудару үшін жоба іске асырылатын 
мемлекет жауап беретін жағдайлардың орын алуы мүмкін. Мұндай 
жағдайларда клиент ЕҚДБ жобаларын іске асыруға қойылатын 
талаптарға сәйкес келетін нәтижелерге қол жеткізу үшін осы 
ведомство қаншалықты жол беретін уәкілетті мемлекеттік 
ведомствомен өзара іс-қимыл жасауға міндетті. Сонымен қатар, 
мемлекеттің мүмкіндіктері шектелген кезде, клиент қоныс аударуды 
жоспарлауда, жүзеге асыруда және мониторингте белсенді рөл 
атқаруға міндетті. Клиент уәкілетті мемлекеттік ведомство 
дайындаған құжаттармен бірге ЕҚДБ №5 ІТ ережелеріне сәйкес 
келетін жоспарды (немесе механизмді) әзірлеуге міндетті. Клиент 
өз жоспарына: i) қолданыстағы заңдар мен нормаларға сәйкес 
орын ауыстыратын тұлғаларға тиесілі өтемақыларды сипаттауды; 
ii) осындай өтемақылар мен №5 ІТ, ЕҚДБ арасындағы барлық 
сәйкессіздіктерді жою үшін ұсынылатын шараларды және ііі) 
мемлекеттік ведомствоның және (немесе) клиенттің қажетті іс-
шараларды қаржыландыру және жүзеге асыру жөніндегі 
міндеттерді қосу қажет. 

 

 

 

 

 
2.2.3 ХҚК қызмет стандарты 5: Жер телімдерін сатып алу және мәжбүрлі 

қоныс аудару  
 
72. Халықаралық Қаржы Корпорациясының (ХҚК) 5 қызмет стандарты (ҚС5) 
(2012) жерді сатып алуға және қоныс аударуға байланысты негізгі стандарт болып 
табылады. Әңгіме физикалық ауысуды (яғни, тұрғын үйдің қоныс аударуын немесе 
жоғалуын) және жоба үшін жерді сатып алу нәтижесінде экономикалық ауысуды 
(яғни, табыс көздерін немесе қаражатты жоғалтуға әкеп соғатын активтерді немесе 
активтерге қол жетімділікті жоғалтуды) басқару туралы болып отыр. 
 
73. ХҚК ҚС5 мақсаттары: 

• Ерекшелік немесе, егер мұндай мүмкін болмаса, жобаны іске асырудың 
баламалы нұсқаларын қарастыру жолымен халықтың орын ауыстыруын 
және экономикалық ығыстыруды барынша азайту. 

• Күштеп көшіруге жол бермеу.  

• Жою немесе, егер мұндай мүмкін болмаса, жер учаскелерін сатып алудың 
теріс әлеуметтік және экономикалық салдарларын барынша азайту 
немесе (і) орнын ауыстыру құны бойынша мүлікті жоғалтқаны үшін 
өтемақы беру жолымен жер пайдалануға шектеулер енгізу; және (іі) қоныс 
аудару жөніндегі іс-әрекеттердің ақпаратын тиісінше ашып, кеңес беру 
жұмыстарын жүргізу және қозғалған адамдар мен қоғамдастықтардың 
саналы түрде қатысуын қамтамасыз ету жолымен қамтамасыз ету. 

• Өмір сүруге қаражат көздерін жақсарту немесе қалпына келтіру және 
ығыстырылған адамдардың өмір сүру деңгейін арттыру.  

• Жаңа жайластыру орындарында иелік етудің құқықтық кепілдігімен 
барабар тұрғын үй беру жолымен жеке орын ауыстырған адамдардың 
тұрғын үй жағдайларын жақсарту. 

 
74. ҚС5 талаптары мынадай ережелерді қамтиды: 

• Жобаның бастамашысы орны ауыстырылатын тұлғаларды анықтайды және 
өтемақыны алу құқығын белгілеу үшін шекті күнді белгілейді; 
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• Жоба бастамашысы қайта орналастырылатын тұлғалардың өмір сүруіне 
арналған қаражат жер ресурстарына байланысты немесе жер ұжымдық 
меншік болып табылатын жағдайларда жер телімдері түрінде өтемдер 
ұсынады; 

• Адамдарды мәжбүрлеп қоныс аударуға жол бермеу үшін келіссөздер 
жолымен келісімге қол жеткізуге басымдық беріледі; 

• Жеке сектор компаниялары қажет болған кезде, ұлттық құқықтық талаптар 
мен 5 қызмет стандартының талаптары арасындағы «алшақтықты жоюы» 
қажет;  

• ҚС5 талаптарына сәйкес ауыстыруды басқару үдерісі сипатталатын жерді 
сатып алу және қоныс аудару жөніндегі негіздемелік құжатты дайындау. 

 

75. ҚС5 бұдан әрі өтемақының мөлшерлемелері жобаның аясында ашық және 
келісілген болуы үшін және қозғалатын тұлғалардың қатысуымен орнатылуы үшін 
талап қояды. Жоба бастамашылары ҚС5 сәйкес, орын ауыстырған тұлғаларға толық 
қалпына келтіру құны бойынша мүлікті жоғалтқаны үшін өтемақы және оларға 
жақсартуға немесе, кем дегенде, өзінің өмір сүру деңгейін немесе құралдарын 
қалпына келтіруге көмектесу үшін басқа да көмек ұсынуға тиіс. 
 
76. Физикалық орын ауыстырған жағдайда, ҚС5 жоба бастамашылары тең 
немесе одан да жоғары құны бар мүлікті, баламалы немесе ең жақсы 
сипаттамалары, сондай-ақ орынды болған кезде орналасу орнының 
артықшылықтары мен иелену кепілдіктері немесе толық қалпына келтіру құны 
бойынша ақшалай өтемақыны таңдауға ұсынуын талап етеді. 
 
77. Клиент экономикалық жағдайы бұзылған тұлғаларға мүліктің жоғалғаны 
немесе мүлікке қол жеткізгені үшін орнын ауыстырудың толық құны мөлшерінде 
өтемақыны беруі тиіс. 

•  Жерді сатып алу немесе жерді пайдалану құқығын шектеу коммерциялық 
құрылымдарды қозғаған кезде, жобаның әсер ету аймағында қалған бизнес 
иелеріне басқа жерде коммерциялық қызметті қалпына келтіру құны, өтпелі 
кезең үшін жоғалған таза пайда және қондырғыларды, механизмдерді және 
басқа да жабдықтарды ауыстыру мен жинауға арналған шығыстардың 
мөлшерінде өтемақы төленеді.  

• Ұлттық заңнама бойынша танылған немесе танылатын, қозғалған 
адамдардың заңды құқықтары немесе жерге талаптары болған жағдайларда, 
оларға ауыстыру ретінде жаңа мүліктің (мысалы, ауыл шаруашылығы немесе 
коммерциялық алаңдар) құны тең немесе неғұрлым жоғары не ақшалай, не 
орынды болған жерде орнын ауыстырудың толық құны мөлшерінде ақшалай 
өтемақы беріледі. 

• Экономикалық жағдайы бұзылған және жерге заңдық тұрғыдан танылатын 
талаптары жоқ адамдарға олар жоғалтқан жерге арналмаған мүлік (егіс, 
ирригациялық инфрақұрылым және жерді абаттандырудың басқа да түрлері 
сияқты) үшін орнын ауыстырудың толық құны мөлшерінде өтемақы беріледі. 
Клиенттен өтемақы алу құқығының қолданылу мерзімі аяқталған күннен кейін 
жобаға бөлінген аумаққа басып кіретін өз бетінше қоныс аударушыларға 
өтемақы төлеу немесе көмек көрсету талап етілмейді. 

• Қосымша атаулы көмек (мысалы, несие беру, оқыту, немесе бос жұмыс 
орындары) және жақсарту немесе кем дегенде, олардың табыс алу әлеуетін 
қалпына келтіру, өмір сүруге қаражаты немесе табыс деңгейі қолайсыз әсер 
ететін экономикалық орын ауыстырған адамдардың өндіріс деңгейі мен өмір 
сүру деңгейін беру; және  

• Өтпелі кезеңде экономикалық орын ауыстырған адамдарға, қажеттілігіне 
қарай, олардың табыс алу мүмкіндіктерін, өндіріс деңгейін және өмір сүру 
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деңгейін қалпына келтіру үшін қажетті уақытты ақылға қонымды бағалаудың 
негізінде қолдау көрсету. 

 

78. PS5 жоба бастамашыларынан жерді сатып алуға және мәжбүрлі қоныс аударуға 
қолданылатын барлық ұлттық заңнамалық талаптарды анықтауды, талдауды 
және сақтауды талап етеді. 

 
 
 

2.3 Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптары мен мәжбүрлі 
қоныс аударуына қатысты Несие берушілердің талаптарын салыстыру.  
Кемшіліктерді жоюға қажетті әрекеттер  

 
79. Еріксіз қоныс аударуға қатысты несие берушілердің талаптары және 
Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары бірқатар айырмашылықтарды 
қамтиды. Атап айтқанда, несие берушілердің саясаты алынатын жер телімдерінде 
орналасқан объектілер үшін өтемақы алуға кедергі ретінде жерге арналған 
формальды құқықтардың жоқтығын қарастырмайды, сондай-ақ халықтың осал 
топтарына қосымша қолдау көрсетуді көздейді. Бұдан басқа, несие берушілердің 
талаптары жобаның оларға әсер етуі кезінде халықтың осал топтары өкілдерінің 
шаруашылық тәртібін және өмір сүру деңгейін жақсарту қажеттілігіне ерекше назар 
аударады, ал ұлттық заңнама осындай жағдайларды қамтымайды. Ұлттық заңнама 
жердің нарықтық құнын негізге ала отырып өтемақыларды есептеуді көздейді. Несие 
берушілердің өтемақыға қатысты талаптары жоғалған активтерді өтеудің толық 
құнын есептеуді көздейді.  
 
80. Мәжбүрлі қоныс аударуға қатысты Несие берушілердің талаптары мен 
Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары арасындағы негізгі 
айырмашылықтар төменде 1-кестеде келтірілген.  
 
1-кесте. Мәжбүрлі қоныс аударуға қатысты Несие берушілердің талаптарын және 
заңнаманың талаптарын/Қазақстан Республикасында қалыптасқан тәжірибелерді 
салыстыру  
 

ҚР Жерді сатып алу тәжірибесі Несие берушілердің қоныс аудару 
саясаты 

Жеке меншіктегі жер телімдері үшін өтемақы 
(шығындарды есепке алмағанда) нарықтық құнға 
негізделген 

Қоныс аударуға арналған шығындардың 
толық құны бойынша жеке құндағы жер 
теліміне арналған өтемақы.1 

                                                           
1  (і) АДБ-ның 2009, қорғау шаралары жөніндегі саясаты туралы ереженің талаптарына сәйкес қоныс 

аударуға арналған шығындардың құны мынадай элементтердің негізінде есептеледі: (і) әділ нарықтық 
құн; (іі) операциялық шығындар; (ііі) жинақталған пайыздар; (iv) Өтпелі және қалпына келтіру 
шығындары; және (v) кез келген басқа да қолданылатын шығындар мен төлемдер. (АДБ ҚШСЕ 2009, 2-
қосымша, 10-тармақ, 56-бет. Ағылшын тіліндегі нұсқасында ADB SPS 2009, қосымша 2, 10-тармақ, 45-
бет). 
    (іі) ЕҚДБ-ның №5 жобаларды іске асыруға қойылатын талаптарына сәйкес алмастыру құны осындай 
мүлікті қалпына келтіруге байланысты үстеме шығыстарды қоса алғанда, осындай мүліктің нарықтық 
құны ретінде есептеледі. Алмастыру құнын есептеу жер сапасының әлеуетті айырмашылықтарымен, 
жерді пайдалануға құқық беретін тұлғалардың талаптарының және операциялар елдеріндегі жер 
нарығының әртүрлі даму деңгейінің ерекшелігімен күрделене түседі. Сондықтан клиенттерге (банктің) 
жерге құқықтары, оған талап ету құқықтары және оны пайдалану түрлері туралы шынайы ақпарат алу 
үшін жерді сатып алу нәтижесінде орын ауыстыруға ұшыраған барлық адамдар мен қоныстану 
топтарымен, сондай-ақ қоныс аударуға жататын адамдарды қабылдайтын қоғамдастықтармен қарым-
қатынас жасауды және анықтауды басшылыққа аламыз. Қолданылатын бағалау әдісі қоныс аударудың 
тиісті жоспарында және/немесе өмір сүруге арналған қаражатты қалпына келтіру жоспарында 
көрсетілуі тиіс. Жер нарықтары әлі де қалыптасу кезеңінде тұрған орында, клиенттерге бағалау 
мәселелерімен айналысатын тәуелсіз мамандардың бағалауын жүргізуге ұмтылуы тиіс (не кәсіби 
бағалаушылар болмаған жағдайда, ЕҚДБ мен клиент үшін қолайлы тәжірибесі бар басқа мамандардың 
қызметтеріне жүгінуі керек). (ЕҚДБ-ның экологиялық және әлеуметтік саясаты, №5 жобаларды іске 
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Жер телімі үшін өтемақы мемлекеттен меншікке 
немесе жалға алу құқығын сатып алған заңды 
меншік иелері немесе жер жалдаушылары үшін 
ғана көзделген. Тіркелмеген пайдаланушыларға 
тиісті құқықтарды тіркеу үшін 1 жыл мерзім 
беріледі.  

ЖҚТ заңды құқықтары мен 
наразылықтарынсыз мүлік үшін өтемақы 
алуға құқылы (мысалы, көшеттер, ағаштар, 
құрылыстар жоғалған жағдайда).  

 

Өмір сүруге арналған қаражатты және өмір сүру 
деңгейін қалпына келтіру көзделмейді. Қоныс 
аудару кезінде көмекті қамтамасыз ету және 
жобадан ЖҚТ пайдасын алу мүмкіндіктерін 
анықтау бойынша ережелер жоқ.  
 

ЖҚТ өмір сүруге және өмір сүру деңгейіне 
қаражатты қалпына келтіруді меншік 
құқығына немесе құқықтық мәртебесіне 
қарамастан қамтамасыз ету қажет. 
Жеке орны ауыстырылатын тұлғалар 
(олардың жерге меншік құқығына 
қарамастан):  

• Қоныс аудару бойынша көмекті, 
қоныс аудару жүргізілетін жерлерді 
кепілді иеленуді, қоныс аудару 
орындарында тұрғын үй 
жағдайларын жақсартуға, жұмыспен 
қамтуға, әлеуметтік 
инфрақұрылымға және қызмет 
көрсетулерге салыстырмалы 
қолжетімділікті ұсынады; 

• Өтпелі кезеңде қолдау көрсету және: 
жерлерді иеленуді, несиелер беруді, 
оқытуді (қайта оқытуды), жұмысқа 
орналастыруды дамытуға көмек 
көрсету, сондай-ақ  

• Жобадан пайда алу мүмкіндігі.  
Алып қойылған меншік пен жоғалған бизнестен 
түскен табысты (болашақ шығындарды қоса 
алғанда) жоғалтқаны үшін өтемақыны қоспағанда, 
экономикалық орны ауыстырылатын тұлғаларды 
қолдау көзделмеген.  
 

Қоныс аударатын экономикалық 
тұлғаларға: 

• көмек (мысалы, несиелерге, оқуға, 
жұмысқа орналасуға қол жеткізу);  

• жобадан пайда алу мүмкіндігі; 
• (і) басқа жерде экономикалық 

қызметті қалпына келтіруге арналған 
шығыстары; (іі) өтпелі кезеңнің 
ішінде жоғалған таза пайдасы; және 
(ііі) зауыттың, механизмдердің, басқа 
да жабдықтардың орнын ауыстыруға 
және қайта орнатуға арналған 
шығыстары үшін өтемақы 
ұсынылады. 

Әлеуметтік және әлеуметтік-экономикалық 
зерттеулер жүргізу қажеттілігі туралы талаптар 
жоқ.  

Барлық ЖҚТ анықтау және оларға 
әлеуметтік-экономикалық әсер етуді 
бағалау үшін әлеуметтік-экономикалық 
және әлеуметтік зерттеулер жүргізу қажет.  

Халықтың осал топтарын анықтауға және ерекше 
қолдау көрсетуге қойылатын шектеулі талаптар. 
Әлеуметтік жәрдемақы кедейшілік шегінен тыс 

Халықтың осал топтарын анықтау және 
жағымсыз әсерлердің тепе-тең емес 
салдарларын болдырмау және жобадан 

                                                                                                                                                                                
асыруға қойылатын талаптар, 5-тармақ, 7-сілтеме, 30-бет. Ағылшын тіліндегі нұсқасында: EBRD PR5, 5-
тармақ, 7-сілтеме, 29-бет). 
   (ііі) ХҚК 5 Қызмет Стандартына сәйкес орнын ауыстыру құны мүліктің нарықтық құны мен 
операциялық шығындар ретінде айқындалады. Мұндай бағалау әдісін қолдану кезінде құрылыстар мен 
мүліктің амортизациясы ескерілмеуі тиіс. Нарықтық құн қоғамдастыққа және жеке тұлғаларға жоғалған 
мүлікті сол құнды мүлікпен өтеу үшін қажетті құн ретінде айқындалады. Алмастыру құнын анықтау 
кезінде бағалау әдісі құжатталған және тиісті қоныс аудару жоспарына және/немесе қаражатты өмір 
сүруге қалпына келтіру жоспарына енгізілуге тиіс. (5 ХҚК Қызмет Стандарты, 4-сілтеме, 2-бет. Ағылшын 
тіліндегі нұсқасында: IFC Guidance Note 5: Land Acquisition and Involuntary Resettlement, 4-сілтеме, 3-
бет). 
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отбасыларға, 18 жасқа дейінгі 4 және одан да көп 
балалары бар көп балалы отбасыларға, мүгедек– 
мүшелері бар отбасыларға беріледі.  
 

пайда алу жөніндегі тең мүмкіндіктерді 
және одан әрі даму мүмкіндіктерін 
қамтамасыз ету үшін мақсатты шараларды 
әзірлеу қажет.  

ҚЖ дайындау және бекіту бойынша талаптар және 
ЖҚТ-мен кеңес беру жұмыстарын жүргізуге 
қойылатын талаптар жоқ.  

ЖҚТ-мен кеңес беру жұмыстарын 
жүргізудің және әлеуметтік-экономикалық 
әсерлерді бағалаудың негізінде әзірленуі 
тиіс ҚЖ орындау мен қоныс аударуға 
дайындау, бекіту, жариялау және 
мониторинг жүргізу қажет.  

Жерді сатып алу келіссөздер үдерісіне үшінші 
тараптарды тартпай жүргізілуі мүмкін. Егер 
келісімге қол жеткізу мүмкін болмаған жағдайда, 
мәжбүрлеп алып қою сот арқылы жүргізілуі мүмкін.  

Келіссөздердің барысында келісімге қол 
жеткізу арқылы жерді сатып алу басымды 
болып табылады, бұл ретте өтем құны 
мен толық өтеу құны, сондай-ақ ЖҚТ-мен 
мазмұнды кеңес беру жұмыстарын өткізу 
үшінші тәуелсіз тараппен расталуы тиіс. 

 
 
2.4 ҮАААЖ Жобасына арналған қоныс аударылатын тұлғаларды қоныс аудару 

және анықтау жөніндегі негізгі саясат  
 

2.4.1 Қоныс аударылатын тұлғалар 
 
81. ҮАААЖ жобасы (немесе оның жекелеген секциялары) үшін ҚЖ-да 
анықталғандай, осы ЖСҚҚ-ға сәйкес ЖҚТ-ның мынадай санаттары құқыққа ие 
болады және өтемақы ала алады:  

i. Расталған немесе расталатын меншік құқығы бар, сондай-ақ меншік құқығы 
жоқ жерді жоғалтатын барлық ЖҚТ;  

ii. Жерді жалға алушылар (тіркелген де, тіркелмеген де); 
iii. Сатып алынатын жер телімдерінде орналасқан құрылыстардың, өнімдердің, 

екпелердің және басқа да объектілердің иелері; 
iv. Бизнесті, табысты, еңбекақыны жоғалтатын ЖҚТ.  

 
82. Тіркелмеген жер пайдаланушыларға әсер еткен жағдайда ҚР Үкіметі / АжК, 
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ тиісті өкілдіктері 
арқылы ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес оларға ҚҮ тарапынан өтемақы төлеу 
мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін өз құқықтарын тіркеуге/өзектілендіруге көмектеседі. 
Жер пайдаланушылардың жер емес активтерін/құрылыстарын бағалау үшін 
олардың иелері жерге қандай құқықтарға ие екендігіне қарамастан, бірыңғай 
өлшемдер пайдаланылатын болады.  
 
83. Осы ЖСҚҚ ҮАААЖ жобасының мақсаттары үшін бұрын жерді сатып алу 
жүргізілмеген телімдерде талап етілуі мүмкін қосымша/жаңа жерді сатып алуға және 
қоныс аударуға ғана қолданылады.  
 
 
 

2.4.2 Өтемақыға және қолдауға құқықтар 
 
84. Өтемақылар және өзге де құқықтар орны ауыстырылатын адамдардың 
шаруашылық дағдысы мен тұрмыс деңгейін қолдау немесе жақсарту мүмкіндігін 
қамтамасыз етуі тиіс. Өтемақы және қолдау құқығын алу құқығын ҚР Үкіметі 
белгілеген күнге дейін растауға болады; әдетте, бұл әкімдік (әкімдіктер) қаулы 
шығарған және жерді мемлекет мұқтажы үшін сатып алған күн (күндер). Төменде 2-
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кестеде Жобада көрсетілетін әсерлерге байланысты ЖҚТ түрлі санаттарына 
арналған құқықтар көрсетілген.  

 
2 кесте. Өтемақыға құқықтар матрицасы  

 
Мүлік Сипаты Орны 

ауыстырылаты
н тұлғалар 

Өтемақыға құқықтар 

Тұрақты жоғалту 
Ауыл 
шаруашылығы 
мақсатындағы 
жерлер 

Егістікті / 
өңделетін 
жерлер, 
жайылымдар  
 

Меншік иелері • Жер телімін тең құқықпен ұсыну; немесе 

• Салықтарды, мәміле жүргізуге арналған 
шығындарды, тіркеу алымдарын, ресімдеуге 
арналған шығындарды және басқа да 
қолданылатын төлемдерді шегерместен, 
толық өтемге сүйене отырып есептелген алып 
қойылатын телім үшін ақшалай өтемақы.  

Жалға 
алушылар:  
ұзақ мерзімді/ 
қысқа мерзімді 
жалға алу  

• Тең өнімді жер телімін ұсыну;   

• Жер телімі болмаған кезде - жалға беру 
келісім-шартының талаптарына сәйкес 
өтемақы беру. 

Ерікті 
пайдаланушылар 
(бар болған 
жағдайда) 

• Мемлекеттік қордың жерінен телімді жалға 
беру; 

• Жер телімі болмаған жағдайда - өз бетімен 
көшкені үшін 12 айлық жалақы көлемінде 
біржолғы өтемақы. 

Тұрғын және 
коммерциялық 
мақсаттағы 
жерлер 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Меншік иелері • Жер телімін тең құқықпен ұсыну; немесе 

• Салықтарды, мәміле жүргізуге арналған 
шығындарды, тіркеу алымдарын, ресімдеуге 
арналған шығындарды және басқа да 
қолданылатын төлемдерді шегерместен, 
толық өтемге сүйене отырып есептелген алып 
қойылатын телім үшін ақшалай өтемақы.  

Жалға 
алушылар:  
ұзақ мерзімді/ 
қысқа мерзімді 
жалға алу  

• Тең өнімді жер телімін ұсыну.  

• Жер телімі болмаған кезде - жалға беру 
келісім-шартының талаптарына сәйкес 
өтемақы беру  

Ерікті 
пайдаланушылар 
(бар болған 
жағдайда) 

• Телімді мемлекеттік қордың жерінен жалға 
беру (салықтарды, мәміле жасауға арналған 
шығындарды, ресімдеуді, жария ету құнын 
және т. б. шегермей)  

Құрылыстар мен 
ғимараттар 
 

Тұрғын үйлер 
және 
коммерциялық 
ғимараттар 
 

Күрделі 
құрылыстардың 
иелері (өз 
бетімен 
пайдаланушылар
ды қоса алғанда) 

• Тұрғын үй/құрылыс беру (меншік иесінің 
қалауы бойынша): егер орнын басатын тұрғын 
үйдің/құрылыстың құны жоғалған құннан төмен 
болған жағдайда, айырма ақшалай түрде 
төленеді; немесе  

• Сатып алу кезіндегі жоғалған құрылыстар мен 
өзге де активтердің құнын толық өтеу 
көлеміндегі ақшалай өтемақы 
(амортизацияны, салықтарды және басқа да 
операциялық шығындарды шегермей), 
Өтемақы коммуникациялардың құнын 
қамтиды (сумен жабдықтауға және басқа да 
коммуникацияларға қосылу); 

• Тез арада пайдаланылуы мүмкін тұрғын 
үй/құрылыс болмаған жағдайда - жалға алу 
құны 3 айдан кем емес немесе егер жалға алу 
кезеңі 3 айдан асса, одан да көп болады.  

Уақытша 
құрылыстар 
(мысалы, 
дүңгіршектер, 
малға арналған 
құрылыстар 
және т.б.) 

Уақытша / орны 
ауыстырылатын 
құрылыстардың 
иелері  

• Мұндай құрылыстарды ауыстыру үшін ресми 
бөлінген телім, сондай-ақ қажет болған 
жағдайда, жолға қол жеткізуді қамтамасыз ету 
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Ауыл 
шаруашылығын
ың дақылдары 

Ауыл 
шаруашылығы
ның дақылдары 

Өз бетінше 
пайдаланушылар
ды қоса алғанда, 
барлық 
тасымалданатын 
тұлғалар 

• 1 жыл ішіндегі өнім мөлшеріндегі толық 
нарықтық құны бойынша толық ақшалай өтем  

Ағаштар Ағаштар Өз бетінше 
пайдаланушылар
ды қоса алғанда, 
барлық 
тасымалданатын 
тұлғалар 

• Алынатын табысты қалпына келтіруге 
мүмкіндік беретін ақшалай өтем. Жеміс 
ағаштарын жоғалту өтемақысы олардың 
жасын ескереді және отырғызу материалын 
және күтіп-баптау заттарын сатып алу құнын 
қоса отырып, ұқсас өнімділікке ағаш өсіру үшін 
қажетті жылдар санына көбейтілген 1 жыл 
үшін жалпы алымның нарықтық құнына сүйене 
отырып есептеледі. Ағаш ретінде құндылығы 
бар ағаштардың өтемі ағаштың құрғақ 
көлемінің құнын негізге ала отырып 
есептеледі.  
 

Бизнес, 
жұмыспен қамту 

Бизнестің/жұмы
спен қамтудың 
тұрақты немесе 
уақытша 
жоғалуы 

Бизнес иелері 
(жер телімдеріне 
ресми құқығы жоқ 
адамдарды қоса 
алғанда) және 
тәуелді 
жалдамалы 
қызметкерлер 

• Бизнесті тұрақты жоғалтқан кезде - бір жылғы 
табысқа тең ақшалай өтемақы (жіберіп алған 
пайда);  

• Бизнесті уақытша жоғалтқан кезде - табысты 
жоғалту кезеңі үшін ақшалай өтемақы (бір 
жылдан аспайтын); 

• Жұмыс орнын тұрақты жоғалтқан кезде – 3 
ресми айлық жалақы мөлшерінде ақшалай 
өтемақы (ресми жалақы болмаған кезде - ҚР-
дағы ең төменгі еңбекақы негізіндегі есеп 
айырысу); 

• Жұмыс орнын уақытша жоғалтқан кезде – 
мәжбүрлі үзіліс кезеңі үшін жалақы 
мөлшерінде ақшалай өтемақы (ресми жалақы 
болмаған кезде – ҚР-дағы ең төменгі жалақы 
негізіндегі есеп айырысу); 

• Ескертпе: ҚР Еңбек кодексіне сәйкес 
қызметкерлерге төлемдер мүдделері 
қозғалатын жұмыс берушілер арқылы жүзеге 
асырылады.  

•  

Физикалық орын 
ауыстыруы 

Көлік 
шығыстары 
және өтпелі 
кезеңнің 
шығыстары 

Физикалық орын 
ауыстыруға 
жататын барлық 
тұлғалар 

• Тасымалдауға арналған шығыстарды жабу 
үшін жеткілікті қоныс аударуға арналған 
жәрдемақы; және  

• Жаңа тұрғын үй/орын-жайға көшу және салу 
үшін қажетті айлар санына көбейтілген (жер 
телімдері мен құрылыстар үшін) тұрғын орын-
жайдың айлық жалдауына тең орнын 
ауыстыру жөніндегі жәрдемақы; 

• Өтпелі кезеңнің ішінде үй шаруашылығының 
шығындарын жабуға арналған жәрдемақы.  

Құрылыстарды 
жалға алушылар 

 Жалға алу үшін 
қолданыстағы 
келісім-шарты 
бар жалға 
алушылар 

• Қолданыстағы шарттың талаптарына сәйкес 
жалдауды жоғалтқаны үшін төлем, бірақ 3 ай 
үшін жалдау құнынан кем емес. Төленген, 
бірақ пайдаланылмаған жалдауды өтеу.  

Жалпы 
пайдаланудағы 
жерлер 

  • Жобаны іске асыру басталғанға дейін әсер 
еткен объектілерді олардың функцияларын 
қалпына келтіру деңгейіне дейін қайта құру 
немесе ауыстыру 

Сервитут  Жер телімдерінің 
иелері 

• Салықтарды, тіркеу құнын, транзакцияның 
құнын және басқа да жанама төлемдерді 
алмай жер телімдерінің/объектілердің құнын 
ақшалай өтеу.  

Халықтың осал  Үй шаруашылығы • 3 айлық минималды мөлшеріндегі жәрдемақы; 
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топтары кедейлік шегінен 
тыс  
18 жасқа дейінгі 
4 және одан да 
көп балалары 
бар үй 
шаруашылығы 
Мүгедек отбасы 
мүшелері бар үй 
шаруашылығы 
Отбасының жас 
мүшелерінің 
қолдауы 
болмаған кезде 
егде жастағы 
адамдар  
 
 

• Егер әлі енгізілмеген болса, мемлекеттік 
әлеуметтік қорғау бағдарламасына енгізу; 

• Жұмысқа қабілетті өкілдер үшін – жергілікті 
бос жұмыс орындарын жабу кезіндегі 
басымдық  

Қатты әсер ету  Күшті әсерді 
сезінетін 
адамдар, үй 
шаруашылығы: 
10% және одан 
да көп өнімді 
жердің, пайда 
беретін 
объектілердің 
жоғалуы (ауыл 
шаруашылығы, 
акваөсіру, 
тұрғын 
үйлердің, 
бизнестің 
физикалық 
қозғалысы, 
сондай-ақ 
бизнестің 
толық жоғалуы) 

Жобаның әсеріне 
ұшыраған 
барлық үй 
шаруашылықтар
ы 
 

• Алынатын телімнен/меншік объектісінен 
алынатын бір жылғы жалпы кіріс мөлшеріндегі 
жәрдемақы (алынатын табыс туралы деректер 
болмаған жағдайда, есеп 12 ай үшін ҚР-дағы 
ең төменгі еңбекақыға негізделуі тиіс) немесе 
телімді ұқсас телімге ауыстыру (егер бар 
болса); 

• Әлеуметтік көмектің мемлекеттік 
бағдарламасына енгізу (егер қосылмаған және 
қолдануға болатын болса); 

• Жергілікті бос жұмыс орындарын жабу 
кезіндегі басымдылық  

Уақытша жоғалту 
Құрылыс 
телімдері, кен 
шығарылатын 
орындар үшін 
қажетті жерлер 

Меншік иелері 
мен 
консорциумның 
арасындағы 
келісім 

Иелері • Консорциум жалға алу мерзіміне сәйкес жалға 
берілетін жергілікті тарифтер мөлшерінде 
ақшалай өтемақы, сондай-ақ егер бар болса, 
кіріс/өнімділіктің шығыны, уақытша пайдалану 
кезеңі үшін, егіннің, кірістің және т. б. толық 
шығындарына берілетін өтемдерге ұқсас 
төлемдерді төлейді.  

• Жер телімдерін бастапқы жағдайға дейін 
қалпына келтіру; 

• Құжаттарды ресімдеу, мәмілені жүргізу және 
басқа да жанама шығындарды төлеу.  

  Жалға алушылар 
(ұзақ мерзімді / 
қысқа мерзімді 
жалға алу)  

• Консорциум жалға алу мерзіміне сәйкес жалға 
берілетін жергілікті тарифтер мөлшерінде 
ақшалай өтемақы, сондай-ақ егер бар болса, 
кіріс/өнімділіктің шығыны, уақытша пайдалану 
кезеңі үшін, егіннің, кірістің және т. б. толық 
шығындарына берілетін өтемдерге ұқсас 
төлемдерді төлейді.  

• Жер телімдерін бастапқы жағдайға дейін 
қалпына келтіру; 

• Құжаттарды ресімдеу, мәмілені жүргізу және 
басқа да жанама шығындарды төлеу. 

  Мемлекеттік • Жер телімдерін бастапқы жағдайға дейін 
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жерлер (тұрақты 
пайдалану) 

қалпына келтіру; 

• Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар; 

• Құжаттарды ресімдеу, мәмілені жүргізу және 
басқа да жанама шығындарды төлеу 

Сервитут 
немесе басқа да 
шектеулер (жер 
асты газ 
құбырлары, 
коммуникацияла
р, электр беру 
желілері және 
т.б. үшін қажет 
болуы мүмкін.)  

 Жер телімдерінің 
иелері мен 
пайдаланушылар
ы 

• Жер телімдеріне қол жеткізу шарттарын 
айқындайтын сервитут туралы шартқа қол 
қою; 

• Шарттың шарттарына сәйкес ақшалай 
өтемақы; 

• Егер сервитутты берудің қажеттілігі жерлерді 
бұрынғы мақсаты бойынша пайдалану 
мүмкіндігін шектейтін немесе жоққа 
шығаратын болса, телім толық өтеу 
шарттарына толық сатып алынатын немесе 
жалға алынатын болады; немесе құны тең 
бағалы телім берілетін болады.  

 
 
85. Матрицада белгіленген құқықтар мен өтемақылар төменде толық жазылады:  
 

a. Ауыл шаруашылығының жерлеріне әсер ету. Меншік құқығы бар үй 
шаруашылықтары толық құнның орнын ауыстыру мөлшерінде өтемақы 
алады: (і) жер телімінің толық нарықтық құнының мөлшерінде ақшалай 
өтемақы төлеу (әділ нарықтық құнды, ресімдеуге арналған шығыстарды, 
жинақталған құнды, өтпелі кезеңнің шығыстарын, шаруашылық қызметті 
қалпына келтіруге арналған шығыстарды және өзге де ұштасқан 
шығыстарды қоса алғанда); немесе (іі) жоғалған жер телімінің орнына 
құны бойынша тең өтеусіз беру. Ілеспе салықтар мен алымдарды төлеу 
ҚР Үкіметі немесе оның тиісті өкілі болады. Сондай-ақ, жер иеленушінің 
телімді әзірлеу, оның функционалдығын қолдау, топырақтың құнарлы 
қасиеттерін жақсарту жөніндегі қорғау іс-шаралары мен іс-шараларды 
орындау үшін шеккен инфляциясын ескере отырып, шығындар да өтелуге 
жатады, сондай-ақ өтемақы жер иеленуші үшінші тұлғалардың алдындағы 
өз міндеттемелерін мерзімінен бұрын тоқтатуға байланысты көтеретін 
шығындарды қамтитын болады.  

 

Мемлекеттік/муниципалдық қордың жерлерін жалға алушыларға (ұзақ 
мерзімді/қысқа мерзімді жалдау) қызметін жалғастыру үшін баламалы 
телім жалға берілетін болады. ЖСҚ ҚЖ құқық белгілейтін құжаттарды 
тексеруді қоса алғанда, осындай қайта орналастыруға арналған қажетті іс-
әрекеттерді ескеруі тиіс.  

 

b. Қалған ауыл шаруашылығының жерлеріне әсер ету. Пайдалануға 
жарамсыз болған иеліктен шығарылған жерлердің қалған бөліктері 
жоғалған жерлер санатына жатқызылады және олар үшін жоғарыда 
көрсетілгендей, ЖҚТ қалауы бойынша өтемақы берілетін болады. 

 

Қалған жерлердің (егістіктің немесе жайылымның) бұрынғы мақсаты 
бойынша пайдалану үшін жарамсыздығын анықтаудың негізгі белгісі 
олардың экономикалық орынсыздығы болып табылады, ол мынадай 
өлшемдер бойынша бағаланады: а) қалдық телімінің шағын ауданы; б) 
қол жетімділіктің қиындауы (автожолды кесіп өтіп, ауыл шаруашылығының 
техникасын/малды едәуір қашықтыққа айдаудың қажеттілігі); в) телімді 
өңдеуге үлкен шығындар және одан әрі оны пайдаланудан алынатын 
болмашы пайда. Қалдық жерлерді пайдаланудың мүмкіндігі тәуелсіз 
бағалаушының жер иесімен немесе ұзақ мерзімді жалға алушымен 
кеңесуге қатысуы кезінде айқындалатын болады.  
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Бұдан басқа, орны ауыстырылатын тұлғалардың балама телімді таңдауға, 
сондай-ақ қалған телімнің мақсатын өзгертуге, мысалы, жерді ауыл 
шаруашылығының мақсатындағы санаттан коммерциялық жерлерге 
ауыстыруға құқығы бар. Сондай-ақ орны ауыстырылатын тұлғалардың 
жерді пайдаланудың экономикалық орындылығын арттыру мақсатында 
қызметті қайта ұйымдастыру немесе көршілес телімдермен алмасу 
мүмкіндіктері туралы ақпарат алуға құқығы бар. Консорциум АжК 
көмектесуде, тиісті ЖерҒӨО-мен үйлестіруде осындай мүмкіндікті 
таңдаған орын ауыстыратын адамдарға көмек көрсетеді.  
 
Салық, төлемдер және/немесе тіркеу қызметтеріне ақы төлеуді ҚР Үкіметі 
немесе оның тиісті өкілі төлейді.  

 

c. Тұрғын/коммерциялық жерлер. Жобамен қозғалатын үй 
шаруашылықтары мен заңды тұлғалардың мынадай нысандарда толық 
өтеу мөлшерінде: (i) жердің немесе жер телімінің тең сипаттарымен және 
меншік иесімен келісілген тең нысанда; немесе (іі) амортизацияны және 
транзакциялардың құнын (әділ нарықтық құнды, ресімдеуге арналған 
шығыстарды, жинақталған құнды, өтпелі кезеңнің шығыстарын, үй 
шаруашылығын қалпына келтіруге арналған шығыстарды және өзге де 
түйіндес шығыстарды қоса алғанда) есепке алмай, телімнің толық 
нарықтық құны мөлшерінде ақшалай өтемақы нысанында өтемақы алуға 
құқығы бар. 

 

d. Құрылыстар мен ғимараттар амортизацияны, материалдарды қайталап 
пайдалану мүмкіндігін және құрылыстар мен ғимараттардың мәртебесіне 
қарамастан тіркеу шығыстарын есепке алмай, толық өтеу құны бойынша 
өтелетін болады. Муниципалдық желілерге қосылудың жоғалуы (сумен 
жабдықтау, газбен жабдықтау және т.б.) сондай-ақ өтемақының құнына 
қосылады.  

 

Ирригациялық жүйелерге, дренаждық жүйелерге немесе тоттануға қарсы 
құрылыстарға ішінара немесе толық залал жаңа ұқсас жүйелер 
құрылысының құнын немесе іздестіру және жобалау жұмыстарының құнын 
қоса алғанда, бүлінген телімдерді қалпына келтірудің құнын негізге ала 
отырып есептелетін болады.  
 

e. Ауыл шаруашылығының дақылдары. Сатып алынатын жерлердегі 
тұрақты егістер жылдық жалпы құнын жоғалтудың көлемінде нарықтық 
мөлшерлемелер бойынша өтелетін болады. Шығындар жер 
иеленушілерге де, жалға алушыларға да, олардың арасында қабылданған 
пайданы бөлу тәсіліне байланысты өтелетін болады.  

 

f. Ағаштар. Жеке жер пайдаланушылар отырғызған ағаштардың жоғалуы 
ағаштарды пайдаланудан алынатын табысқа байланысты ақшалай түрде 
өтеледі. Жеміс ағаштарының экономикалық құны жас санатының негізінде 
есептеледі және ұқсас өнімділікке жеткенге дейін ағаш өсіруге арналған 
қажетті жылдардың санына көбейтілген жалпы жылдық табыста 
көрсетіледі. Ақшалай өтемақы сондай-ақ отырғызу материалы мен күтім 
жасау заттарының құнын қамтиды. Сүрек ретінде құндылығы бар 
ағаштардың өтемі құрғақ көлемге қайта есептегенде сүректің құнын негізге 
ала отырып есептеледі.     

 

g. Бизнес. Бизнес үнемі жоғалған кезде бір жыл ішіндегі табысқа тең 
ақшалай өтемақы (жоғалған пайда) төленетін болады. Егер қызметті бұзу 
уақытша болса - ЖҚТ табысты жоғалту кезеңі үшін (бір жылдан аспайтын) 
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ақшалай өтемақы алады. Табыс салық мәлімдемелерінің негізінде, 
немесе олар болмаған жағдайда, ресми жалақыны негізге ала отырып, 
және жұмыс берушінің Еңбек кодексіне сәйкес жалдамалы 
қызметкерлерге төлеуі тиіс қаражаттарды ескере отырып айқындалады. 
Үшінші тұлғалардың алдындағы міндеттемелерді мерзімінен бұрын 
тоқтатуға байланысты иеленушінің шеккен шығындары және бизнесті 
дамытуға байланысты шығыстары да ескерілетін болады.  

 

h. Жалдамалы қызметкерлер. Орын ауыстыру нәтижесінде жұмыс 
орындарын жоғалтатын қызметкерлерге жұмыс берушінің қызметін 
тұрақты немесе уақытша тоқтатуға байланысты жұмыс орнын 
жоғалтқаны/еңбек шартын бұзғаны үшін үш ай үшін декларацияланған 
орташа жалақы мөлшерінде немесе декларация болмаған жағдайда 
айлықтың ең төменгі жалақы мөлшеріне қарай өтемақы төленеді.  

 

i. Қоныс аудару бойынша және өтпелі кезеңге арналған жәрдемақы. 
Қоныс аударуға мәжбүр болған отбасылар/құрылыстардың иелері (і) 
өздерінің ғимараттарын, жеке пайдаланатын тауарлар мен заттарды жаңа 
орынға тасымалдау үшін қосымша жәрдемақы, (іі) қажет болған жағдайда 
3 айға тұрғын үйді жалға алуға жәрдемақы және (ііі) өтпелі кезеңнің ішінде 
өзінің тұрмыстық шығындарын жабу үшін қосымша жәрдемақы алады. 
Өтпелі жәрдемақы жайластыру және жаңа орынға көшу үшін қажетті 
айлардың санына көбейтілген ресми ең төменгі жалақының негізінде 
есептелетін болады. 

 

j. Жалпы пайдаланудағы жерлер мен муниципалдық желілер 
толығымен ауыстырылады немесе жоба басталғанға дейін олардың 
функцияларын қалпына келтіру деңгейіне дейін қалпына келтіріледі.  

 

k. Халықтың осал топтары. Ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен 
табыстары бар үй шаруашылықтары; үй шаруашылығының басшысы әйел 
болып табылатын отбасылар, 18 жасқа дейінгі 4 және одан да көп 
балалары бар отбасылар; құрамында мүгедектер бар отбасылар; сондай-
ақ отбасының қолдауынсыз қалған қарт адамдар 3 ай ішіндегі ресми ай 
сайынғы ең төменгі жалақының мөлшерінде біржолғы ақшалай өтемақы 
алады және әлеуметтік көмек көрсету жөніндегі қолданыстағы 
бағдарламаларға енгізілетін болады. Мұндай шаруашылықтардың 
еңбекке жарамды мүшелеріне олардың тұратын ауданында жұмыс 
орындарын алуда басымдық берілетін болады. 

 

l. Табысқа қатты әсер ету. Өзінің 10% және одан да көп кірісін немесе кіріс 
әкелетін активтерін (ауыл шаруашылығы, аква дақылдарының 
объектілерін жалға беру сияқты) және/немесе орны ауыстырылатын үй 
шаруашылығын және/немесе бизнестерін  жобаны іске асыру нәтижесінде 
жоғалтатын үй шаруашылықтары жерден/өзге меншіктен алынатын 
жылдық таза табыс мөлшерінде қосымша өтемақы алады (алынатын 
табыс туралы ресми деректер болмаған жағдайда, есеп айырысу ең 
төменгі жылдық жалақының негізінде негізге алынатын болады), немесе 
оларға соған ұқсас ресурстардың ұсынылуы мүмкін (сондай болған кезде 
және меншік иесінің қалауымен). Сондай-ақ мемлекеттік әлеуметтік 
қолдау бағдарламаларына (егер қолданылса) енгізу және ҮЕҰ және жоба 
серіктестерімен әріптестікте біліктілікті алу/қайта даярлау 
бағдарламаларына енгізу түрінде көмек көрсетілетін болады. Сондай-ақ, 
бұл адамдарға тұратын ауданда жұмыс орындарына жұмысқа орналасуға 
басымдылық берілетін болады.  
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m. Уақытша әсер ету. Жерді уақытша алып қойған жағдайда өтемақылардың 
мөлшері, егер олар бар болса, кірістердің/егістіктердің/құрылымдардың 
шығындарын ескере отырып, жоғарыда белгіленген құқықтарға сәйкес 
пайдалану кезеңіне коммерциялық жалдау мөлшерлемелері негізінде 
айқындалатын болады. Бұдан басқа, жерді пайдаланғаннан кейін 
бастапқы күйге келтірілетін болады.  

 
86. Жобаны іске асыруға байланысты күтпеген қолайсыз салдар болған 
жағдайда, тиісті ауылдық округ пен аудан / АжК әкімдіктері осы ЖСҚҚ-ның 
мақсаттарына сәйкес әлеуметтік-экономикалық жағдайларды және қозғалған 
тұлғалардың өмір сүру деңгейін қалпына келтіру бойынша шаралар қабылдайды. 
АжК ЖҚТ әлеуметтік-экономикалық және әлеуметтік зерттеулер жүргізуді 
ұйымдастырады және бекітілген ЖСҚҚ талаптарына сәйкес ҚЖ әзірлейді.  
 
87. Ақшалай өтемақы төлеу тағайындалған жағдайда, төлем  ЖҚТ таңдауы 
бойынша банктік шотына жүзеге асырылатын болады. Қаражатты аударумен және 
құжаттама талаптарымен байланысты шығындар ҚҮ есебінен жүзеге асырылады.  
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3. ӘЛЕУМЕТТІК ЭКОНОМИКАЛЫҚ АҚПАРАТ 

 
3.1 Әсер етуін бағалау рәсімі 
   

88. Жобаға әсер етуді бағалау (қажеттілігіне қарай оның жекелеген секциялары) 
жобалау құжаттамасының негізінде жүргізілетін болады. Қозғалған телімдер туралы 
ақпарат Алматы ЖерҒӨО ұсынатын жер кадастрлық картасына ұсынылатын жолды 
салу арқылы алынатын болады. Тұрақты жерді пайдалану, жер пайдалану құқығы 
бар тіркелген жер иеленушілерді / жалға алушыларды сәйкестендіру, қозғалатын 
телімдердің мөлшері және телімнің жалпы алаңындағы қозғалатын жерлердің үлесі 
жер кадастрының деректерінің негізінде орындалатын болады. Жерді алып қою 
салдары жерді пайдалану жоспары мен ықпал ету дәлізінің шекарасы нақты 
шығарылғаннан кейін толығымен бағаланатын болады. Қозғалатын жол 
қозғалысына қатысушылар (яғни жол бойындағы кәсіпорындар мен қызметтер) 
Автожолдар жөніндегі комитет өкілдерінің (немесе Комитет жіберген басқа да ұйым) 
Консорциумның өкілімен бірлесіп, орындарына шығу арқылы сәйкестендіріледі. 
Қайта орналастырылатын тұлғалар туралы ақпарат құрылымдалған санақ / 
әлеуметтік-экономикалық сұрақтың көмегімен алынатын болады. Жоба аумағындағы 
әлеуметтік, демографиялық және өмірлік жағдайлар туралы қайталама ақпарат 
мемлекеттік органдарда және ауылдық / аудандық / облыстық әкімдіктерде 
жиналатын болады. Әсерді бағалау және қайта орналастырылатын адамдармен 
кеңестердің негізінде жерді бөлу және қоныс аудару жөніндегі жоспар әзірленетін 
болады. Жоспардың үлгі мазмұны 1-қосымшада келтірілген. 

 
 
89. Толық жобалау кезінде әсерді бағалау мынадай рәсімдерді қамтиды: 

i. Әкімдікпен (әкімдіктермен) және автомобиль жолдары Комитетімен 
ынтымақтастықта Консорциуммен автожолдардың ӘД шекарасын белгілеу; 

ii. АжК тапсырысы бойынша бағалаушылардың қозғалған активтерді (жерді, 
құрылыстарды, ауыл шаруашылығы дақылдарын, ағаштарды, басқа 
жақсартуларды) түгендеуі және бағалауы. Жолдың әрбір телімі үшін жерді 
бөлу және қоныс аудару жөніндегі Жоспарды іске асыру барысында көмек 
алуға құқығы бар иеленушілерді верификациялау мақсатында қозғалатын 
құрылыстардың орналасуы көрсетілетін карта әзірленетін болады; 

iii. Олардың әлеуметтік-экономикалық сипаттамаларын, жынысын, этникалық 
тиістілігін және демографиясын ескере отырып, АжК тарапынан барлық ЖҚТ 
санағы;  

iv. Мүлікті түгендеумен қатар бағалау жөніндегі тәуелсіз сарапшылар жоба 
алдындағы деңгейге дейін қалпына келтірілгенге дейін толық өтеу үшін 
өтемақы мөлшерлемелерін белгілеу үшін негіз болатын қалпына келтіру 
шығыстарын нақтылауды жүргізетін болады. 

 
90. Қозғалатын активтердің түгендеу тізімдемесіне: і) қиратылатын 
құрылыстардың саны және олардың меншік иелері туралы ақпарат (гендерлік 
қатыстылығын ескере отырып); іі) қозғалатын құрылыстар орындалған құрылыс 
материалдарының түрлері; және ііі) электрмен жабдықтау және ауыз су көздері 
сияқты басқа да жылжымайтын активтер және т. б. енгізілетін болады. 
 
91. АжК орындайтын ЖҚТ-ның санағы/әлеуметтік-экономикалық жағдайларын 
зерттеу мыналарды қамтиды, бірақ олармен шектелмейді: (а) жасына, жынысына 
және біліміне қарай бөле отырып үй шаруашылығы басшыларының сипаттамасы; (б) 
отбасы мүшелері, еңбек ресурстары және жынысы белгісі бойынша бөле отырып 
жұмыспен қамтылуы; (в) және күнкөріс минимумымен салыстырғанда отбасының 
табысы мен оның көздері; (г) жер, егін және ағаштар сияқты активтерді иелену; (д) 
мектептер, клиникалар, қоғамдық нарықтар және тағзым ету орындары сияқты 
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әлеуметтік қызметтерге қол жеткізу; (е) электрге, байланыс пен жолдарға қол 
жеткізу; және (ж) қоғамдық ресурстарға қол жеткізу. Санақ кезінде: а) жол бойында 
жұмыс істейтін шағын бизнестен түсетін әлеуетті табыстардың жоғалуы; және б) 
қозғалатын бизнесте жұмыс істейтін қызметкерлердің әлеуетті орын ауыстыруы 
анықталады. Бұдан басқа, санақ ЖҚТ шығындарынан туындайтын салдарлар мен 
тәуекелдерді, атап айтқанда, халықтың табыс деңгейінің төмендеуін және шағын 
және орта бизнестің қозғалатын объектілерінде экономикалық араласуды (жұмысты 
жоғалту) анықтауға мүмкіндігін береді. Сондай-ақ осал және қорғалмаған үй 
шаруашылықтары анықталады. Бұл ақпарат орны ауыстырылатын тұлғалардың 
өтемақыларын есептеу және кірістерін қалпына келтіру үшін негіз болады. Зерттеу 
нәтижелері жобаны іске асыру аумағы туралы аудандық деңгейдегі қайталама 
әлеуметтік-экономикалық ақпаратпен толықтырылатын болады. 
 

3.2 Шығындарды түгендеу және құндық бағалау  
 
92. Жобамен қозғалатын жерлер мен құрылыстардың ағымдағы нарықтық құнын 
бағалау үшін тартылатын тәуелсіз лицензияланған бағалаушы қозғалатын 
активтерді бағалаудың толық зерттеу жұмыстарын жүргізеді. ЖҚТ толық қалпына 
келтіру құнын өтеуді қамтамасыз ету үшін қозғалған жерлер мен құрылыстар үшін 
базалық өтемақының мөлшерлемелерін белгілеу үшін қалпына келтіру құны 
анықталатын болады. Осы ақпарат пен оңалту жөніндегі қажетті шаралар туралы 
қосымша ақпараттың негізінде жоба (жобалар) үшін өтемақының, қоныс аударуның 
және оңалтудың бюджеті әзірленетін болады. Өтемақының түпкілікті көлемі ЖҚТ мен 
тиісті қоғамдастықтың / ауданның / облыстық әкімдіктің арасында келісілетін болады. 
Өтемақының барлық төлемдері, жерді беру рәсімдері салықтар мен әкімшілік 
шығыстардан босатылады. КЖ дайындауға және енгізуге байланысты шығындарды 
АжК және/немесе әкімдіктің атынан ЖК көтереді. АжК төлемдердің уақтылығын 
қамтамасыз етуге жауапты. 
 
93. Жер телімін мемлекет мұқтажы үшін сатып алудың құны, мерзімдері және 
басқа да шарттары жер телімінің меншік иесімен немесе мемлекеттік емес жер 
пайдаланушымен келісілетін болады. Жер телімінің құнын айқындау кезінде меншік 
немесе жер пайдалану құқығы тоқтатылған кезде онда анықталған активтерді қоса 
алғанда, жер телімін пайдалану құқығын қалпына келтірудің толық құны немесе 
оның құны ескерілетін болады. Құнда жер иеленушінің немесе мемлекеттік емес 
жерді пайдаланушының шартты бұзу кезінде шеккен шығындары және үшінші 
тұлғалардың алдындағы өз міндеттемелерін мерзімінен бұрын тоқтатуға 
байланысты шығындар да көрсетілетін болады. 
 
94. Жер телімін толық қалпына келтіру құны ағымдағы нарықтық баға бойынша 
қалпына келтіру құнын бағалауды талап ететін мәжбүрлі қоныс аудару жөніндегі 
Несие берушілердің саясатына сәйкес анықталатын болады, демек, ҚР 
заңнамасында көзделгеннен қатаң талаптар қояды. Фермерлік шаруашылықтар мен 
ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігі туралы деректер көзі (а) Алматы қ. 
Ауыл шаруашылығы департаменті, (б) Алматы қ. Статистика департаменті және (в) 
ЖҚТ есептері және басқа да құжаттар/деректер (Кепіл шарттары, статистикалық 
деректер және фермерлік шаруашылықтар және т.б. туралы салықтық ақпарат) 
болады. Егіннің шығыны үшін өтемақылар сатып алуға дейінгі өткен үш жылдағы 
орташа жалпы алым ретінде есептеледі. Әрбір дақыл үшін үлестік мөлшерлеме 
алдыңғы үш жылға бөлінген гектардан жалпы орташа өнімді есептеу жолымен 
алынатын болады. Құрылыс компанияларының өкілдері соңғы айларда әр түрлі 
санаттағы ғимараттардың шаршы метрін салуға жұмсалатын шығыстардың орташа 
сметасы бойынша кеңес ала алады. Сондай-ақ ауылдық округтердің / аудандардың / 
облыстардың тиісті әкімдіктерімен ағымдағы құрылыс стандарттары мен бағалары 
бойынша кеңестер жүргізілетін болады.  
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4. КЕҢЕСТЕР, ҚАТЫСУ ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫ ЖАРИЯЛАУ  

 

4.1 Кеңес беру  
95. Жоба жұртшылықтың және мүдделі тараптардың белсенді қатысуына ықпал 
етеді, бұл КЖ дайындау және іске асыру үдерісінде ақпаратпен алмасуды және 
шешімдерді қабылдауды көздейді. Кеңес берудің мақсаттары: (а) КЖ дайындау және 
іске асырумен байланысты ЖҚТ мәселелері мен қауіптерін анықтау және ескеру; (б) 
өтемақыны алу түрі мен тәсіліне қатысты ЖҚТ артықшылықтарын анықтау; (в) ЖҚТ 
қауіптерін азайту және КЖ бойынша қызметтің ашықтығын қамтамасыз ету; және (г) 
Жобаны іске асырудың қажетсіз және қымбат тұратын кідірістерін болдырмауға 
көмектесу.  
 
96. ЖҚТ-мен несие берушілердің саясатына сәйкес жан-жақты кеңес беру 
жұмыстары жүргізіліп, жерді сатып алу және қоныс аудару жөніндегі үдерістерді 
жоспарлауға және жүзеге асыруға қатысу үшін мүмкіндіктердің берілуі тиіс. Олар 
сондай-ақ олардың құқықтары мен жеңілдіктері, жоспарлау үдерісінің нәтижелері 
туралы, сондай-ақ, КЖ жүзеге асырудың кестелері мен рәсімдері туралы тиісті және 
уақтылы хабардар болуы тиіс. Қоғамдық ақпарат пен кеңес беру науқаны жерді 
сатып алу және қоныс аудару үдерісінің барлық кезеңдерінде Консорциумның 
қатысуымен АжК (немесе АжК тиісті өкілеттіктер беретін басқа органмен) жүргізілуі 
тиіс. Бұдан басқа, АжК (немесе Комитет өкілеттіктерін беретін басқа орган) 
Консорциумның қатысуымен, сондай-ақ КЖ туралы ақпаратты ашу мақсатында 
кездесулерді ұйымдастыруы және өтемақыны төлеу және қоныс аударуды жүзеге 
асыру рәсімдері туралы ЖҚТ-ды хабардар етуі тиіс. 
 
97. ҮАААЖ үшін, ең болмағанда, ЖҚТ-мен бір кеңес беру ықпал ету дәлізі 
анықталғаннан кейін жүргізіледі. Кеңес беру барысында Жоба бойынша жұмыс 
көлемі (немесе оның тиісті секциялары), уақытша және тұрақты салдарлардың 
сипаттамасы, ЖҚТ өтемақы мен көмекке құқығы, шағымдарды қарау рәсімдері, жерді 
сатып алу бойынша қызмет кестесі, түрлі мекемелердің рөлі және басқа да тиісті 
ақпарат ұсынылатын болады. ЖҚТ және басқа да негізгі мүдделі тараптар осы 
кеңестер туралы хабардар болуын қамтамасыз ету үшін, кеңес беру жұмыстарын 
өткізу кестесі мен орындары іс-шара басталғанға дейін кемінде екі апта бұрын 
жергілікті газеттерде жарияланатын болады. Сондай-ақ, Жер кодексінің талаптарына 
сәйкес ЖҚТ жеке хабарламалары жіберілетін болады. ҮЕҰ өкілдері сондай-ақ 
талқылаудың қысымымен ұштаспауын қамтамасыз ету үшін және ЖҚТ сөз сөйлеуге 
мүмкіндігінің болуы үшін бақылаушылар ретінде шақырылатын болады. АжК 
қызметкерлері (немесе АжК өкілеттікті беретін басқа ұйым) талқылау барысын 
жазады және кездесу хаттамасын дайындайды. 
 
98. Жергілікті / аудандық / облыстық әкімдіктер ҮАААЖ мәртебесі туралы 
хабардар болуы тиіс, себебі олардың көмегі қозғалатын активтерге түгендеу, санақ / 
әлеуметтік-экономикалық зерттеу және толық бағалау жүргізу үшін қажет болады. 
Бұдан басқа, ҚЖ жұмысы аяқталғанға дейін және оны мақұлдау үшін Несие 
берушілерге ұсынғанға дейін АжК орны ауыстырылатын адамдарды санақтың және 
толық зерттеудің нәтижелері туралы хабардар етеді және олардың өтемақы немесе 
қоныс аударудағы басқа да көмекке қатысты артықшылықтарының ескерілуі тиіс. 
ЖҚТ мен басқа да мүдделі тараптардың белсенді қатысуын қамтамасыз ететін 
үдерістер мен тетіктер күнін, қатысушылардың тізімін және кеңестердің 
хаттамаларын қоса алғанда, ҚЖ түпкілікті нұсқасында толық сипатталатын болады. 
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4.2 Ақпараттарды жариялау 
 

99. Кеңес беру барысында ақпараттық кітапша таратылатын болады, онда ЖҚТ 
құқықтары, рәсімдер, шағымдарды қарау тәртібі және оларға байланысты ақпарат 
қысқаша баяндалады. Кітапшада сондай-ақ кен шығарылатын орындар, алаңдар, 
қалашықтар және т. б. үшін уақытша пайдаланылатын жер телімдері туралы ақпарат 
болады.  Кітапша екі тілде – қазақ және орыс тілдерінде дайындалады және 
қоныстар / аудандар / облыстардың әкімдіктерінде таратылады. 
 
100. ЖСҚҚ (орыс және қазақ тілдерінде) Жобаны іске асыру аумағында танысу 
үшін қолжетімді болуы тиіс. ЖСҚҚ орыс, қазақ және ағылшын тілдерінде Несие 
берушілердің, ИИДМ / АжК және Консорциумның сайттарында орналастырылатын 
болады. Жобаны іске асырудың әртүрлі сатыларында (жоспарлау, іске асыру және 
бақылау) ЖСҚ бойынша әсер ету туындаған кезде мынадай іс-қимылдар 
орындалатын болады: (і) Ақпараттық кітапшаны тарату, (іі) ҚЖ 
кеңседе/Консорциумның сайттарында және тиісті қоныстың / ауданның / облыстық 
әкімдіктерінде көшірмелерінің болуы және (ііі) ҚЖ Несие берушілердің, ИИДМ/ АжК 
және Консорциумның сайттарында орналастыру. 
 
101. ҚЖ түйіндемесі (қазақ және орыс тілдеріне аударылған) іске асыру тәртібі, 
төлем кестесі, нақты топтарға көмек көрсету және шағымдарды шешу нұсқалары 
туралы қосымша ақпарат беру үшін ЖҚТ арасында таратылатын болады. 
 
 
4.3 Әйелдер мен халықтың осал топтарының өкілдерінің қатысуы  
 
102. Осал топтар өкілдерінің қоғамдық кеңес беру жұмыстарына және ЖСҚ 
байланысты басқа да іс-шараларға қатысуын қамтамасыз ету үшін шаралар 
қабылданатын болады. 
 
103. ҚЖ-ны дайындау / түпкілікті пысықтау барысында осал топтар санақ / 
әлеуметтік-экономикалық зерттеу барысында анықталатын болады және АжК 
оларды кеңес беру жұмыстарын өткізу мерзімдері мен орындары туралы хабардар 
етуді қамтамасыз етеді. Осал адамдармен кездесулер олардың құқықтары, 
өтемақылар, көмек түрлері туралы тиісті түрде хабардар ету үшін, сондай-ақ 
олардың қауіптері, артықшылықтары мен ұсыныстары туралы ақпарат алу үшін 
жүргізілетін болады. 
 
104. ҚЖ іске асыру барысында, АжК қызметкерлерін: (i) ЖҚТ-ны (әйелдер мен 
халықтың әлеуметтік осал топтарын басқаратын үй шаруашылығын қоса алғанда) 
олардың құрылысын болжамды бұзудан кемінде 3 ай бұрын алдын ала хабардар 
ету; (ii) қаражатты тиісті банк шоттарына аударуға дейінгі іс-қимылдар; және (iii) 
әйелдерді ЖСҚ іс-шараларының орындалуын мониторингтеу мен бағалауға 
қатысуға тарту; (iv) жобаны іске асыру барысында туындайтын күтілмеген әлеуметтік 
және экологиялық салдарды шешуге жобаның аумағынан халықтың осал топтары 
мен үй шаруашылығына қатысты әйелдерді тарту үшін бөледі. Сонымен қатар, ЖҚТ 
келісімімен ерлі-зайыптылардың екеуінің де тектері жаңа телімдерге меншікті тіркеу 
және қалған жерді қайта ресімдеу кезінде көрсетілетін болады. 
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5. ШАҒЫМДАРДЫ ҚАРАСТЫРУ ТӘРТІБІ 

 
105. Жобаның аясында шағымдарды қарау рәсімдері қозғалатын тұлғалардың, 
басқа да маңызды мүдделі тараптардың және қалың жұртшылықтың сауалдарына, 
пікірлеріне және шағымдарына ден қою жөніндегі жоба үшін тиімді және жүйелі 
тетікті қамтамасыз етуге бағытталған. Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жоспары 
шағымдарды қарау тетігінің толық сипаттамасын береді. Бұл тарауда жерді алып 
қою және қоныс аудару мәселелеріне қатысты шағымдарды қарау рәсімдері ғана 
сипатталады.    
 
 
5.1 Шағымдарды қарастыру үдерісінің деңгейлері  
 
106. Шағымдарды қарау механизмі (ШҚМ) жобалық қызметтің ықпалына түсетін 
аудандарда тұратын немесе жұмыс істейтін адамдар үшін қолжетімді. Жобалық 
қызметке әсер еткен немесе мазасызданған кез келген тұлға ШҚМ-ге қатысуға, оған 
жеңіл қол жеткізуге және оны пайдалануға көмек алуға құқылы. Ұсынылған ШҚМ ҚР 
құқықтық жүйесінде қарастырылған шағымдар мен дауларды шешудің қоғамдық 
механизмдерін алмастырмайды, бірақ мүмкіндігінше олардың қолданылуын азайтуға 
тырысады. 
 
107. ШҚМ-ны уақтылы жүзеге асыру үшін жалпы жауапкершілік құрылыс 
жұмыстарын басқару мен қадағалауға қатысатын Консорциумға және АжК жүктеледі, 
сондай-ақ ҮАААЖ жобасы аясында басқа да қызметте жатыр. 
 
108. Аталған ШҚМ АжК басшылығымен іске асырылатын жол секторының 
жобалары бойынша шағымдарды шешудің екі деңгейін қарастырады: 2014 жылғы 
тамызда АжК бекіткен автожол секторы жобаларында экологиялық және әлеуметтік 
қорғау шаралары бойынша шағымдарды қарау механизмі бойынша нұсқаулыққа 
сәйкес (ШҚМ бойынша нұсқаулық) аймақтық (облыстық) және орталық (Астана) 
деңгейлерінде шағымдарды қарау жөніндегі Комитет (ШҚК). Осы бөлімде ұсынылған 
ШҚК жоғарыда көрсетілген нұсқаулыққа сәйкес дайындалған, бірақ жобаның 
ерекшелігіне сәйкес келуі үшін бағытталған. Өңірлік және Орталық деңгейлерде 
ШҚК-нің жалпы жұмысына және оның тиімді және уақтылы жүзеге асырылуына 
жауапты басшылардың төрағалығымен жүргізіледі, ал үйлестірушілер тиісті 
тараптарды тартуға және ШҚМ-нің жұмысын өңірлік / орталық деңгейлерде 
үйлестіруге жауапты болады.   
 

5.1.1 ШҚМ: Өңірлік деңгей (Алматы облысы) 
 
109. Бірінші кезеңде келесі қадамдардың көмегімен аймақтық деңгейде ШҚК 
арқылы шағымды шешуге әрекет жасалады. 
 
110. Шағымдарды тіркеу: өтініш берушілер немесе мүдделі тұлғалар елді мекеннің 
әкімдігіне және/немесе Консорциумның шағымдары бойынша үйлестірушіге келіп, 
қоңырау шалып немесе қағаз немесе электронды түрде хат жібере алады. Жеке, 
телефон арқылы, қағаз немесе электрондық түрдегі хатпен немесе факс арқылы 
берілген шағымдарды қабылдау расталатын болады. Өңірлік деңгейде ШҚК, сондай-
ақ, егер өтініш беруші байланыс ақпаратын беруден бас тартқан немесе егер 
байланыс ақпараты қағаз / электрондық түрде / факспен пошта арқылы алынған 
шағымда болмаса, жасырын шағымдарды қарайды. Шағымдар нұсқауда келтірілген 
стандартты форматта жазылады. 
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111. Шағымдарды өңдеу: Түсіндіру жүзеге асырылған және қабылдау сәтінде 
шешім шығарылған сұрау салулар мен шағымдар дереу жабылады. Одан әрі 
бағалауды және іс-қимылды талап ететін жағдайлар ШҚК өңірлік деңгейде 
қаралады. Өңірлік деңгейдегі ШҚК: (і) айына екі рет кеңестер өткізеді, алайда нақты 
жағдайлар үшін арнайы кеңестер қажеттілігіне қарай ұйымдастырылуы мүмкін; және 
(іі) шағымды он жұмыс күнінің ішінде талқылайды және оны тараптарға реттеуді 
ұсынады. Өңірлік деңгейдегі ШҚК үйлестірушісі ШҚК мүшелерінің арасында тиісті 
ақпаратты таратады, ШҚК кеңестерінің хаттамаларын және жұмыстардың орындалу 
барысы туралы есептерді дайындайды және іс-әрекеттер мен шешімдер тиісті түрде 
құжатпен ресімделуіне кепілдік береді.   
 
112. Кері байланысты қамтамасыз ету: Жеке немесе телефон арқылы берілген 
шағымдарды қабылдау расталатын болады. Өңірлік деңгейдегі ШҚК үйлестірушісі 
алған сәттен бастап 3 жұмыс күні ішінде хатта немесе электрондық пошта арқылы 
алынған немесе хатпен / электрондық поштамен / факспен расталған шағымдарды 
қабылдау. Егер шағым жобалық қызметпен немесе Жобаны іске асыру нәтижесінде 
пайда болған әсерлермен байланысты болмаса және ШҚМ бойынша осы 
нұсқаулықтың аясында қаралуы мүмкін болмаса, кері байланыс шағым беруші 
Тарапқа ол қайда жіберілген органды (елді мекен әкімдігінің / аудандық / облыстық 
әкімдіктің деңгейі, тиісінше) көрсете отырып берілетін болады. 
 
113. Егер шағым өңірлік деңгейде шешілсе, шағым берген Тарап нәтижелер 
туралы хабардар етілетін болады. Егер шағым өңірлік деңгейде шешілмесе және 
орталық деңгейде қарау және шешу үшін ШҚК-ге берілсе, тиісті ақпаратты шағым 
берген Тарап, іс орталық деңгейде ШҚК-ге берілген күнді және орталық деңгейде 
шешім күтілетін күнді қоса алғанда береді. 
 
114. Анонимді шағым болған жағдайда, қағаз түріндегі жауап Консорциумның 
кеңсеіндегі ақпараттық стендте, сондай-ақ тиісті әкімдіктің ақпараттық стендінде де, 
шағым берген тұлға жауаппен келіп, таныса алатындай етіп орналастырылады. 
Қосымша, шағым мен жауап Консорциум вебсайтының парақшасында ШҚМ 
бойынша орналастырылуы мүмкін. 
 

5.1.2 ШҚМ: Орталық деңгей 
 
115. ШҚК-нің шағымын аймақтық деңгейде нәтижесіз қарағаннан кейін келесі 
қадамдардың көмегімен орталық деңгейде шағымды шешуге әрекет жасалады. 
 
116. Шағымдарды өңдеу: Егер шағым өңірлік деңгейде ШҚК-нің көмегімен 
шешілмейтін болса, онда ол барлық тиісті құжаттарды қоса алғанда, орталық 
деңгейде ШҚК-нің қарауына берілетін болады. Орталық деңгейдегі ШҚК: (і) ай 
сайынғы негізде кеңестер өткізеді, алайда нақты жағдайлар үшін арнайы кеңестер 
қажеттілігіне қарай ұйымдастырылуы мүмкін; және (іі) шағымдарды жиырма жұмыс 
күнінің ішінде талқылайды және оларды тараптарға реттеуді ұсынады. Орталық 
деңгейдегі ШҚК үйлестірушісі ШҚК мүшелерінің арасында тиісті ақпаратты таратады, 
ШҚК кеңестерінің хаттамаларын және жұмыстардың орындалу барысы туралы 
есептерді дайындайды және іс-әрекеттер мен шешімдер тиісті түрде құжатпен 
ресімделуіне кепілдік береді. 
 
117. Кері байланысты қамтамасыз ету: Егер шағым шешілсе, шағым берген Тарап 
шағым бойынша шешімнің нәтижелері туралы хабардар етіледі. Егер шағым 
орталық деңгейде ШҚК шешілмесе, тиісті ақпарат, істің неге шешілмегенін, сондай-
ақ ҚР құқықтық жүйесі аясында шешімді іздеуге ұсыныстарын бере отырып, шағым 
берген тарапқа ұсынылатын болады.   
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118. Анонимді шағым болған жағдайда немесе шағым берген тұлға байланыс 
деректерін беруден бас тартқан жағдайда, қағаз түріндегі жауап ҚазАвтожол 
облыстық филиалының және елді мекендердің тиісті әкімдіктерінің / аудандық / 
облыстық әкімдіктердің ақпараттық стендінде орналастырылатын болады. 
 

5.1.3 ШҚМ: Құқықтық жүйе 
 
119. Егер ШҚК тарапынан араласудан және көмектен кейін өңірлік, сондай-ақ 
орталық деңгейлерде шешімге қол жеткізілмеген болса, және егер шағымдарды 
қарау жүйесі шағым берген тараптар қанағаттандырмаса, іс ҚР заңнамасына сәйкес 
шешу үшін сотқа берілетін болады. 
 
120. Сонымен қатар, ШҚМ жөніндегі басшылық шағым беруші Тараптың шағымды 
қараудың бірінші кезеңінде істі сотқа беру құқығын шектемейтінін атап өткен жөн. 
 
 

5.2 Шағымдар бойынша үйлестірушілер  
 
121. ЖҚТ немесе басқа да қауіптері бар тараптар жеке өзі келіп, қоңырау шалып, 
немесе ШҚК-ге Алматы облысының деңгейі бойынша хат немесе факсты жібере 
алады.  

 

ШҚК байланыстары (аймақтық деңгей):  
Байланыс тұлғасы: Айман Жанұзақова  
Мекенжайы: Қаскелең қ., Жанғозин к-сі, 55/1-403 
Телефоны: +7 727 335 83 42;  
Электрондық пошта: ayman.zhanuzakova@bakad.com.kz  

 
122. Өңірлік деңгейдегі ШҚК келесі қатысушыларды қамтиды: 

 

• ШҚК төрағасы: (автомобиль жолдары комитеті/облыс әкімдігі тағайындайтын 
болады)   

• ШҚК үйлестірушісі: (автомобиль жолдары комитеті / Консорциум 
тағайындайды) 

• Мүшелері: 
o Алматы облысы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 

департаментінің өкілі: (тағайындалатын болады) 
o Алматы облысы әкімдігінің өкілі: (тағайындалатын болады) 
o Қарасай ауданы әкімдігінің өкілі: (тағайындалатын болады)  
o Талғар ауданы әкімдігінің өкілі: (тағайындалатын болады) 
o Ильин ауданы әкімдігінің өкілі: (тағайындалатын болады) 
o ҮЕҰ өкілі (өкілдері): (тағайындалатын болады)  

 
123. Өңірлік деңгейдегі ШҚК келесі қатысушыларды қамтиды: 

• ШҚК төрағасы: (тағайындалатын болады) 

• ШҚК үйлестірушісі: (тағайындалатын болады) 
 
ШҚК байланыстары (орталық деңгей):  
Байланыс тұлғасы: Әсел Қарымбаева  
Мекенжайы: 32/1 Қабанбай батыр, Астана, 010000, Қазақстан 

Автомобиль жолдары комитеті,  
Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі 

Телефоны:  +8 (7172) 75-46-41 
Электрондық пошта: a.karymbaeva@miid.gov.kz  

 
 

mailto:ayman.zhanuzakova@bakad.com.kz
mailto:a.karymbaeva@miid.gov.kz
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5.3 Шағымдарды қарастыру үдерісін жариялау 
 
124. Осы ЖСҚҚ аясында шағымдарды шешу үдерісі ақпараттық кітапшалар 
арқылы таратылатын болады және ауылдық / аудандық / облыстық әкімдіктердегі 
ақпараттық стендтерде, сондай-ақ Консорциумның веб-сайты мен ақпараттық 
стендінде орналастырылатын болады. Сондай-ақ, ШҚМ көпшілік алдында кеңес 
беру және жобаны іске асыру ауданында бейресми кездесулер барысында 
Консорциум өкілдерімен ұсынылады. Шағымдарды шешу туралы ақпаратты 
Консорциум / АжК жұмыс барысы туралы есептерде жинақтайды, олар Несие 
берушілерге ұсынылады. 
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6. ИНСТИТУЦИОНАЛДЫҚ ҚҰРЫЛЫМ 

 
125. ҚЖ-ны дайындау, орындау, мониторингтеу және бағалау адекватты 
ұйымдастырушылық пен институционалдық қолдауды талап етеді. Бұл бөлімде 
жерді сатып алуға және қоныс аударуға байланысты қызметтегі әртүрлі 
бөлімшелердің міндеттері сипатталады.  
 
6.1 Автомобиль жолдары комитеті 
 
126. ИИДМ атынан АжК барлық ҚЖ-ны дайындау, іске асыру, қаржыландыру және 
бағалау үшін жалпы жауапкершілікте болады. АжК: (а) ЖСҚҚ және ҚЖ әзірлейді 
(барлық ілеспе іс-шараларды қоса алғанда): бастапқы мәліметтерді жинау, қайта 
есептеу, ЖҚТ әлеуметтік-экономикалық жағдайын зерттеу, алынатын жерлерді және 
басқа да активтерді бағалау, жұртшылықпен кеңесу, ақпараттық брошюраларды 
жариялау және тарату) және оны Несие берушілермен келісу; (b) жерді сатып алу 
және оған қатысты тараптарға өтем төлеу туралы шешім қабылдауды қоса алғанда, 
ҚЖ аясында іс-шараларды орындау; (с) жерлерді сатып алу, сондай-ақ шағымдарды 
қарау және реттеу үдерісіне тартылған әкімдіктер мен басқа да ұйымдардың 
қызметін үйлестіру; (d) қоныс аудару және қолдайтын іс-шаралардың өтемақысын 
төлеу және іске асыру үшін бюджетті ұсыну (е) бекітілген ЖСҚҚ-мен және ҚЖ-мен, 
сондай-ақ Несие берушілердің талаптарымен жерді сатып алу және қоныс аудару 
жөніндегі іс-қимылдардың  сәйкестігін қамтамасыз ету, (f) өтемақылар төлеуді 
қамтамасыз ету, сондай-ақ құрылыс жұмыстары басталғанға дейін объектілер мен 
коммуникациялардың орнын ауыстыруды/көшіруді аяқтау және (g) ҚЖ-ның 
орындалуына мониторинг және бағалау жүргізу (ішкі мониторингті және сәйкестік 
туралы есепті жасау үшін қоныс аударудың Сыртқы мониторингін жүзеге асыратын 
компанияның мәліметтерін ұсынуды қоса отырып). 
 
127. АжК, сондай-ақ ЖСҚ бойынша барлық міндеттерді орындауға қатысатын 
тиісті мемлекеттік органдармен ведомствоаралық үйлестіру мен байланысты 
қамтамасыз ету, шағымдарды реттеуге қатысу және сот процестеріне көмектесуді 
қоса алғанда, жоғары деңгейде шешімдер қабылдау үшін жауап береді. 
Шағымдарды шешуге қатысты АжК орталық деңгейде шағымдарды қарау жөніндегі 
комитетті құруға және аймақтық деңгейде шағымдарды қарау жөніндегі комитетті 
құруға қолдау көрсетуге жауап беретін болады. АжК ҚЖ дайындау және іске 
асыруды қамтамасыз ету, мониторингті және ШҚМ қызметін жүзеге асыру, сондай-ақ 
ҚЖ орындау туралы есепті/есепті уақтылы дайындау және оны құрылыс 
жұмыстарының уақтылы басталуын қамтамасыз ету үшін Несие берушілерге ұсыну 
үшін жерді сатып алуға және қоныс аударуға байланысты міндеттерді орындау үшін 
арнайы қызметкерді (әлеуметтік мәселелер жөніндегі маманды) тағайындайды. 
 

6.2 Аудандық әкімдіктер 
 
128. ЖСҚ бойынша үдерісті күнделікті жүзеге асыру әкімдіктердің қарамағында 
болады. Аудандық әкімдіктерде ЖСҚ мәселелері жөніндегі үйлестірушілер ҚЖ іске 
асыруды үйлестіруге жауап беретін болады. Аудандық әкімдіктер: 
 

• Санақ нәтижелері мен жаңа ақпараттың негізінде ЖҚТ деректер базасын 
әзірлеу мен жаңартуда ЖҚТ тізбесін АжК ұсыну және қолдауға; 

• АжК және Алматы облысының тиісті мемлекеттік органдарымен (мысалы, 
Алматы ҒӨО, Әділет департаменті және т. б.) тұрақты өзара іс-қимылды 
қолдауға; 
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• Мемлекеттің мұқтажы үшін жерді/мүлікті алып қою туралы жарлықты (-тарды) 
дайындау және басып шығаруға; 

• Жерді/мүлікті алдағы сатып алу туралы ЖҚТ хабарламасын қамтамасыз 
етуге; 

• Санақ жүргізу, ЖҚТ әлеуметтік-экономикалық зерттеу және сатып алынатын 
жер/мүлік бағалауын жүргізу кезінде АжК көмек көрсетуге; 

• Қоғамдық кеңестерге қатысуға, ақпараттық кітапшалар туралы ақпаратты 
ашуға және таратуға; 

• ЖҚТ-мен өтемақыны келісу үшін құжаттарды дайындауға; 

• ЖҚТ-мен шарттарды ресімдеу және өтемақы төлемдерін ресімдеу үшін 
құжаттарды дайындауға; 

• ҚЖ іске асыруда және өтемақыларды төлеуде АжК-мен ынтымақтастыққа; 

• Мәжбүрлеп алып қою туралы істерді жүргізуге; 

• ЖҚТ жер телімдерінің қалған телімдерін қайта тіркеуге және далалық 
зерттеулер жүргізуге көмектесуге; 

• Өңірлік деңгейде шағымдарды қарау үдерісіне қатысуға; 

• Жерді ауыстыру және жерді қайта қалпына келтіру мәселелері бойынша ЖҚТ 
мен басқа да аралас жер пайдаланушылар арасында талқылауларды 
жүргізуге және келісімдерді жасауға көмектесуге;  

• Ауыл шаруашылығы қызметін жалғастыру үшін жарамсыз қалған телімдерді 
қайта сыныптауды қалайтын ЖҚТ-ға көмек көрсетуге;  

• Ішкі мониторинг мақсаттары үшін АжК-ға қажетті деректерді ұсынуға; 

• Қоныс аударудың сыртқы мониторингін жүргізетін аудиторға қажетті 
деректерді беруге жауапты болады. 

 
6.3 Консорциум 
 
129. Консорциум жерді сатып алу және қоныс аудару жөніндегі қызметке 
мониторинг жүргізуге және шағымдарды қарауға байланысты міндеттерді 
орындайтын болады.  Консорциумның құрамына жерді сатып алу мен қоныс 
аударуға және шағымдарды қарауға байланысты міндеттерді орындауға жауап 
беретін штаттық маман (кем дегенде жобаны іске асырудың бірінші жылына 
тартылған) кіретін болады. Атап айтқанда, Консорциум: 

• (і) тұрақты пайдалануға сатып алуға жататын қосымша жер телімдерінің; (іі) 
құрылыс жұмыстарын жүзеге асыру үшін уақытша пайдалануға қажет болуы 
мүмкін қосымша жер телімдерінің қажеттілігін анықтайды; 

• Алматы облысының тиісті мемлекеттік органдарымен (мысалы, Алматы 
ЖерҒӨО, Әділет департаментімен) және тиісті әкімдіктермен тұрақты 
үйлестіру мен байланыс жұмыстарын жасайды; 

• Жұртшылықпен кеңесуге және ақпаратты ашуға қатысатын болады; 

• Шағымдарды өңірлік деңгейде қарауды үйлестіру үшін АжК-мен 
ынтымақтасатын болады; 

• Жерді уақытша пайдалануға алу үдерісі туралы мониторинг жүргізу 
мақсатында АжК ақпаратын ұсынатын болады; 

• Қоныс аудару мониторингі бойынша сыртқы сарапшыны тартады, ол сыртқы 
мониторингке және ҚЖ орындау және осыған байланысты үдерістерді 
құжаттау туралы есепті дайындауға/ұсынуға жауап береді. 

 
6.4 Басқа мекемелер мен ұйымдар 
 
130. Бірнеше басқа мекемелер мен ұйымдар ЖСҚ бойынша қызметті дайындауға 
және жүзеге асыруға қатысады:  

• ҚР Үкіметі жерді және басқа да объектілерді сатып алу мақсатында 
қаржыландыру мен өтемақы төлеуге қатысады; 
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• Жергілікті соттар. Сот жүйесі, егер Консорциум / тиісті әкімдік / АжК және 
қозғалатын жер телімінің/мүліктің иесі / пайдаланушысы арасында келісімге 
қол жеткізілмеген жағдайда, ЖСҚ үдерісіне тартылатын болады. ҚР сот 
жүйесінің пирамидалық иерархиясы бар және оған (i) аудандық соттар; (ii) 
облыстық соттар; (iii) ҚР Жоғарғы Соты кіреді. Сот үдерісі келесі кезеңдерден 
тұрады: i) бірінші сатыдағы сот; ii) апелляциялық сот; iii) кассациялық сот; 
және iv) Жоғарғы Сот. Мәжбүрлеп алып қою мәселелері жағдайында әкімдік / 
АжК сот жүйесіне сүйенеді, ол тиісті сот үдерісі барысында экспроприация 
туралы істерді қарайды, тыңдау өткізеді және жер / мүліктің 
экспроприациялануы мүмкін екендігі және қандай бағамен екендігі туралы 
шешім қабылдайды;  

• Тәуелсіз бағалаушылар. Сатып алуға/ экспроприациялауға жататын 
қозғалатын активтерді бағалау үшін АжК жалдайтын аккредиттелген / 
лицензияланған жеке фирмалар. 

 
6.5 Несие берушілер 
 
131. Несие берушілер берілген құжаттаманың негізінде жерді сатып алу және 
қоныс аудару үдерісінің Несие берушілер саясатының талаптарына сәйкес келетінін 
куәландырады.  
 

6.6 Жерді сатып алу және қоныс аудару бойынша жоспарды дайындау 
 
132. ҚЖ-ны дайындау жер бөлу белдеуі анықталған кезде жобалау кезеңінде 
басталады және ЖСҚ үдерісіне байланысты әсер етуі расталатын болады. ҚЖ-да 
Жоспардың іс-шараларын дайындау, аяқтау, келісу және іске асыру мерзімдері 
көрсетіледі. ЖСҚ бойынша іс-шаралар орындалғаннан кейін (сыртқы мониторинг 
бойынша сарапшы растаған) құрылыс жұмыстары Жобаны іске асыру ауданында 
(ЖСҚ үдерісін қамтитын телімдерде) басталуы мүмкін. Уақытша алынған жерлерді 
қалпына келтіру жалға алу кезеңінің соңында жүзеге асырылады. Төменде берілген 
3-кесте ҚЖ есептілігін дайындауда, қарауда, іске асыруда, бағалауда және 
дайындауда әр түрлі ұйымдардың рөлін жинақтайды. 
 
3 кесте. Дайындау үдерісі, түпкілікті келісу, ЖСҚ ҚЖ іске асыру үдерісі 

 

No. Жұмыстың сипаты Жауапты ұйымдар/бөлімшелер 

A. ҚЖ дайындау 

A1 Жобаны пысықтау  Консорциум 

A2 ӘД және ЖҚТ тізбесін анықтау «Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік 

корпорациясы» КЕАҚ филиалы Алматы 

облысы, Әкімдіктер 

A3 Қозғалған активтер мен бизнестің құжаттарын 

жинау/тексеру 

АжК, ауылдық / аудандық / облыстық 

әкімдіктер, тәуелсіз бағалаушылардың 

қолдауымен A4 Өтемақы төлемдерінің мөлшерін түпкілікті 

келісу 

A5 Жалға алу үшін ауыстыру және жалға 
алушылармен жалдау шарттарын жасасу 
ретінде қолжетімді телімдерді анықтау 
жөніндегі жұмыстарды аяқтау 

A6 ҚЖ алдын ала нұсқасын әзірлеу 

A7 ҚЖ түпкілікті нұсқасын қарау/келісу Несие берушілер, АжК 

A8 ҚЖ ақпаратын ашу Несие берушілер, АжК/ИИДИ, Консорциум 

B. Жерді сатып алу және қоныс аудару жөніндегі іс-қимыл жоспарын іске асыру 

B1 Жобаның мақсаты үшін жерді/ мүлікті сатып 
алу туралы қаулы беру 

ҚР Үкіметі, АжК, әкімдіктер 

B2 ЖСҚ үшін қажетті, оның ішінде қосымша ҚР Үкіметі, АжК, әкімдіктер 
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No. Жұмыстың сипаты Жауапты ұйымдар/бөлімшелер 

көмек және жалдауды қалпына келтіру үшін 
қажетті қаражатты талдау 

B3 Сыртқы мониторинг бойынша сарапшыны 
тарту  

Консорциум 

B4 ЖҚТ түрлі топтарының типтерін анықтау АжК, тәуелсіз лицензияланған бағалаушылар 

мен Консорциумның қолдауымен 

B5 Жерлерді алу туралы ресми хабарлама  Әкімдік, АжК 

B6 Жалға алушылар үшін баламалы телімдерде 
жалға берудің жаңа шарттарын беру 

Әкімдік, АжК 

B7 Жаңа телімдерді, оның ішінде жалға берудің 
жаңа шарттарын ресімдеу (тіркеу)  

Алматы облысының Әділет департаменті / 

ЖерҒӨО, АжК 

B8 Экспроприация жағдайларын қарау Әкімдік, АжК, ҚР Үкіметі 

B9 ЖСҚ үдерісінің мониторингі бойынша есептер АжК 

B01 Сәйкестік туралы есепті дайындау  Консорциумның, АжК, Әкімдіктің қолдауымен 

сыртқы мониторинг бойынша сарапшы 

B11 Сәйкестік туралы есепті шолу  Несие берушілер 

B12 ҚЖ бағасын жариялау Сыртқы мониторинг бойынша сарапшы 
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7. МОНИТОРИНГ ЖӘНЕ ЕСЕПТІЛІК 

 
133. Мониторингтің негізгі мақсаты ҚЖ жүзеге асыруда қол жеткізілген ілгерілеуді 
және ҚЖ іске асыру механизмдері мен қоныс аударудың түзетілуі мүмкін болатын 
қиындықтарының себебін (немесе себептерін) мүмкіндігінше тезірек анықтау болып 
табылады. Мониторинг үлкен маңызға ие, өйткені ҚЖ іске асыру құрылыс 
жұмыстарын жүргізуді қамтитын кез келген жоба үшін, жерді сатып алу, өтемақылар 
төлеу және қоныс аудару мәселелеріне байланысты, құрылыстың кідіруін тудыруы 
мүмкін. Кідіріс себептерін алдын ала анықтау АжК орындау барысында әсерді 
жеңілдету бойынша шараларды әзірлеуге мүмкіндік береді. Бұл үшін келесі екі 
механизм пайдаланылады: (i) АжК-мен ынтымақтастықтағы ішкі мониторинг; және ii) 
Тәуелсіз сарапшының тарапынан сыртқы мониторинг. 
 
 
7.1 Ішкі мониторинг 
 
134. ҚЖ-дағы барлық іс-шаралар белгілі бір уақыт аясына ие. АжК нәтижелері 
тоқсан сайын Несие берушілерге хабарланатын ЖСҚ ҚЖ іске асырудың ішкі 
мониторингін тұрақты жүзеге асыратын болады. Тиісті ақпарат әкімдікте 
(әкімдіктерде) және тікелей жергілікті жерлерде ҚЖ енгізудің ілгерілеуі мен 
нәтижелерін бағалау үшін, сондай-ақ қажет болған жағдайларда жұмыс 
бағдарламасын түзету үшін жиналатын болады. Кешенді ішкі мониторингке жататын 
көрсеткіштер үдеріспен және оның тікелей нәтижелерімен байланысты болады: (і) 
ақпаратты ашу, ақпараттық науқан және ЖҚТ-мен және мүдделі тараптармен кеңесу; 
(іі) қозғалған жерлер мен құрылыстар үшін өтемақы төлеу; (ііі) қозғалған құрылыстар 
мен ЖҚТ-ның басқа да мүліктерінің орын ауыстыру мәртебесі; (iv) шағын бизнеске 
қатысты кәсіпорындарға жіберілген пайданы өтеу; (v) баламалы жер телімдерін 
жалға беру және (v) жер телімдерін қайта тіркеу; сондай-ақ (vi) өмір сүру деңгейін 
қалпына келтіру. 
 
135. Жоғарыда аталған көрсеткіштердің мониторингі ай сайын мынадай тәсілдерді 
қолдану жолымен жүзеге асырылатын болады: (а) барлық ЖҚТ үшін толық зерттеу 
нәтижелеріне шолу; (b) ЖҚТ-мен кеңесу және бейресми әңгімесу; (с) тереңдетілген 
тақырыптық зерттеулер; (d) ЖҚТ-ға қатысты іріктелген зерттеулер; (е) негізгі ақпарат 
көздерімен сұхбат; және (f) жол өтетін ауылдық елді мекендердің тұрғындарымен 
кездесу. 
 
 
7.2. Сыртқы мониторинг  
 
136. Сыртқы мониторинг жөніндегі тәуелсіз сарапшының (СМС) міндеттерін 
сыртқы мониторингті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ жоспарды орындау үдерісін 
құжаттандыру мақсатында ҚЖ орындау туралы есепті дайындау және ұсыну үшін 
жауапты болатын тәуелді кеңес беруші орындайды. Сыртқы мониторинг ҚЖ-ны іске 
асыру және қоныс аудару барысында жүзеге асырылады және жоспар толығымен 
орындалғаннан кейін сәйкестік туралы есепті дайындаумен аяқталады. Егер ҚЖ іске 
асыру ұзақ мерзімді талап ететін өмір сүру деңгейін қалпына келтіру жөніндегі 
шараларды қамтыса, онда сәйкестік туралы есеп өмір сүру деңгейін қалпына келтіру 
жөніндегі шараларды іске асыру жоспар бойынша жүретінін растауы тиіс (егер осы 
сәтте олар әлі толық орындалмаса). 
 
137. СМС келесі әрекеттерді орындайды: 

• Әкімдіктердің, АжК және Консорциумның құжаттамаларын талдайды, 
өтемақыларды төлеуді, өтемақыларды төлеуді бекіту рәсімдерін талдайды 
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және олардың ЖСҚҚ-ның және Несие берушілер саясатының талаптарына 
сәйкестігі жөнінде ұсынымдар береді; 

• ЖСҚ үдерісіне қатысты олардың білімі мен қауіптерін, олардың құқықтары 
мен көмек көрсету жөніндегі шараларды бағалау үшін ЖҚТ кездейсоқ 
репрезентативтік іріктемесімен сауалнама жүргізеді; 

• Тиімділікті және ҚЖ сәйкестігін бағалау үшін барлық деңгейлерде ЖСҚ 
үдерісін жүзеге асыруды бақылайтын болады; 

• Шағымдардың сипатын және шағымдарды қабылдау және қарау тетігінің 
жұмыс істеуін ЖҚТ сұрау арқылы барлық деңгейлерде өтініштерді өңдеу 
үдерісін қарау жолымен растайды; 

• Мүмкін болған жағдайда, құрылыс алаңдарына тікелей жақын орналасқан, 
қозғалғанға дейін және одан кейін, шағын кәсіпорындарды иеленетін ЖҚТ-да 
ЖСҚ-ны бағалау үшін ЖҚТ-ның өмір сүру деңгейіне зерттеу жүргізеді;  

• Қажет болса, ҚЖ іске асыру үдерісін және түзету іс-қимылдарының 
жоспарларын ықтимал жақсартуға қатысты АжК мен әкімдіктерге кеңес 
беретін болады; және 

• Сәйкестік туралы есепті дайындайды. 
 

138. ҚЖ дайындау мен іске асырудың сәйкестігі туралы дайындалған СМС 
бағалау АжК мен Несие берушілерге қажеттілігіне қарай тиісті шараларды қарау 
және қабылдау үшін берілетін болады. 

 
 
 

8. БЮДЖЕТ ЖӘНЕ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ 

 
139. ҚР Үкіметі / АжК ҮАААЖ үшін ҚЖ-ны жүзеге асыруға және дайындауға, жерді 
сатып алуға, көшіруге байланысты шығындарды өтеуге, транзакциялық/тіркеу 
шығыстарына, ҮАААЖ-ны жүзеге асыруға байланысты жаңа жалдау шарттарын 
бөлуге және жер телімін қайта тіркеуге арналған шығыстарға жауапты болады. 
 
140. ҚЖ і) барлық қолданылатын баптар мен үстемеақылар бойынша бірлік үшін 
өтемақы мөлшерлемелерін, іі) бірлік үшін өтемақы мөлшерлемелерін есептеу 
әдіснамасын және ііі) әкімшілік шығыстар мен күтпеген шығыстарды қоса алғанда, 
жоспарға байланысты барлық шығыстар бойынша шығыстар кестесі көрсетілетін 
бөлім мен бюджеттерді қамтитын болады. ҚР Үкіметі / АжК Жоспарды 
(жоспарларды) іске асыру үшін қажетті қаражатты уақтылы бөлуді / аударуды 
қамтамасыз етеді. Бөлу ҚЖ-да көрсетілген бюджеттік қажеттіліктерді ескере отырып, 
кезең-кезеңімен қайта қаралатын болады. 
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1 ҚОСЫМША. ҚОНЫС АУДАРУ ЖОСПАРЫНЫҢ ҚҰРАМЫНА ҚОЙЫЛАТЫН 
ТАЛАПТАР 
   
Қысқаша мазмұндама 
Бұл бөлімде жоба мәнінің қысқаша сипаттамасы, зерттеулердің маңызды 
қорытындылары мен ұсыныстары, құқықтары мен міндеттері, сондай-ақ ұсынылатын 
іс-әрекеттер қамтылған. 
 
B. Жобаның сипаты 
Бұл бөлімде жобаның жалпы сипаттамасы – жерді сатып алуға немесе мәжбүрлеп 
қоныс аударуға немесе басқасына әкелетін жобаның құрамдас бөліктерін талқылау 
және жобалау саласын айқындау қамтылады. Онда қоныс аударудың салдарларын 
болдырмау немесе азайту үшін балама жолдардың сипаттамасы, сондай-ақ сандық 
деректердің кестесі және түпкілікті шешімнің негіздемесі беріледі. 
 
C. Жерді алып қою және қоныс аудару ауқымы 
Бұл бөлімде:  

(i) жобаның әлеуетті әсерінің сипаттамасы, оның ішінде жобалау қызметімен 
көрсетілетін жергілікті жердің және әсер ету аймағының картасы;  
(ii) жерді алу/сатып алу ауқымының сипаттамасы (картографиялық 
деректермен) және осындай шараларға жүгіну қажет болған себептерді 
көрсету;  
(iii) негізгі әсерлердің қысқаша мазмұны (сатып алынған мүлік, өткізілген 
тұлғалар); және  
(iv) қоғамдық меншікті және жалпыға ортақ пайдаланылатын өзге де 
ресурстарды сатып алу туралы ақпарат қамтылған. 

 
D. Әлеуметтік-экономикалық ақпарат және негізгі деректер 
Әлеуметтік әсерді бағалау, санақ және өзге де зерттеулер нәтижелері-деректер 
гендерлік қағидат, осалдық қағидаты бойынша және өзге де әлеуметтік топтарға 
бөлінуі тиіс: 

(i) әлеуметтік, мәдени және экономикалық параметрлерді ескере отырып, 
жобаның әсер ету аймағындағы адамдар мен қауымдарға жер мен мүлікті 
сатып алудың ықтимал әсерлерінің сипаттамасын анықтау және санау;  
(іі) жобаның аз қамтылған тұлғаларға, тұрғылықты халықтарға, этникалық 
азшылықтарға және басқа да осал топтарға әсерін талқылау;  
(ііі) орны ауыстырылатын адамдарға қоныс аударудың гендерлік 
қатыстылығына байланысты әсерін айқындау;  
(iv) әйелдердің әлеуметтік - экономикалық жағдайын, әсерін, мұқтаждықтары 
мен басымдықтарын айқындау. 

 
E. Ақпаратты ашу, кеңес беру және қатысу 
Бұл бөлімде:  

(i) Мүдделі тараптар, әсіресе олардың ішіндегі ең бастысы туралы ақпарат;  
(ii) Жобалық циклдің әртүрлі сатыларында пайдаланылатын кеңес беру 

жұмыстарын өткізу және оларға қатысу тетігі туралы ақпарат;  
(iii)  Барлық мүдделі тараптарды тарту мақсатында жобаны әзірлеу және 

дайындау барысында қабылданатын жоба және қоныс аудару туралы 
ақпаратты тарату жөніндегі қызмет;  

(iv) Жобаның ықпал ету аймағындағы адамдармен (оның ішінде қабылдаушы 
қоғамдастықтармен) кеңес беру жұмыстарын қорытындыларын, осы 
тұлғалардан ескертулер мен түсіндірмелерді қоныс аудару жөніндегі 
жоспарды әзірлеу кезінде қалай ескергенін көрсете отырып, қысқаша 
баяндау;  
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(v) Танысу үшін қоныс аудару жөніндегі жоспардың алдын ала нұсқасын жария 
ету тәртібі, оның ішінде болашақта осындай жоспарларды жария ету үшін 
көзделген шаралар мен шарттар; және  

(vi)  Ақпаратты ашу бойынша жоспарланған шаралар (оның ішінде таратуға 
жататын ақпарат түрі және оны тарату әдістері) және жобаны іске асыру 
барысында кеңес беру жұмыстарын жүргізу үдерісі қамтылған. 

 
F. Шағымдарды қарау механизмі 
Осы бөлімде жобаны іске асыру барысында құқықтары мен мүдделері қозғалатын 
тұлғалардан келіп түсетін шағымдарды қарау механизмі қаралады. Сондай-ақ 
шағым беру рәсімдерінің сипаттамасы бар, сондай-ақ механизмнің жұмысына 
гендерлік аспектінің әсері қарастырылады. 
 
G. Құқықтық негіздері 

(i) Жобаға қатысты қолданылатын ұлттық және жергілікті заңнаманың 
сипаттамасы, сондай-ақ оларды жою жөніндегі шараларды көрсете отырып, 
ұлттық заңнама мен Несие берушілердің талаптары арасындағы 
олқылықтарды талдау.  

(ii) Орын ауыстырған тұлғаларға қатысты атқарушы агенттіктің құқықтық және 
саяси міндеттемелерінің сипаттамасы;  

(iii) Мүліктің, табыстың және өмірлік деңгейдің құнын қалпына келтіру үшін 
өтемақы мөлшерлемелерін бағалау және анықтау үшін пайдаланылған 
принциптер мен әдіснамалар. Өтемақылар мен көмек алу белгілері мен 
шарттары, өтемақылар төлеу мерзімдері мен тәсілдері.  

(iv) Жерді сатып алу үдерісін сипаттау және негізгі рәсімдік талаптарды сақтау 
үшін кестені дайындау. 

 
H. Құқық, көмек көрсету және төлемдер 

(i) Тиісті жәрдемақыларды алу құқықтары мен шарттары, қоныс аударуға көмек 
көрсету жөніндегі шаралар (тиісті жәрдемақылар бойынша жиынтық кестені 
қоса алғанда);  

(ii) Осал топтарға, оның ішінде әйелдерге және басқа да ерекше топтарға көмек 
көрсету; және  

(iii) Зардап шеккен адамдардың жобаны іске асыру барысында даму үдерісінен 
пайда мен артықшылықтарды алу мүмкіндігі. 

I. Тұрғын үйді ауыстыру 
(i) Тұрғын үйді ауыстыруды, ақшалай өтемақыларды төлеуді және/ немесе өз 

таңдауын қоса алғанда, тұрғын үйді және өзге де құрылыстарды ауыстыру 
жөніндегі нұсқалардың сипаттамасы. Тұрғын үйді ауыстыру 
бағдарламаларын дайындау кезінде гендерлік мәселелерді анықтауды 
және осал топтарға көмек көрсетуді және оларды ықпалдастыруды 
қамтамасыз ету; 

(ii) Қоныс аудару үшін қаралатын жерлердің, халықпен жүргізілген кеңес беру 
жұмыстарының сипаттамасы және орналасқан жерінің толық мәселесін 
қоса алғанда, жергілікті жерді экологиялық бағалау және даму 
мұқтаждарын іріктеудің негіздемесі;  

(iii) Жергілікті жерді дайындау және ауыстыру кестелері  
(iv) Жылжымайтын мүлікке құқықтарды реттеу және қоныс аударушыларға 

құқықтарды беру туралы құқықтық уағдаластықтар;  
(v) Қоныс аударумен және жаңа орында жайғастырумен көмек көрсету 

жөніндегі шаралар; 
(vi) Азаматтық инфрақұрылымды ұсыну жөніндегі жоспарлар;  
(vii) Жергілікті халықпен бірлесу. 

 
J. Табысты қалпына келтіру және оңалту 
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(i) Өмір сүру қаупін анықтау, демографиялық деректер мен тіршілік 
көздеріне негізделген кестелерді дайындау.  

(ii) Табысты қалпына келтіру бағдарламаларының сипаттамасы-тіршілік 
әрекетінің барлық түрлерін қалпына келтіру үшін көптеген 
мүмкіндіктерді қосу. Бірнеше мысалдары: жобаның пайдасы мен 
артықшылықтарын бөлу, пайданы бөлу механизмдері, үлестік қатысуы 
бар акционерлік қоғам, мысалы, жер теліміі түрінде, тұрақтылық пен 
қауіпсіздік желілерін талқылау;  

(iii) Әлеуметтік сақтандыру/ жобаның арнайы қорлары арқылы әлеуметтік 
қауіпсіздік желісі;  

(iv) Осал топтарды қолдау үшін ерекше шаралар;  
(v) Гендерлік аспектілерді қарау;  
(vi) Оқыту бағдарламалары. 

 
K. Қоныс аудару бюджеті және қаржылық жоспар 

(i) Қоныс аудару жөніндегі бөлім үшін бюджетті қоса алғанда, көшіруге 
байланысты барлық қызмет түрлері мен пункттері бойынша, 
қызметкерлерді даярлау, мониторинг және бағалау жүргізу, қарызды 
жүзеге асыру барысында ҚЖ дайындау;  

(ii) Қаражаттардың қозғалысының сипаттамасы. Жыл сайын қоныс аудару 
бойынша бюджеттің шығындарын негізгі баптар бойынша көрсетуі тиіс; 

(iii) Өтемақы мөлшерлемелерін және шығыстардың өзге де сметаларын 
есептеу барысында жасалған барлық жорамалдар үшін негіздеме 
енгізу (күтпеген шығыстар мен өзге де мән-жайларды назарға ала 
отырып), сондай-ақ ауыстыру құны;  

(iv) ҚЖ бюджеті үшін қаржыландыру көздері туралы ақпарат. 
 

L. Институционалдық база  
(v) институционалдық қайта ұйымдастыру қажеттілігін және оның 

функционалдық міндеттерін, сондай-ақ қоныс аудару жоспарында 
көзделген шараларды жүзеге асыруға арналған механизмдерді 
қарайды;  

(vi) институционалдық әлеуетті арттыру, оның ішінде қажет болған 
жағдайда, техникалық көмек әлеуетін арттыру жөніндегі бағдарламаны 
қамтиды;  

(vii) қоныс аудару мен басқаруды жоспарлау кезінде жобамен мүдделері 
қозғалатын халықтың мүдделері мен құқықтарын қорғайтын 
ұйымдардың рөлін, егер мұндай тартылса, ҮЕҰ рөлін қарастырады; 
және  

(viii) көшуді жоспарлау және басқару үдерісіне әйел жынысты 
өкілдерін тарту жолдарын қарастырады.  

 
M. Іске асыру кестелері 

Бұл бөлім қоныс аудару мен оңалтуға қатысты негізгі қызмет үшін белгілі бір 
мерзімдер аясында толық іске асыру кестесін қамтиды. Осы іске асыру кестесі қоныс 
аударуға қатысты қызметті азаматтық құрылыс жұмыстары жөніндегі жобаның 
кестесімен үндестіру үшін барлық шараларға қолданылады және жерді алу үдерісін 
де, жұмыс кестесін де жүргізуді қамтамасыз етеді. 
 

N. Мониторинг және есептілік 
Бұл бөлім қоныс аудару жоспарының іске асырылуына мониторинг жүргізу және 
бағалау үшін жобаға қолданылатын тетіктер мен тиісті өлшемдерді қарайды. Бөлім 
сондай-ақ жоба ықпалындағы тұлғалардың мониторинг жүргізуге қатысуы үшін 
шараларды көздейді. Осы мәселелермен қатар, бөлім есептерді өткізу тәртібін де 
қарастырады. 



Жерді сатып алу және қоныс аудару қағидаттары 
Қазақстан: Үлкен Алматы Айналма Автожолы (ҮАААЖ) 

 

 58  

 

 
 


