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ҚЫСҚАРТУЛАР ТІЗІМІ  

Қысқарту Толық жазылуы 

АДБ Азиялық даму банкі 

ҮАААЖ Үлкен Алматы Айналма Автомобиль Жолы 

ЕҚҚДБ Еуропа қайта құру және даму банкі 

ИДБ Ислам даму банкі 

ШҚ Шаруа қожалығы 

ХҚК Халықаралық қаржы корпорациясы  

ТЕТ Техникалық емес түйіндеме 

ҚОӘБ Қоршаған ортаға әсерді бағалау 

ҚӘОӘБ Қоршаған ортаға және әлеуметтік салаға әсерді бағалау 

ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ 
Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және қоршаған ортаны 

қорғау 

МТӨІЖ Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жоспары 

ҚӘОБЖ Қоршаған ортаны және әлеуметтік саланы басқару жоспары 

ЭӘШЖ Экологиялық және әлеуметтік іс-шаралар жоспары 

ҚР Қазақстан Республикасы 

ЖСАҚАП Жерді сатып алу және қоныс аудару принциптері 

БАҚ Бұқаралық ақпарат құралдары 

ТЭН Техникалық-экономикалық негіздеме 

ЖШС  Жауапкершілігі шектеулі серіктестік 
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1 КІРІСПЕ 

Осы құжат Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A. Ş., Makyol Inşaat Sanayi 

Turizm ve Ticaret A., Korea Expressway Corporation и SK Engineering & Construction 

Co. Ltd. (бұдан әрі «ҮАААЖ консорциумы» немесе «Консорциум» деп аталушы) 

құрамындағы компаниялар консорциумы үшін ERM Eurasia Limited («ERM» 

немесе «Консультант») компаниясымен әзірленген. 

ҮАААЖ Жобасының негізгі мақсаты «Хоргос-Алматы-Бішкек-Тараз-Шымкент-

Ташкент» («Жібек жолы») және «Алматы-Қарағынды-Астана-Петропавловск» 

халықаралық көлік дәлізінің қиылысындағы айналма жолды салу. Айналма 

автожол құрылысы Алматы қаласымен  көлік коммуникациясын қамтамасыз ету 

үшін жарамды транзиттік көлік ағындарының едәуір бөлігін оған қайта 

бағыттауға және оларды жалпыға ортақ пайдаланылатын жолдардан қайта бөлуге 

мүмкіндік береді. 

Осы құжат - Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жоспары ("МТӨІЖ"), 

Кредиторлардың талаптарына сәйкес ҮАААЖ Жобасы үшін ERM 

компаниясымен әзірленген. МТӨІЖ "жарамды" құжат болып, мүдделі 

тұлғалармен іс-қимылдағы жобаның қажеттілігін одан әрі көрсету үшін қосымша 

жаңартылуы мүмкін. 

Кредиторлар мынадай халықаралық қаржы институттары: Азия Даму Банкі 

(АДБ), Еуропа Қайта Құру және Даму банкі (ЕҚДБ), Ислам Даму Банкі (ИДБ) 

және Халықаралық Қаржы Корпорациясы (ХҚК) Ұсынған жобаны іске асыруды 

қаржыландыру мүмкіндігін қарастырады. 

Жобаға қатысатын негізгі Тараптар төмендегі кестеде көрсетілген (1-1 кесте) 

Кесте 1-1   Жобаға қатысушы негізгі тараптар 

Функциясы Тараптардың атауы 

Арнайы құрылған компания 

(немесе Консорциум) 
• «BAKAD Investment and Operations» ЖШС  

Бас мердігер (жобаны жобалау, 

материалдық-техникалық 

қамтамасыз ету және құрылыс 

үшін жауап береді) 

• Төмендегі компаниялардың бас мердігері: 

o Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A. Ş.,  

o Makyol Inşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A. Ş.  

o SK Engineering & Construction Co. Ltd. 

Концедент 
• Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму 

министрлігі 

Техникалық жобалау тобы 
• «Каздорпроект» ЖШС,  

• ҒЗжӨК "Каздоринновация" ЖШС 

Атқарушы билік органдары 

• Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму 

министрлігі 

• Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму 

министрлігінің Автомобиль жолдары комитеті 

(http://roads.mid.gov.kz)  

• Алматы облысының әкімшілігі  

(http://zhetysu.gov.kz)  

• Талғар ауданының әкімдігі 

(https://www.akimat-talgar.gov.kz)  

• Қарасай ауданының әкімдігі  

(http://karasay.zhetisu.gov.kz/) 

• Іле ауданының әкімдігі  

(http://www.iletany.kz/page_lang_r.html) 

Кредиторлар • АДБ (https://www.adb.org/), 

http://roads.mid.gov.kz/
http://zhetysu.gov.kz/
https://www.akimat-talgar.gov.kz/
https://www.adb.org/
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Функциясы Тараптардың атауы 

• ЕҚҚДБ  (https://www.ebrd.com/), 

• ИДБ (https://www.isdb.org/), 

• ҚХК  (https://www.ifc.org). 

ERM компаниясы халықаралық стандарттар мен Кредиторлардың талаптарына 

сәйкес жобаның қоршаған және әлеуметтік ортаға  әсерін бағалау (ҚӘОӘБ) үшін 

ҮАААЖ консорциумымен тартылған болатын. 

ҚӘОӘБ Кредиторлардың мынадай талаптарына сәйкес жүргізілді: ЕҚҚДБ 

экологиялық және әлеуметтік саясаты (2014), АДБ қорғау шаралары бойынша 

саясат туралы ереже (2009), Экологиялық және әлеуметтік тұрақтылықты 

қамтамасыз ету бойынша ХҚК қызметінің стандарттары (2012), Қоршаған 

ортаны, денсаулық пен еңбекті қорғау жөніндегі ХҚК жалпы басшылығы (2007), 

Ақылы автомобиль жолдары үшін қоршаған ортаны, денсаулық пен еңбекті 

қорғау жөніндегі ХҚК басшылығы (2007), сондай-ақ басқа да қолданылатын 

халықаралық стандарттар, мысалы, Еуропалық Одақ директивалары. 

Мүдделі тараптармен өзара іс - қимыл жөніндегі осы жоспар жергілікті халықты 

(бірінші кезекте) және басқа да мүдделі тараптарды жоба туралы хабардар ету 

тетіктерін сипаттайды және оларға Жобаны 1дамытуға қатысты өздерінің 

ескертпелері мен ұсыныстарын беру бойынша мүмкіндіктер береді. 

Халықаралық стандарттарға сәйкес МТӨІЖ өз алдына мынадай негізгі 

міндеттерді қояды: 

• Тікелей айтылған халыққа және басқа да мүдделі тараптарға, сондай-ақ 

кең жұртшылық өкілдеріне жоба бойынша қолжетімді құжаттама және 

оны алу тәсілдері туралы хабарлау; 

• Айтылған тұлғалар мен басқа да мүдделі тараптар (мысалы, азаматтардың 

осал санаттары) жобаға қатысты өздерінің ескертулерін бере алатынын 

немесе сұрақтар қоя алатынын сипаттау; және 

• ҚӘОӘБ туралы есептің қорытынды нұсқасын дайындау кезінде осы 

ескертпелердің қалай ескерілетінін түсіндіру. 

Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жөніндегі ұлттық және халықаралық 

талаптардың сипаттамасы осы Жоспарға 3-қосымшада беріледі. 

                                                      

1 Мүдделі тараптар - бұл жобаға тікелей немесе жанама әсер ететін, сондай-ақ жобаға қатысты өз мүдделері және/немесе оң 

немесе теріс түрде болсын, оның нәтижелеріне әсер ету мүмкіндігі бар тұлғалар немесе топтар. Мүдделі тараптардың қатарына 

айтылған жергілікті қоғамдастықтар немесе тұрғындар, олардың ресми немесе ресми емес өкілдері, орталық немесе жергілікті 

билік орындары, саясаткерлер, діни лидерлер, азаматтық қоғам ұйымдары және ерекше мүдделері бар топтар, ғылыми топтар 

немесе басқа компаниялар жатқызылуы мүмкін. 

https://www.ebrd.com/
https://www.isdb.org/
https://www.ifc.org/
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2 ЖОБАНЫҢ СИПАТТАМАСЫ 

2.1 ЖОБАНЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ 

ҮАААЖ Жобасының негізгі мақсаты «Хоргос-Алматы-Бішкек-Тараз-Шымкент-

Ташкент» («Жібек жолы») және «Алматы-Қарағынды-Астана-Петропавловск» 

халықаралық көлік дәлізінің қиылысында айналып өту жолын салу болып 

табылады 

Көлік құралдарының едәуір бөлігін Алматы орталығынан айналма жолға қайта 

бағыттау көлік ағынын ұйымдастыруды жеңілдетіп қана қоймай, қаладағы 

ауаның ластануы мен шу жүктемесін төмендетуге ықпал ететін болады. 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 3 қарашадағы N 1005 

қаулысымен ҮАААЖ орта мерзімді концессиялық жобалар тізбесіне енгізілді 

(Құрылыс - Пайдалану - Табыстау шарттарында іске асыру үшін).  

ҮАААЖ Алматы облысында салынатын болады: жол Алматы қаласының 

айналасында батыстан шығысқа қарай, қаланың солтүстік шекарасын бойлай, 

орта есеппен қала орталығынан 20-25 км қашықтықта өтетін болады (Сурет 2-1 

қараңыз). 

Жол Алматы облысының Қарасай (27,5 км, ПК 0 – ПК 275), Іле (19,26 км, ПК 275-

467) және Талғар (19,24 км, пк 467 – ПК 660) аудандарының аумағы бойынша 

өтеді. ҮАААЖ жолының жалпы ұзындығы 66 км құрайды. 

2-1 кестеде көрсетілгендей жобалау мақсатында трасса 6 секцияға (іске қосу 

кешендеріне) бөлінді. 

2-1 кесте  ҮАААЖ жолының іске қосу кешендері  

Секция Орналасуы, км+ Сипаттамасы Аудан 

Секция 8а және 

8б 

Секция 8а 

ПК 0 – ПК 09 

Жалпы ұзындығы – 

900 м 

Секция 8б 

ПК 09 – ПК 45 

Жалпы ұзындығы – 

4,4 км 

Секция 8а Қырғауылды ауылынан 

батысқа қарай "Алматы-Ұзынағаш" (А4) 

жолының 22+640 км жол айрығының 

жанындағы айналма көлік айрығынан 

басталып, "Алматы – Бішкек" (А2) 

жолының қиылысында аяқталады.  

Секция 8б Қырғаулы өзенін, осы өзеннің 

бүйір арнасын, ирригациялық каналдар 

мен ойпаттарын/жыраларын кесіп өтеді. 

Қарасай 

ауданы 

Секция 1 ПК 45– ПК 240 

Жалпы ұзындығы – 

19,5 км 

Алматы-Бішкек (A2) жолынан басталады 

және Исаево ауылының шығысына қарай 

"Алматы-Чемолған" жолынан 

солтүстікке қарай жаңа жол айрығында 

аяқталады. 

Ақсай өзені, Үлкен Алматы арнасы, 

Қарғалы өзенінің бүйір арнасы, сондай-ақ 

бірнеше суару арналары мен жыралар 

сияқты бірқатар жер үсті су объектілерін 

кесіп өтеді. 

Қарасай 

ауданы 

Секция 2 ПК 240 –ПК 440 

Жалпы ұзындығы – 

20 км 

Исаево ауылынан Шығыстағы айрықтан 

басталып, Өтеген Батыр қаласының 

оңтүстік бөлігіндегі "Алматы – 

Қапшағай" (А3) автомагистралының жаңа 

айрықшасында аяқталады. 

Іле ауданы 
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Секция Орналасуы, км+ Сипаттамасы Аудан 

Көптеген үлкен және кіші өзендер мен 

бұлақтарды кесіп өтіп, соның салдарынан 

көптеген көпірлерді, оның ішінде ағынды 

суларды бұру үшін жыралар мен суару 

арналары арқылы өтетін өткелдерді 

қамтиды. "Жапек Батыр-Комсомол" 

жолында жол айрығының құрылысы 

Үлкен Алматы өзенінің арнасын уақытша 

ауыстыруды талап етеді. 

Секция 3 ПК 440 – ПК470 

Жалпы ұзындығы – 

3 км 

"Алматы – Қапшағай" (A3) тас жолының 

қиылысында басталып, АЛ17 -жолынан 

шығысқа қарай шамамен 200 м-де 

аяқталады.  

Қарасу өзенін (44 + 800 км) және Алматы-

Семей темір жолын (45 + 500 км) қиып 

өтеді. 

Іле ауданы / 

Талғар ауданы 

Секция 4 ПК 470 – ПК570 

Жалпы ұзындығы – 

10 км 

Покровканың солтүстік-шығыс 

бөлігіндегі " Алматы-Жетіген-Қапшағай 

"(АЛ-17) жолынан шығысқа қарай 

шамамен 200 м басталып, "Алматы – 

Қорғас" (A2) жолының қиылысында 

аяқталады. 

Қарабұлақ, Алмерек 1 және 2 өзендерін, 

сондай-ақ Талғар ауданынан келе жатқан 

кейбір суару және дренаж арналары мен 

сарқынды суларды бұру арналарын кесіп 

өтеді. 

Талғар ауданы 

Секция 9 ПК 570– ПК 660 

Жалпы ұзындығы – 

9 км 

"Алматы-Қорғас" (А2) жолының 

қиылысынан оңтүстік – шығысқа қарай 

басталып, "Алматы – Талғар – 

Евгеньевка" жолының қиылысында 

аяқталады. 

Талғар ауданы 

Жолдарды жіктеудің ұлттық жүйесіне сәйкес ҮАААЖ 4-6 қозғалыс жолағы бар 

1А 1санатындағы жол болып табылады.  

2038 жылы, концессиялық кезеңнің соңында, қозғалыстың болжамды 

максималды қарқындылығы Секция 3 шегінде күніне 67 000 автомобильге жетеді 

және қозғалыс қарқындылығының ең аз мәні Секция 9 шегінде күніне 17 000 

автомобильді құрайды деп болжанады. 

ҮАААЖ жолынан жақын елді мекендер 1-қосымшаның кестесінде көрсетілген. 

 

                                                      

1 Қазақстан Республикасының құрылыс нормалары мен қағидалары. СНжҚ 3.03-09-2006 

"Жолдарды жобалау" 
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Сурет 2-1 ҮАААЖ трассасының орналасуы 
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2.2 ЖОБАНЫ ІСКЕ АСЫРУ МЕРЗІМІ 

Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жобаны іске асырудың барлық 

кезеңдерінде, оның ішінде: 

• Дайындық кезеңі: 

o 2018 ж: жобалық құжаттаманы әзірлеу, қаржыландыру шарттары 

мен кестесін анықтау; 

• Құрылыс: 

o 2019-2023 жж.: коммуникацияларды көшіру, жер жұмыстары, 

жол төсемін / үйінді жайластыру, жол айрықтарын, эстакадалар, 

мал айдайтын жолдар және т. б. салу; 

• Пайдалану: құрылыс аяқталғаннан кейін, алдын ала - 2022-2023 жж. 

бастап; 

• Құқықтарды беру: 2038 жылы Концессиялық келісім мерзімі 

аяқталғаннан кейін Консорциум ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық 

даму министрлігіне жобаны иелену және пайдалану құқығын береді; 

• Пайдаланудан шығару / жабу: МТӨІЖ дайындау кезінде ҮААЖ-ны 

пайдаланудан шығару мерзімі анықталған жоқ. ҮАААЖ 

Жобаның әрбір кезеңінде мүдделі тараптарды тұрақты хабардар етуге және 

олардан кері байланыс алуға бағытталған нақты іс-шараларды іске асыру 

көзделеді. 

Осы құжаттың 4-тарауында ("Өзара іс-қимыл бойынша бұрын өткізілген іс-

шаралар") Жобаның техникалық-экономикалық негіздемесі сатысында бұрын 

іске асырылған іс-шаралар сипатталған. Ағымдағы (дайындық) кезең үшін 

МТӨІЖ құрамы 6-тарауда ұсынылған. 

Концессиялық келісім аясында құрылыс, пайдалану кезеңдеріндегі және ол 

аяқталғаннан кейінгі МТӨІЖ іс-шараларының алдын ала тізбесі 7-тарауда 

ұсынылған. Жабу және пайдаланудан шығару кезеңі үшін өзара іс-қимыл 

жоспары Жобаны іске асырудың неғұрлым соңғы кезеңдерінде әзірленетін 

болады, өйткені қазіргі уақытта 1А санаттағы автомобиль жолын пайдаланудан 

шығару көзделмеген. 
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3 МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРДЫ АНЫҚТАУ ЖӘНЕ ТАЛДАУ  

Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл бөлігінде Кредиторлардың талаптарына 

сәйкес Консорциум әртүрлі тұлғалар мен топтарды анықтау бойынша, i) тікелей 

немесе жанама түрде айтылатын, немесе жобада (яғни, мүдделі тараптар) 

айтылуы мүмкін, не ii) Жобаға қатысты қызығушылық танытуы мүмкін (яғни 

басқа мүдделі тараптар) жұмыстар жүргізділді. 

Бұл процесс Консорциумға Жобаны іске асыруға мүдделі және/немесе 

алаңдаушылық білдірген және тиісінше өзара іс-қимыл процесіне қатысуы тиіс 

тұлғалар туралы нақты түсінік алуға мүмкіндік берді. 

Мүдделі тараптардың анықталған топтарының тізбесі төмендегі кестеде 

берілген (3-1 кесте). Анықталған топтардың әрқайсысы бойынша мүдделі 

тараптардың толық тізбесі осы жоспарға 2-қосымшада келтірілген.  

3-1 кесте Мүдделі тараптардың топтары  

Мүдделі тараптардың 

топтары 
Мүдделі тараптар 

Жоба үшін жерді 

тұрақты немесе 

уақытша иеліктен 

шығару нәтижесінде 

айталатын жерді 

пайдаланушылар (жеке 

және заңды тұлғалар) 

• Фондық әлеуметтік жағдайларды бағалау шеңберінде 

аяқталмаған сот істері, шешілмеген шағымдар мен жол үшін 

жерді бөлу шегінде адамдардың өмір сүру жағдайлары 

анықталды; 

• Жобалық шешімдердің өзгеруіне байланысты жерді сатып алу 

нәтижесінде айтылуы мүмкін жеке және заңды тұлғалар 

ҮАААЖтрассасы, 

тасымалдау 

маршруттары, 

карьерлер және т.б. 

маңында тұратын 

халық. 

• ҮАААЖ трассасына жақын тұратын халық (Қарасай, Іле және 

Талғар аудандарының елді мекендерінің тұрғындары); 

• Карьерлер ауданында тұратын халық (Еңбекшіқазақ және 

Жамбыл аудандарының елді мекендерінің тұрғындары); 

• Тасымалдау маршруттарының бойында тұратын халық 

(Еңбекшіқазақ және Қарасай аудандарының елді мекендерінің 

тұрғындары). 

Үкіметтік емес 

ұйымдар мен тәуелсіз 

сарапшылар  

• Мамандандырылған экологиялық, әлеуметтік, зерттеу, 

үкіметтік емес және қоғамдық ұйымдар (ауылдық кеңестерді, 

ақсақалдар кеңестерін, қоныстардың бейресми көшбасшылары 

қоса алғанда); 

Мемлекеттік билік 

органдары, реттеуші 

органдар 

• Ұлттық, өңірлік және жергілікті деңгейдегі мемлекеттік 

органдар; 

Жобаға тартылатын 

ұйымдар мен персонал, 

оның ішінде 

мердігерлер мен 

қосалқы мердігерлер  

• Жобалық ұйымдар; 

• Серіктестер мен консультанттар; 

• Өнім берушілер мен құрылыс мердігерлері; 

• Акционерлер мен кредиторлар. 

БАҚ • Өңірлік, аудандық және муниципалдық деңгейдегі баспа БАҚ; 

• Телевидение; 

• Интернет-ресурстар; 

Әлеуетті айтылған 

халықтың осал 

санаттары 

• Олардың жасы, мүгедектігі, білім деңгейі, әлеуметтік-

экономикалық мәртебесі және т. б. себептер бойынша өзара 

әрекеттесуі қиын болуы мүмкін жергілікті тұрғындар. 

Мүдделі тараптардың тізбесі анықталады және жобаны іске асырудың кез 

келген кезеңінде өзгертілуі мүмкін. 

Мүдделі тараптарды алдын ала анықтаудың негізгі мақсаты мүдделі 

тараптардың түрлі топтары үшін қолайлы өзара іс-қимыл әдістерін іріктеу 

болып табылады. Оның ішінде, Жобаны іске асыруға елеулі әсер етуге қабілетті 
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неғұрлым жоғары дәрежеде айтылған тараптармен және/немесе тараптармен 

өзара іс-қимыл неғұрлым тығыз болып, ақпаратты тиісінше ашуды және қажетті 

кері байланыс алуды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 
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4 ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ БОЙЫНША БҰРЫНДАРЫ ЖҮРГІЗІЛГЕН ІС-

ШАРАЛАР 

4.1 МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ ТАРИХЫ (2006-2013) 

4.1.1 2006-2008 жылдардағы мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл 

ҮАААЖ жобасымен байланысты инженерлік-экологиялық зерттеулер 2006 

жылы, ал жерді сатып алу 2007 жылы басталды.  

Алайда, 2013 жылға дейін атқарушы билік органдары жұртшылықты Жобаны 

жоспарлау және әзірлеу процесіне, сондай-ақ жерді сатып алу және қоныс 

аудару процесіне тарту мақсатында ешқандай жария консультациялар өткізген 

жоқ. 

2008 жылғы маусымда жұмысты жобалау жөніндегі консультант қысқаша түрде 

жұртшылықты ҮАААЖ жобасының техникалық-экономикалық негіздемесі 

(ТЭН) Қоршаған ортаны қорғау министрлігіне қарауға берілгендігі туралы 

хабардар етті, алайда, жобаға қатысты ақпарат ашылмаған немесе жұртшылық 

назарына жеткізілмеген. 

4.1.2 2013 жылы жұртшылықпен өткізілген консультациялар 

ТЭН әзірлеу барысында 2013 жылы Көлік және коммуникация министрлігі 3 

(атауы 2013 жылғы жағдай бойынша) жұртшылықпен консультациялар өткізуге 

бастама жасады. 2013 жылдың сәуір айында жұртшылыққа Жоба бойынша 

қоғамдық тыңдаудың басталуы туралы үндеу жарияланды.  

2013 жылы ТЭН әзірлеу аясында мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл бойынша 

мынадай іс-шаралар өткізілді: 

• Қарасай, Іле және Талғар аудандарындағы қоғамдық тыңдаулар; 

• жергілікті халық өкілдерімен фокус-топ нысанында талқылау; 

• аудандық деңгейдегі билік органдарының өкілдерімен фокус-топтар 

нысанында талқылау. 

Қоғамдық консультацияларға аудандық әкімшілік аппаратының, Алматы 

облыстық комитеттерінің — Автомобиль жолдары комитеті мен Жер 

комитетінің өкілдері, сондай – ақ ҚӘОӘБ бойынша кеңесшілер - "Дортранс" 

ҚазЖКМҒЗжЖИ өкілдері қатысты. 

4-1-кесте - Қоғамдық консультациялардың қатысушылары4 

Өткізу орны Күні Қатысушылары 

Ер адамдар Әйел адамдар Барлығы 

Іле ауданы 2013 жылғы 3 

мамыр 
12 15 27 

                                                      

3  2019 жылы-Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі 

4 Үлкен Алматы айналма жолы (ҮАААЖ) бойынша концессиялық жобаның техникалық-экономикалық 

негіздемесінің (ТЭН) деректері, экологиялық бөлім, Кокс есебі, 2015 жылғы қараша 
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Өткізу орны Күні Қатысушылары 

Ер адамдар Әйел адамдар Барлығы 

Талғар ауданы 2013 жылғы 3 

мамыр 
10 5 15 

Қарасай ауданы 2013 жылғы 4 

мамыр 
20 9 29 

Барлығы 42 29 71 

 

Қоғамдық тыңдау барысында мынадай мәселелер талқыланды: 

• аудан аумағы бойынша ҮАААЖ магистралінің бағыты; 

• жер телімдеріне қолжеткізу; 

• мал айдауға арналған жер асты өткелдерінің орналасуы; 

• инженерлік желілерді қайта жөндеу және ауыстыру; 

• жер телімдерін бөлу және ғимараттарды бұзу (құнын нақтылау); 

• ҮАААЖ бойындағы қосалқы объектілерді және т. б. салуға рұқсат алу 

Қоршаған ортаға теріс әсерді азайтуға және жоюға бағытталған шараларға 

ерекше назар аударылды. 

Бұдан басқа, ҮАААЖ жобасымен жанасатын аудандардың әрқайсысында Кокс 

Консалт ГмбХ (Kocks Consult GmbH) консалтингтік компаниясымен фокус-

топтарда талқылаулар өткізді (талқылаулар 6 фокус-топтарда жүргізілді). 

Зерттеудің міндеттері: жобаны іске асырудан туындаған әсерлерді анықтау және 

жерді бөлу мәселелерін талқылау болды.  

Фокус-топтардың қатысушылары мынадай қауіп-қатерлерді айтты: 

• конституциялық құқықтардың бұзылуына қатысты алаңдаушылық; 

• жерді бөлу — жер телімдерін бөлу және меншікті иеліктен шығару 

процесінің әділетсіз сипаты (әр түрлі мөлшердегі өтемақылар 

ұсынылады); 

• жер телімдерінің құнын әділетсіз бағалау және олардың жоғалтқаны 

үшін барабар емес өтемақы; 

• ҮАААЖ жобасы бойынша консультациялардың болмауы / ақпараттың 

қол жетімсіздігі; 

• жергілікті және жалпы мемлекеттік билік органдарына деген сенімнің 

төмендеуі; 

• жемқор шенеунік және өсіп келе жатқан сыбайлас жемқорлық / қорқыту 

туралы қорқыныш;  

• тұрғын үй құрылыстарының жоғалғаны үшін жеткіліксіз және төмен 

өтемақы бойынша алаңдаушылық; 

• өмір сүруге қаражаттың жоғалуы, табыстың жоғалуы (экономикалық 

орын ауыстыру); 

• тұрғын үй секторындағы әлеуметтік шиеленістің өсуі және 

тұрақтылықтың бұзылуы; 

• пайданы бөлу. 

2013 жылы нысаналы топтарға қатысушылармен өткізілген әңгімелесу 

барысында, аудандық билік өкілдері Жобаның шегерілуі мен әлеуметтік 
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шиеленістің өсуі орын алған жерді бөлудің ұзақ процедураларына наразылық 

білдірді. 

4.1.3 2018 жылғы қоғамдық тыңдау 

2018 жылы қоғамдық тыңдауды Қазақстан Республикасы Инвестициялар және 

даму министрлігінің Жол комитетімен  ұйымдастырылды (атауы – 2018 жылғы 

шілдедегі жағдай бойынша). Әзірлеушілер командасының өкілдері 

("Каздоринновация" ҒЗӨК ЖШС) жобаның техникалық аспектілері туралы 

хабарласа, әкімдіктер өкілдері жергілікті тұрғындарға жерді сатып алу және 

ұйымдастыру мәселелері туралы ақпарат берді. Тыңдаудың негізгі мақсаты 

қазақстандық заңнама талаптарына сәйкес ҚӘОӘБ ашу болды. 

Қатысушылар тізімін ҚӘОӘБ-тың 3.7 қосымшасынан III том, 3.0 Әлеуметтік 

зерттеулер Техникалық қосымшасын табуға болады. 

 Талғар ауданындағы қоғамдық тыңдаулар: 12 наурыз, 2018  

ҚӘОӘБ жобасы бойынша қоғамдық тыңдаулар 2018 жылдың наурыз айында 

өткізілді. ҚӘОӘБ материалдары Талғар ауданының жергілікті атқарушы 

органдарына берілді. Жария тыңдауларға 513 жергілікті тұрғындар қатысты. 

"Каздоринновация" ЖШС өкілдері ҮАААЖ жобасының техникалық 

сипаттамалары, қоршаған ортаға әсер ету және әсерлерді барынша азайтудың 

көзделген шаралары туралы хабарлады. Жоба бойынша ескертулер мен 

ұсыныстарды беру үшін байланыс ақпараты берілді: 

• Жобалау ұйымы: ҒЗжӨК "Каздоринновация" ЖШС 

• Жауапты тұлға: Айгуль Салимовна Муйнадарова 

• Мекенжайы: Қазақстан, Алматы қаласы, Сейфуллин көшесі, 485-үй, 

122-кеңсе 

• Тел.: +7 (717) 253-99-59; 

• Email: kazdorin@mail.ru. 

Өткізілген талқылау барысында мынадай тақырыптар қозғалды: 

• Жерлерді сатып алу 

• Жоба туралы толық ақпарат; 

• Құрылыстың басталуы; 

• Жобалау командасы мен Консорциум өкілдерінің қоғамдық кеңес беру 

процесіне одан әрі қатысуы. 

Қоғамдық тыңдаулар хаттамасына сәйкес қатысушылардан ескертулер немесе 

ұсыныстар түскен жоқ. 

 Қарасай ауданындағы қоғамдық тыңдау: 20 шілде, 2018  

Ұлттық заңнамаға сәйкес ҚӘОӘБ бойынша қоғамдық тыңдаулар Қарасай 

ауданы, Іргелі ауылындағы Мәдениет орталығында 2018 жылғы 20 шілде өтті.  

Тыңдау Консорциумның бастамасы бойынша өткізілді. Тыңдауды өткізу туралы 

хабарлама жергілікті газетке берілді ("Казахстанская Правда" газеті, 28.06.2018 

ж. № 120 басылым). 

Тыңдауларға аудандық және ауылдық әкімшіліктер, Консорциум, 

"Каздоринновация" ЖШС (жобалаушылар), "КацЦЕП" ЖШС (ҚӘОӘБ тарауын 

                                                      

5 Қоғамдық тыңдау хаттамасына сәйкес. 
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құрастырушылары) өкілдері қатысты. Қатысушылардың жалпы саны 40 адамды 

құрады. 

Кездесу барысында мынадай сұрақтардың санаттары талқыланды: 

• "Пограничник" бау-бақша серіктестігінің қиылысы және бес үйге кіруді 

жоғалту. Үй шаруашылықтарына қолжетімділікті қамтамасыз ету. 

Коммуникация жүйелерін тасымалдау; 

• бау-бақша серіктестігінің аумағында иелерінде меншік құқығы туралы 

тіркелген құжаттары жоқ екі үй шаруашылығы орналасқан, осыған 

байланысты иелері ең төменгі түгендеу құны бойынша есептелген 

өтемақы мөлшерімен келіспеді; 

• Райымбек және Қырғаулды ауылдарына ҮАААЖ кіру және шығу 

туралы мәселе; 

• Райымбек ауылының жаңа шағын ауданында қосымша дренаж жүйесін 

құру бойынша ұсыныс; 

• ауыл шаруашылығы жерлерін оларға қолжетімділіктің болмауына 

байланысты тікелей мақсаты бойынша пайдаланудың қол жетімсіз 

болуы; 

• жолға іргелес елді мекендердің тұрғындарына жеңілдіктер ұсыну; 

• коммуникацияны ауыстыру кезінде бау-бақша серіктестіктеріне, елді 

мекендерге электрмен жабдықтаудың уақытша көздерін ұсыну; 

• ауыл маңындағы құрылысшылар лагерін қоршауды ұйымдастыру 

бойынша ұсыныс. 

Тыңдаудың қорытындысы бойынша жобалық құжаттаманы мемлекеттік 

экологиялық сараптамаға шығару ұсынысы қойылды. 

Іле ауданындағы қоғамдық тыңдау: 

ҚӘОӘБ бойынша Жария тыңдаулар ұлттық заңнамаға сәйкес түпкілікті 

жобалық шешімдер пайда болғаннан кейін өткізіледі. 

4.2 ҚӘОӘБ ӘЗІРЛЕУ БАРАСЫНДАҒЫ МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ 

ҚӘОӘБ әзірлеу аясында мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жасау бойынша 

бірқатар іс-шаралар өткізілді, оның ішінде: 

• Аудандық билік органдарының өкілдерімен консультациялар; 

• Ауыл әкімшіліктерінің өкілдерімен консультациялар; 

• Аудандық және ауылдық әкімшіліктер департаменттерінің 

басшыларымен ішкі интервью; 

• Фермерлер, ақсақалдар, жұмыссыздар, шағын және ірі бизнес өкілдері, 

халықтың осал топтарының өкілдерімен фокус-топ нысанында 

талқылау; 

• Жобаның әсер ету аймағында орналасқан үй шаруашылықтарына 

сауалнама жүргізу; 

• Жоба үшін бөлінген жер телімдеріндегі жерді пайдаланушыларына 

және/немесе тұрғындарына сауалнама жүргізу; 

Төменде мүдделі тараптарды тарту бойынша  іс-шаралардың түйіндемесі 

келтіріледі. 
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4.2.1 Бастапқы әлеуметтік-экономикалық деректерді жинау 

Әлеуметтік зерттеулердің бастапқы деректерін зерттеуге дайындық кезеңінде 

аймақтық, аудандық және жергілікті (ауылдық) билік органдарына әлеуметтік-

экономикалық жағдайлар және Жоба аумағы бойынша статистика туралы 

ақпарат сұрауларын жасау және ұсыну жүзеге асырылды. Барлығы 14 сұрау салу 

дайындалып, жіберілді. 

Сұрау салуларды жібергеннен кейін үш әкімшілік — Талғар, Іле және Қарасай 

аудандарының басшыларымен кездесулер өткізілді. 

Еңбекшіқазақ және Жамбыл аудандарының аумағында жобаның негізгі емес 

нысандары (карьерлер) ғана орналасқандықтан, осы аудандар әкімшілігінің 

өкілдерімен кездесулер өткізілген жоқ. Бастапқы әлеуметтік-экономикалық 

жағдайларға арналған тараулар ашық көздерден ақпарат сұрауларын жіберу 

арқылы алынған статистикалық деректер негізінде, сондай-ақ карьерлер 

маңында тұратын жақын маңдағы елді мекендердің тұрғындарына сұрау салу 

нәтижелері бойынша құралады. 

4.2.2 Далалық әлеуметтік зерттеу және консультациялар  

Далалық әлеуметтік зерттеу ҚӘОӘБ әзірлеу процедурас аясында 2018 жылғы 22 

маусым мен 19 шілде аралығында жүргізілді.  

Далалық әлеуметтік зерттеудің негізгі мақсаты Жобамен айтылған аудандарды 

анықтау, жобамен айтылған тұлғалар мен олардың арасында халықтың осал 

топтарын анықтау, әлеуметтік-экономикалық деректерді жинау және құрылыс 

жұмыстары басталғанға дейін жобаны іске асырудың фондық шарттарын 

анықтау болды. Жиналған фондық деректер ҚӘОӘБ, сондай-ақ МТӨІЖ 

біріктірілген. 

4.2.3 Аудандық және ауылдық әкімшілік өкілдерімен консультациялар 

өткізу 

Талғар ауданы әкімінің орынбасарымен және Талғар ауданы әкімшілігінің 

өкілдерімен бастапқы отырыс 2018 жылғы 22 маусымда өткізілді. Іле ауданы 

әкімінің орынбасарымен, әкімшілік өкілдерімен және Қарасай ауданы 

басшыларымен кездесулер 2018 жылғы 26 маусымда өткізілді. 

Алғашқы кездесулерден кейін аудан әкімшіліктерінде аудандық әкімшіліктер 

мен ауылдық округтер әкімдіктерінің бөлімдерінің мамандарымен бірқатар ішкі 

интервьюлер өткізілді. 

Жалпы алғанда, Талғар ауданында жергілікті билік органдарының өкілдерімен 

24, Іле ауданында 13 және Қарасай ауданында 17 ішкі интервью, оның ішінде 

ауылдық әкімшіліктердің басшыларымен 13 ішкі интервью жүргізілді. 

Трассаның бойында орналасқан ауыл қоныстары Жобаға тікелей әсер 

ететіндіктен, олар далалық әлеуметтік зерттеулер көлеміне енгізілді. 

Талқылау барысында келесі өзекті мәселелер көтерілді: 

• тұрғын үй алқаптарының ауыл шаруашылығы алқаптарына таралуының 

әсері; 

• тұрғын үй құрылысының қиылыстары мен фрагменттері;  

• жергілікті жолдарға қол жеткізу; 

• шумен ластануы және шаң шығарындылары. 
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Консультативтік отырыстар барысында қозғалған аспектілер осы ҚӘОӘБ 

туралы есепте тиісті түрде қаралды (тиісті тақырыпқа арналған тарауды 

қараңыз).  

4.2.4 Фокус-топтарда талқылау 

Ауылдық елді мекендердегі фокус-топтарда талқылаулар халықтың мынадай 

нысаналы топтары арасында өткізілді:  

• фермарлер,  

• ақсақалдар (жергілікті халықтың басқа мүшелері арасында беделі бар 

қарт адамдар),  

• шағын бизнес өкілдері,  

• халықтың осал топтарының өкілдері.  

Фокус-топтардың қатысушылары әкімдіктердің (ауылдық округ әкімшілігі) 

ұсынымдарына сәйкес шақырылды .  

Жалпы фокус-топ нысанында 19 кездесу өтті: оның ішінде 5-Талғар ауданында, 

6-Қарасай ауданында, 8-Іле ауданында. 

Фокус-топтар нысанындағы талқылаулар ауылдық мектептерде өткізілді, 

нысаналы топтың сандық құрамы 4-тен 10 адамға дейін өзгерді, жынысы, жасы 

немесе әлеуметтік мәртебесі бойынша шектеулер болған жоқ. Фокус-топқа 

қатысуға шақыру критерийі мүдделі тараптардың қандай да бір тобына 

қатыстылығы болып табылды. Әкімшілік өкілдері талқылауға қатысқан жоқ. 

Осыған байланысты ірі агрофирмалар 2013 жылы өтемақы алып, қазіргі таңда 

олар өз бизнесін қайта бағдарлап, өтемақы алудың өткен процесін талқылаудың 

қажеттілігінің болмауына байланысты әңгімеге қатысудан бас тартты. 

Төменде 2018 жылғы шілдеде далалық әлеуметтік-экономикалық зерттеу 

барысында көтерілген негізгі мәселелердің кейбір мысалдары жалпыланған 

түрде келтіріледі: 

• Ауыл әкімшіліктерінің басшылары мен қоғамдастық мүшелерінің 

көпшілігі Жоба туралы хабардар болды, бірақ Жобаның нақты бағыты 

туралы ақпарат бірең-сараң адамдарға ғана берілді; 

• Өз жауаптарында барлық респонденттер Жоба, ҮАААЖ трассасының 

техникалық сипаттамалары, жоба аясындағы ҮАААЖ консорциумының 

қызметі мен жоспарлары туралы ақпарат беру қажеттігін көрсетті; 

• Жұртшылықтың хабардар болуы жобаны іске асыру туралы жалпы 

мәліметтердің болуымен шектеледі;  

• Ұсақ ауыл шаруашылығы алқаптарын бөлу және оларға қол жеткізуді 

шектеу фермерлер тобы үшін аса маңызды зардап ретінде 

қарастырылады;  

• Талдыбұлақ, Қызыл Қайрат, Қызыл Ту-1, Қызыл Ту-2, Қызыл Ту-3 

тұрғындары жолдың құрылысы ұсақ суару арналарын жабылуына әкеліп 

соқтыратынына алаңдаушылық білдірді [Мәселе мынада, аталған суару 

арналарын тұрғындар өз күшімен тұрғызып, өздері қарап отырады, 

сонымен қатар аталған суару арналары "Талғариригация" 

муниципалдық білім беру  мекемесінің қарамағына кірмейді]. 

• М. Түймебаев атындағы ауылдың және саяжай серіктестігінің 

("Пограничник") тұрғындары, әсіресе әйелдер құрылыс кезінде және 

Жобаны пайдалану барысында шудың әлеуметтік нысандарға тигізетін 

әсері туралы алаңдаушылық білдірді. 
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• Басқа қалалардан жұмысшылардың келуі жергілікті халықта қауіп 

тудырмайды, алайда сұрау салудан өткендердің басым бөлігі  құрылыс 

қалашығын қоршау қажет деп санайды.  

• Өмір мен табыс деңгейіндегі айырмашылықтарға қарамастан, үй 

шаруашылықтарының көпшілігі ауыл шаруашылығы қызметінен кіріс 

алады.  

Елді мекендерде жүргізілген зерттеулердің және мүдделі тараптармен 

әңгімелесудің нәтижелері Жобаның өңірлік экономикадағы мүмкіндіктерінің 

пайда болуымен байланысты бірқатар күтулердің бар екеніндігі туралы 

куәландырады.  Оған мынадар жатады:  

• Зерттелген аумақтардың Алматы агломерациясына жақын орналасуына 

байланысты ҮАААЖ құрылысының оң салдары қолданыстағы ұшу 

трассаларын: Талғар, Құлжа, Іле бағыттарындағы жолдарды, "Алматы-

Бішкек" трассасын пайдалану қарқындылығының азаюына байланысты. 

• Еңбекке қабілетті халықтың шамамен 30-50%  Алматыда жұмыс істейді; 

осы адамдардың болжамына сәйкес ҮАААЖ жолының құрылысы 

олардың жұмыс орнына дейінгі жол жүру уақытын қысқартады. 

4.2.5 Сауалнамалық сұрау салу 

Жобаның әсер ету аймағында тұратын халыққа сауалнама жүргізу 

Далалық әлеуметтік зерттеулерді орындау кезінде жобаның ықпал ету 

аймағында орналасқан елді мекендерде тұратын респонденттерге сауалнама 

жүргізілді (бөлу жолағынан әр жаққа~ 1 км). Сауалнамаға 2018 жылғы 6-13 

шілде аралығында 298 респондент қатысты.  

Сауалнама сұрақтары мынадай санаттарға бөлінді:  

• әл-ауқатты, оның ішінде халықтың денсаулығын бағалау және 

денсаулық сақтау және білім беру мекемелеріне қол жеткізу, әлеуметтік 

қолдау, жұмыспен қамту және шағын бизнес, қоршаған орта, жергілікті 

өзін-өзі басқару, қауіпсіздікті қамтамасыз ету, тұрғын үй, жолдар және 

қауіпсіздік; 

• халықтың әлеуметтік мәселелері; 

• өмір сүру қаражаттын бағалау; 

• Жобадан күтілетін үміт 

Сауалнама нәтижелерін талдау Жобаның әсер ету аймағында орналасқан елді 

мекендердің әлеуметтік жағдайларына арналған бөлімде ұсынылған. 

Сауалнама нәтижелерін бағалау негізінде жасалған негізгі қорытындылар: 

• жұртшылықтың хабардар болуы Жоба туралы жалпы мәліметтердің 

болуымен шектеледі; 

• сауалнамадан өткен барлық тұлғалар жоба туралы ақпаратты, соның 

ішінде ҮАААЖ трассасының техникалық сипаттамалары, ҮАААЖ 

консорциумының қызметі мен жоспарлары туралы ақпаратты алуға 

мүдделі екендіктерін білдірді; 

• жұртшылық үшін ақпарат алудың қолайлы арналары мыналар болды 

(артықшылықтың азаю тәртібімен көрсетілген): телевидение, 

компанияның сайтында, әлеуметтік желілерде, қоғамдық орындарда 

жарнамалық хабарландыруларды орналастыру; 

• тұрғындардың көпшілігімен Жобаға оң баға берді. 
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Жобада айтылған жерді пайдаланушыларға сауалнама жүргізу 

Жер телімдерінде тұратын меншік иелеріне, сондай-ақ жер учаскелерін жалға 

алушыларға сауалнама жүргізу.   

Зерттеу 2018 жылғы 20 маусым мен 3 шілде аралығында жүргізілді. 

ERM фондық әлеуметтік зерттеулер кезінде бөлінген белдеуде өмір сүретін 

жерді пайдаланушыларға сауалнама жүргізді. Өзге жерді пайдаланушылардың 

байланыс деректері қол жетімсіз болғандықтан, тәуекелдерді бағалау 

аяқталмағандықтан, сұралғандардың саны 45-пен шектелді, оның ішінде: 

• Талғар ауданында (Қызыл Қайрат, Қызыл Ту-4 ауылдарында) сұралған 

респонденттердің жалпы саны 15 адамды құрады.  

• Қарасай ауданындағы "Огонек" және "Придорожное" саяжай 

кенттерінің 12 респондентіне сауалнама жүргізілді. 

• Іле ауданында 18 адам - 7 адам Көкқайнарда және Покровкада 11 

респондент сауалнамадан өтті. 

Зерттеу мақсаты – Жоба қажеттілігі үшін бөлінген белдеуде алынған үйлерде 

адамдардың әлі де өмір сүруінің себептерін анықтау (қолда бар мәліметтер 

бойынша) және осы үйлердің тұрғындарына өтемақы төленген.  Сонымен қатар, 

зерттеу барысында халықты дайындық жұмыстарының басталуы туралы 

хабардар ету тәсілдері анықталды.  

Жалпы, сауалнама нәтижесі бойынша мынадай ақпарат алынды:  

• көшуге ыңғайлы даярлаудың орташа уақыты 2-3 айды құрайды; 

• телефон арқылы мекенжай ақпаратын беру байланыстың қолайлы тәсілі 

болып табылады; 

• бөлінген белдеу аймағында тұратын барлық жалға алушылар ҮАААЖ 

құрылысы барысындағы дайындық жұмыстары кезінде тұрғын үйдің 

бұзылуы туралы хабардар. 

Тексеру нәтижесінде әрбір ауданда өтемақы алмағану туралы айтқан бірнеше 

жер иесі анықталды(5-тарауды қараңыз).  

Мұндай жағдайлар Консорциумның қатысуымен аудан әкімдіктерімен өзара іс-

қимылды талап етеді. Кейбір жағдайларда жерді пайдаланушылар халықтың 

осал топтарына жатады. 

4.2.6 2018 жылы ҚӘОӘБ дайындықтың басталғанын жариялау бойынша 

қоғамдық консультациялар. 

2018 жылғы 2 тамыздан бастап 10 тамыз аралығында Консорциум 

жұртшылықты ҚӘОӘБ дайындықтың басталуы туралы хабардар ету 

мақсатында Қоғамдық консультация өткізді. Кездесулер өткізілген елді 

мекендердің тізбесі және консультациялардың тиісті хаттамалары 5-қосымшада 

ұсынылған. 

Консультациялар туралы хабардар ету белгіленген күнге дейін 2 апта бұрын 

берілді. Тиісті хаттар әкімдіктерге ұсынылып, олар жария жерлерде 

хабарландыруларды орналастырды. Тыңдаулар ҮАААЖ трассасы өтетін әрбір 

ауданда өткізілді. Жалпы 12 кездесу өткізілді.  
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4-2 кесте Қоғамдық консультациялардың қатысушылары 

Өткізу орны Күні 

Қатысушылар саны 

Ер 

адамдар 

Әйел 

адамдар 
Барлығы 

Қызыл Ту 02.08.2018 ж. 12 15 27 

Панфилов 02.08.2018 ж. 10 5 16 

Талдыбұлақ 03.08.2018 ж. 20 9 29 

Қызыл Қайрат 03.08.2018 ж. 17 14 31 

Жаңа Қуат 06.08.2018 ж. 9 6 15 

Гүлдала 06.08.2018 ж. 3 3 6 

Іргелі 07.08.2018 ж. 15 13 28 

Береке 08.08.2018 ж. 6 7 13 

ҚазЦИК 09.08.2018 ж. 12 17 29 

М. Туймебаев 09.08.2018 ж. 27 16 43 

Ынтымақ 10.08.2018 ж. 14 7 21 

Покровка 10.08.2018 ж. 27 22 59 

Қоғамдық консультациялар барысында Консорциум және жобалық команда 

Жобаны таныстыру аясында мынадай тақырыптар талқыланды:  

• Аудан аумағы бойынша трассаның өтуі; 

• жер телімдеріне қолжеткізу; 

• ҮАААЖ елді мекендеріне кіру/шығу; 

• Мал айдау орындарының орналасуы, олардың техникалық 

сипаттамалары; 

• Коммуникацияларды көшіру; 

• ҮАААЖ бойындағы қосалқы объектілерді және т. б. салуға рұқсат алу 

Кездесу барысында қатысушылардан мынадай мәселелер бойынша ескертулер 

түсті: 

• Жоба туралы ақпараттың шектеулілігі; 

• Консультациялардың және ақпаратқа қол жеткізудің болмауы; 

• Жерді сатып алу және ғимараттарды бұзу (құнын нақтылау); 

• Жоба бойынша мүдделі тараптармен өзара іс-қимылдың төмен деңгейі; 

• ҮАААЖ трассасының жер телімдері бойынша техникалық шарттар 

туралы қарама-қайшы ақпарат; 

• Жыл бойы жер асты мал айдау орындарына және ауыл шаруашылығы 

техникасының өтуін қол жеткізуді қамтамасыз ету; 

• Коммуникацияларды көшіру; 

• Құрылыс кезеңінде жаяу жүргіншілер мен халықтың осал санаттарының 

жол қауіпсіздігі; 

• Тұрғын алаптарға шудың және шаңның әсері. 
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5 АЛАҢДАРДЫ ТАЗАРТУ БАРЫСЫНДА МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН 

ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ  

ҚР Үкіметі Консорциумға жоба құрылысына арналған алаңдарды қандай да бір 

құрылыстар мен тұрғындардан бос жағдайда ұсынуға міндеттенеді. Тиісті талап 

инфрақұрылым және даму министрлігінің тапсырмасы бойынша өңірлік және 

муниципалдық билік күшімен іске асырылды. 

Пайдаланушыларды және сатып алынған жерлерді босату қажеттілігі туралы 

өтемақы алған жер телімдерінің меншік иелерін ақпараттандыру процесі 2018 

жылдың тамыз айында басталды және 2018 жылдың қазан айында аяқталуы тиіс 

болды. 

Қарасай және Талғар аудандарының барлық пайдаланушылары мен жер иелері 

тиісті хабардар етуді алды. Іле ауданында ақпараттандыру 2018 жылдың 24 

қыркүйегінде басталып, 2018 жылғы қазанда аяқталуы тиіс. 

Хабардар етуді жергілікті билік органдары (Қарасай, Іле және Талғар 

аудандарының әкімдіктері) пайдаланушылар мен жер иелеріне жеке табыс ету 

арқылы жүргізді. 

Хабардар ету процедурасы туралы жинақталған ақпарат тәуекелдерді бағалау 

туралы есепте ұсынылатын болады.  
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6 МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ ЖӘНЕ ҚӘОӘБ 

АЯСЫНДА АҚПАРАТТЫ АШУ ЖОСПАРЫ 

6.1 АҚПАРАТТЫ АШУ МАҚСАТЫ 

Ақпаратты ашу кезеңінің негізгі міндеті Жобада және ҚӘОӘБ ұсынылатын 

әсерді барынша азайту бойынша шараларға қатысты мүдделі тараптардан (оның 

ішінде жобада қозғалатын тұлғалардан) кері байланысты, сондай-ақ жобаны жер 

ресурстарымен қамтамасыз ету процесіне жалпы тәсілдерді алу болып 

табылады. Қажет болған жағдайларда ҚӘОӘБ бойынша алдын ала есеп пен 

басқа да құжаттарға ашу кезеңі ішінде алынған түсініктемелерді көрсету 

мақсатында қажетті өзгерістер енгізілетін болады. 

Сонымен қатар осы кезеңде қоғамдық консультациялардың ресми процесі 

жүзеге асырылатын болады. Тыңдаулар ҮАААЖ трассасы бойында орналасқан 

елді мекендерде өтеді.  

Осы МТӨІЖ құрамына оның объектілері бірінші кезекте ҮАААЖ трассасының 

бойындағы жобада айтылған халық болып табылатын ҚӘОӘБ аясында 

ақпаратты ашу жоспары кіреді. Бұл өзара іс-қимыл МТӨІЖ сипатталған 

қоғамдық консультациялар бағдарламасының негізгі элементтерінің бірі болып 

табылады ( 6.5-тарауды қараңыз) 

6.2 АҚПАРАТТАНДЫРУ ОБЪЕКТІЛЕРІ 

Ашу кезеңі ішінде ақпарат оны іске асыруға мүдделі немесе оның нәтижелеріне 

әсер етуі мүмкін Жобамен қозғалатын мүдделі тараптардың топтарына 

ұсынылатын болады. ҚӘОӘБ әзірлеу аясында және жобаның өмірлік циклі 

бойында ақпаратты ашу мүдделі тараптардың мынадай санаттарын хабардар 

етуге бағытталған: 

• 6Жобаның әсер ету аймағында орналасқан айтылған тұлғалар мен елді 

мекендер (1-қосымшаны қараңыз) 

• Жалпы Жобаның әсер ету аймағындағы елді мекендердің тұрғындары; 

• Жобаны іске асыру аймағында орналасқан саяжай / бау-бақша 

серіктестіктерінің тұрғындары; 

• Жобаның әсер ету аймағындағы шекара бойында өмір сүретін елді 

мекендерде тұратын азаматтардың осал санаттары; 

• Заңды түрде белгіленген мүдделі тараптар (билік органдары, 

муниципалитеттер).  

Мүдделі тараптардың толық тізбесі 2-қосымшада ұсынылған. 

6.3 ОСАЛ ТОПТАРМЕН ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ 

Далалық әлеуметтік-экономикалық зерттеу шеңберінде Жобаға қатысты 

тұлғалардың ішінен халықтың осал топтарының өкілдері анықталды: 

                                                      

6 "Елді мекен" термині барлық ауылдарды, қалаларды және олардың төңірегін қамтиды 
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• Экономикалық осал топтар:  

o Жұмыссыз және/немесе тұрақты табыс көзі жоқ тұлғалар; 

o Аз қамтылған, көп балалы және/немесе толық емес отбасылар; 

o Қарттар мен зейнеткерлер; 

o Мүгедектер; 

• Ұтқырлығы төмен адамдар (соның ішінде қарт адамдар, мүгедектер 

және т. б.); 

• Жіті / созылмалы аурулардан зардап шегетін адамдар және егде адамдар; 

• 7Оралмандар; 

• Балалар. 

Осал топтардың барлық өкілдерінің жобасы туралы ақпаратпен қамтамасыз ету 

мақсатында ауызша немесе жазбаша түсініктемелерді еркін беру мүмкіндігін 

қоса алғанда, бірқатар арнайы шаралар, оның ішінде: 

• Роуд-шоу аясында кездесулерге жол жүруді ұйымдастыру (мысалы, егде 

жастағы адамдар, мүгедектер және т.б.). Көлік қызметтерін 

ұйымдастыру қажеттілігі қоғамдық консультацияларға дайындық 

аясында жергілікті әкімдіктермен нақтыланатын болады; 

• Қатысушылар кездесу кезінде, және одан кейін де жеке бейресми әңгіме 

барысында сұрақтар қоя алады немесе пікірлер қалдыра алады; 

• Оқу немесе жазу дағдысы жоқ қатысушылар стенографистерге өз 

түсініктемелерін консультациядан кейін де қалдыра алады.  

6.4 АҚПАРАТТЫҢ ҚҰРАМЫ 

Консорциум ҚӘОӘБ материалдарының пакетін қазақ, орыс және ағылшын 

тілдерінде ашады: 

• Қоршаған ортаға әсерді бағалау (ҚӘОӘБ қазақ заңнамасының 

талаптарына сәйкес, ҒЗжӨК "Каздоринновация" ЖШС-мен тек орыс 

тілінде дайындалды); 

• Қоршаған және әлеуметтік ортаға әсерді бағалау туралы негізгі есеп 

(ҚӘОӘБ): 

I. І том - Техникалық емес түйіндеме (қазақ, орыс және алғылшын 

тілдерінде) 

Қалың жұртшылық үшін ҚӘОӘБ негізгі аспектілерін сипаттай 

отырып қарапайым тілде жазылған түйіндеме. 

II. ІІ том - ҚӘОӘБ негізгі есебі (қазақ, орыс және алғылшын 

тілдерінде) 

Тиісті ақпараттың көп бөлігін және негізгі қорытындыларды 

қамтитын негізгі құжат (III томда және оған тиісті қосымшаларда 

жазылған мәліметтерді қоспағанда). Аталған томда, осы сәтте 

ҚӘОӘБ дайындау барысында орындалған мүдделі тараптармен 

өзара іс-қимыл жөніндегі іс-шаралар сипатталады. 

III. ІІІ том - ҚӘОӘБ қосымша (орыс және ағылшын тілдерінде) 

                                                      

7 "Оралман" мәртебесі Қазақстанға көшіп келген этникалық қазақтар үшін уақытша (мәртебе берілетін уақыт 
ұзақтығы шамамен 1-2 жылды құрайды) болғандықтан, осы адамдар тобымен өзара іс-қимыл жасау жөніндегі 
айрықша іс-шаралар талап етілмейді. Бұдан әрі оралмандар басқа тұрғындармен – осал топтардың өкілдерімен 
өзара іс-қимыл жөніндегі іс-шараларға қатысады деп болжануда. 
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Бұл томға ҚӘОӘБ қатысты бірқатар құжаттар (мысалы, мүдделі 

тараптар мәжілістерінің хаттамалары, нақты салаға арналған  

нормативтік құжаттар және т.б.), сондай-ақ әрбір негізгі тақырып 

бойынша (ауа, шу деңгейі және т. б.) жеке "тақырыптық бағалау 

тарауы" кіреді. Осы тақырыптық тарауларда техникалық 

(бастапқы) деректер, әсерді бағалау әдістемелері, талдау және 

нәтижелер қамтылған, сондай-ақ олардың маңыздылығы 

көрсетілген әсерлердің "толық тізбесі" ұсынылған. Тиісті 

жағдайларда қосымша түрінде толық жазылған бастапқы 

деректер, есептер және басқа да ақпарат ұсынылған. 

IV. IV том - Қоршаған және әлеуметтік ортаны басқарудың 

негіздемелік жоспары (ҚжӘОБНЖ) (орыс және ағылшын 

тілдерінде) 

Әсерлерді жұмсарту бойынша тиісті шаралар және бақылауды 

жүзеге асырудың жалпы жоспары "Қоршаған және әлеуметтік 

ортаны басқарудың негіздемелік жоспары" (ҚжӘОБНЖ) 

құжатында жинақталған Онда Жоба үшін "Шатырлық" басқару 

жоспары тұжырымдалған және салдарды жұмсарту және 

олардың жүзеге асырылуын бақылау үшін әртүрлі шараларды 

жүзеге асыру үшін негіз ретінде қажетті басқарудың қосымша, 

тақырыптық жоспарлары анықталған. 

V. V том - Жерді сатып алу және қоныс аудару принциптері 

(ЖСАҚАП) (орыс және ағылшын тілдерінде) 

Атаоған томға егер мұндай құжат жобалық шешімдердің 

өзгеруіне байланысты жерді болашақта алуды іске асыру үшін 

қажет болған жағдайда, қоныс аударуға жәрдемдесу және оның 

іске асырылуын бақылау бағдарламасын одан әрі іске асыру 

үшін негіз болатын "жол картасы" және "Жерді сатып алу және 

қоныс аудару қағидаттары" (ЖСАҚАП) кіреді.  

VI. VI том - Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жоспары 

(МТӨІЖ) (барлық үш тілде) 

Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жоспарында бүгінгі күні 

мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл процесі сипатталады және 

Жобаның қатысушылары Жобаны жүзеге асырудың келесі 

кезеңдерінде сыртқы мүдделі тараптармен өзара іс-қимылды 

қалай жалғастыратыны, оның ішінде шағымдарды беру және 

қарау тетігін құруы егжей-тегжейлі баяндалды. 

VII. VII том - Қоршаған және әлеуметтік ортаны басқару 

жоспарларының жиынтығы (орыс және ағылшын 

тілдерінде) 

Бұл томға жоба үшін әзірленген әлеуметтік және экологиялық 

басқару жоспарлары, оның ішінде: Құрылыс кезеңінде Қоршаған 

ортаға әсерді басқару жоспары (Төгілулерді жою жоспарын, 

Нақты алаңдарға арналған басқару жоспарлары қоса алғанда 

(құрылысшылар мен күзет персоналының әрбір уақытша 

қалашығы үшін)), Қалдықтарды басқару жоспары, Еңбекті 

қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы басқару 

жоспары (АИТБ/ЖИТС ауруының алдын алу жөніндегі іс-

шараларды басқару жоспарын қоса алғанда), Мәдени мұраларды 



 

ERM EURASIA ҮАААЖ ҚӘОӘБ  

ҮАААЖ КОНСОРЦИУМЫ МТӨІЖ, VI ТОМ, 7-РЕД. 

27 

басқарудың негіздемелік жоспары (Кездейсоқ олжаларды тапқан 

кездегі іс-қимыл рәсімін қоса алғанда), Халықтың денсаулығы 

мен қауіпсіздігіне әсер етуді басқару жоспары, Автокөлік және 

техника қозғалысын ұйымдастыру жоспары, Жергілікті халықты 

жұмысқа орналастыру жоспары, Жеткізу тізбегін басқару 

жоспары). 

• Жоба туралы негізгі ақпараты бар кітапшалар (қазақ және орыс 

тілдерінде), оның ішінде мүдделі тұлғалар Жоба және ҚӘОӘБ 

нәтижелері бойынша өз түсініктемелерін білдіре алатын тәртіп 

сипаттамасы берілген.  

Бұдан басқа, Жоба туралы өзекті ақпарат (оның ішінде ҚӘОӘБ құжаттарының 

толық пакеті) оны оқуға және материалдарды жүктеуге болатын жобаның веб-

сайтындағы www.bakad.com.kz адрес бойынша қолжетімді болады.  

Жоғарыда аталған ҚӘОӘБ құжаттарының барлығы Жобаның веб-сайтында 

Консорциуммен қолжетімді болады. 

6.5 АҚПАРАТТЫ АЛУ ТӘСІЛДЕРІ 

6.5.1 Кіріспе 

Ақпаратты ашу және өзара іс – қимыл процесінің басты міндеті-әсіресе Жобада 

айтылған елді мекендерде жергілікті тұрғындардың ақпарттың мүмкін болатын 

мөлшеріне қол жеткізуді қамтамасыз ету. ҚӘОӘБ барлық ашылатын құжаттары 

белгілі бір ақпараттық желілерге (Консорциум кеңсесі, аудандар мен ауылдық 

округтер әкімдіктері) жіберілетін болады.  

6.5.2 Құжаттарды сақтау және ұсыну орындары 

Барлық ашу кезеңдері ішінде үш аудандық әкімдіктердің кеңселерінде 

(Қаскелең және Талғар қалалары, Өтеген Батыр ауылы) жоғарыда аталған6.4 

тарауда ҚӘОӘБ алдын ала есебі және басқа да материалдар толық қолжетімді 

болады (орыс тілінде). 

Техникалық емес түйіндеме, МТӨІЖ және шағымдар мен өтініштерге арналған 

нысан (қазақ және орыс тілдерінде) айтылған ауылдық округтердің әрбір 

әкімдігінде қолжетімді болады (тізбе 1-қосымшада келтірілген). 

Электрондық түрдегі құжаттардың толық пакеті Жобаның веб-сайтындағы 

www.bakad.com.kz адресі бойынша түсініктеме алу үшін қолжетімді болады. 

Шағымдар мен өтініштерге арналған нысан жоғарыда көрсетілген барлық 

жерлерде де қолжетімді болады (4-қосымшаны қараңыз). 

Алдағы кеңестер туралы хабарландырулар жергілікті және өңірлік БАҚ 

жарияланатын болады (2-қосымшаны қараңыз) 

Төмендегі кестеде (6-2 кесте) ашылу кезеңі кезінде және елді мекендерде 

презентацияларды бастағанға дейін кем дегенде бір апта бұрын қол жетімді 

материалдар тізбесі келтірілген (келесі бөлімдерді қараңыз). 
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Кесте 6-1 Жоба бойынша құжаттарды сақтау және ұсыну орындары 

Құжаттама  
Ашу кезеңі ішіндегі қол жетімділік 

Электронды түрде Баспа түрінде 

• Ұлттық ҚӘОӘБ (орыс тілінде) 

• ҚӘОӘБ материалдарының 

толық жиынтығы: 

o ҚӘОӘБ есебі (орыс/ағыл.) 

o Қосымша (орыс/ағыл.) 

o ҚжӘОБНЖ (орыс/ағыл.) 

o МТӨІЖ (қаз/орыс/ағыл.) 

o Басқару жоспары 

(орыс/ағыл.) 

• МТӨІЖ (орыс/ағыл.) 

• Шағымдар мен өтініштер 

нысаны (қаз/орыс/ағыл.) 

Жобаның веб-сайты:  

www.bakad.com.kz 

Қарасай, Іле және Талғар 

аудандарының әкімдіктері. 

"Береке" және "Панфилов" 

құрылыс қалаларындағы 

Консорциум кеңселері. 

ҚӘОӘБ техникалық емес 

түйіндемесі (қаз/орыс/ағыл.) 

• Қарасай, Іле және Талғар 

аудандарының әкімдіктері. 

• Райымбек, 

• Іргелі,  

• Елтай,  

• Қазцинк, 

• Ащыбұлақ, 

• Байсеркен, 

• Энергетик, 

• Панфилов, 

• Белбұлақ,  

• Алатау және 

• Кеңдала ауылдық округтерінің 

әкімдіктері. 

• "Береке" және "Панфилов" 

құрылыс қалаларындағы 

Консорциум кеңселері. 

МТӨІЖ (қаз/орыс/ағыл.) 

ПВЗП ижәне Шағымдар мен 

өтініштер нысаны 

(қаз/орыс/ағыл.) 

 

Қажет болған жағдайда халықтың осал топтары үшін (әйелдер, дене 

мүмкіндіктері шектеулі адамдар, қарт адамдар, орын ауыстырумен 

қиындық көретін өзге де адамдар) консультациялар өткізу уақыты мен 

орнына түзетулер енгізілуі мүмкін. 

6.5.3 ҚӘОӘБ ақпаратын ашу аясында 2018 жылы өткізілген мүдделі 

тараптармен өзара іс-қимыл жөніндегі іс-шаралар  

 

ҚӘОӘБ ашу шеңберінде мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл процесі 2018 

жылы басталды. Төменде (6-2 кесте) есепті жазу кезінде аяқталған мүдделі 

тараптармен өзара іс-қимыл жөніндегі іс-шаралар туралы жиынтық ақпарат 

ұсынылған. 

http://www.bakad.com.kz/
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6-2 кесте 2018 жылы өткізілген мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл және ақпаратты ашу жөніндегі іс-шаралар  

№ Қызмет түрі Мақсаттары Әрекет етеу тетігі 
Мүдделі 

тараптар 

Мерзімдері/

жиілігі 

Жауапты 

тараптар 
Есептілік 

А. ІШКІ ПРОЦЕДУРАЛАР 

А1 Жоба сайтын құру Ақпаратты үздіксіз ашу және мүдделі 

тараптармен өзара іс-қимыл жасау үшін 
платформа құру 

- Мүдделі 

тараптардың 
барлық топтары 

Қыркүйек 
2018 жыл 

Консорциум Сайт іске қосылды 

А2 Ақпаратты ашу науқанының 

басталуы 

Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыоды 

қамтамасыз ету  

Жобамен байланысты барлық мәселелер 

бойынша әлеуметтік мәселеоер 
жөніндегі сарапшыға жүгіну мүмкіндігі 
туралы хабарлама 

Мүдделі 

тараптардың 
барлық топтары 

Қыркүйек 

2018 жыл 

Консорциум ҚӘОӘБ әзірлеуді 

бастау туралы 
ақпараттандыру 

Ақпаратты әкімдіктер 
арқылы ашу 

А3 Шағымдарды қарау бойынша 

іс-қимыл үйлестірушісін 
тағайындау 

Шағымдарды қарау бойынша іс-қимыл 
үйлестірушісін тағайындау 

- Мүдделі 

тараптардың 
барлық топтары 

Қыркүйек 
2018 жыл 

Бас мердігер Жауапты тұлға - 

Айман Жанужакова 

В. ДАЙЫНДЫҚ КЕЗЕҢІ 

в1. Қоғамдық КОНСУЛЬТАЦИЯЛАР (ҚӘОӘБ  ЖОБАСЫНЫҢ нәтижелерін талқылау) 

В1.1 Талғар ауданының елді 

мекендерінде Панфилов 

ауылдық округінің, Белбұлақ 

ауылдық округінің, Алатау 

және Гүлдала ауылдық 
округтерінің тұрғындарына 

арналған қоғамдық 
консультациялардың I-раунды 

Құрылысты ұйымдастыру жоспарын мүдделі 
тараптармен үйлестіру: 

• құрылыс жұмыстарының кестесі; 

• құрылыс кезеңіндегі көлік қозғалысының 
сызбасы; 

• құрылыс техникасы қозғалысының 

маршруттары; 

• құрылыс алаңдарын ұйымдастыру; 

• құрылыс алаңдарының қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету жөніндегі шаралар; 

• айтылған тараптармен өзара іс-қимыл 
әдістері. 

Елді мекендерде қоғамдық 
консультациялар: 

• Панфилов 

• Қызыл Ту - 4 

• Талдыбұлақ 

• Қызыл Қайрат 

• Гүлдала 

Жерді 

пайдаланушылар, 

жергілікті 

тұрғындар/халық, 

жергілікті және 
өңірлік билік 
органдары 

2-6 тамыз 2018 
ж. 

Консорциум  

ERM 

Қоғамдық 

консультациялардың 

хаттамасы Консорциум 
сайтында жарияланады 

В1.2 Қарасай ауданының елді 

мекендерінде Райымбек, іргелі 

және Елтай ауылдық 
округтерінің тұрғындарына 

арналған қоғамдық 
консультациялар 

Құрылысты ұйымдастыру жоспарын мүдделі 

тараптармен үйлестіру: 

• құрылыс жұмыстарының кестесі; 

• құрылыс кезеңіндегі көлік қозғалысының 
сызбасы; 

• құрылыс техникасы қозғалысының 

маршруттары; 

• құрылыс алаңдарын ұйымдастыру; 

Елді мекендердегі қоғамдық тыңдау:  

• Райымбек 

• Іргелі 

• Береке 

 

Жерді 

пайдаланушылар, 

жергілікті 
тұрғындар/халық, 

жергілікті және 

өңірлік билік 
органдары 

7-8 тамыз 2018 

ж. 

Консорциум  

ERM 

Қоғамдық талқылаулар 

хаттамыс ҚӘОӘБ 
есебімен жүктелді 
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№ Қызмет түрі Мақсаттары Әрекет етеу тетігі 
Мүдделі 

тараптар 

Мерзімдері/

жиілігі 

Жауапты 

тараптар 
Есептілік 

• құрылыс алаңдарының қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету жөніндегі шаралар; 

• ықпал ететін тараптармен өзара іс-

қимылдың тиісті құралдары. 

В1.3 Іле ауданының елді 

мекендеріндегі Казциково, 

Ащыбұлақ, Байсерке және 

энергетикалық ауылдық 
округтерінің тұрғындарына 

арналған қоғамдық 
консультациялар 

 

Құрылысты ұйымдастыру жоспарын мүдделі 

тараптармен үйлестіру: 

• ҚӘОӘБ нәтижелерін ашу 

• құрылыс жұмыстарының кестесі; 

• құрылыс кезеңіндегі көлік қозғалысының 

сызбасы; 

• құрылыс техникасы қозғалысының 
маршруттары; 

• құрылыс алаңдарын ұйымдастыру; 

• құрылыс алаңдарының қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету жөніндегі шаралар; 

• қозғалатын тұрғындармен өзара 
әрекеттесудің тиісті құралдары. 

Қоғамдық тыңдаулар елді мекендерде 

өтті:  

• Қазцик 

• Түймебаев 

• Покровка 

• Ынтымақ 

Жерді 

пайдаланушылар, 

жергілікті 

тұрғындар/халық, 
жергілікті және 

өңірлік биліктер 

9-10 тамыз 

2018 ж. 

Консорциум  

ERM 

Қоғамдық талқылаулар 

хаттамыс ҚӘОӘБ 
есебімен жүктелді 

В1.4 Қазақстан Республикасының 

билік өкілдерімен кездесі 
• Қосымша жер телімдерін сатып алу 

өтінімдері  

• Техникалық жобалық шешімдерді талқылау 

• Астанадағы кездесу Аймақтық және 

ұлттық билік 

органдарының 

өкілдері 

15 тамыз 

2018ж. 

ЕҚҚДБ, АДБ, ХҚК 

Консорциум 

Бас мердігердің 
командасы 

ERM 

Қазақстанның 

республикалық билік 

органдарының 

өкілдерімен кездесулер 
өткізілді 

B2. Жобаның әсерін бағалау нәтижелерін ашу (ҚӘОӘБ халықаралық стандарттарға сәйкес ашу) 

В2.1 АДБ рәсіміне сәйкес жобалық 

құжаттаманы ашу: ҚӘОӘБ 

негізгі есебі және ҚӘОӘБ 

техникалық қосымшалар, Ауа 
сапасына әсер етуді бағалау  

АДБ рәсіміне сәйкес жобалық құжаттаманы 

ашу: ҚӘОӘБ негізгі есебі және ҚӘОӘБ 

техникалық қосымшалар, Ауа сапасына әсер 
етуді бағалау 

Құжаттар  

• АДБ сайтында 

(https://www.adb.org/projects/document
s) – тек қана ҚӘОӘБ және МТӨІЖ 
жобалары 

Мүдделі 

тараптардың 
барлық топтары 

2018 жылғы 

15 

қыркүйектен 

бастап 120 
күн ішінде  

АДБ АДБ, ҮАААЖ 

сайттарында 
жарияланған құжаттар 

 

 Консорциум сайты www.bakad.com.kz Q II 2019 Консорциум 

 

 

 

http://www.bakad.com.kz/
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6.5.4 Ақпаратты ашу бойынша іс-шаралар 

ҚӘОӘБ ақпаратын ашу мақсатында көшпелі презентациялар аясында 

жоспарланған кездесулер жергілікті тұрғындармен, жергілікті және аймақтық 

билік органдарының өкілдерімен және ҚӘОӘБ жүзеге асыру бойынша 

Консорциум командасымен тікелей қарым-қатынас жасауға мүмкіндік береді. 

Консорциумның экологиялық және әлеуметтік мәселелер жөніндегі менеджері 

ERM қатысу аяқталғаннан кейін 2019 жылы жалпы консультациялар өткізуге 

жауапты болады. 

Мүдделі тараптармен өзара іс-қимылдың толық бағдарламасы ҚӘОӘБ ақпаратын 

ашу аясында 6-3 және 7-1 кестеде ұсынылған, ал құрылыс және пайдалану 

кезеңінде Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жоспары өзара іс-қимылдың 

ұсынылатын құралдары мен мүдделі тараптардың нысаналы топтары көрсетіле 

отырып, төменде ұсынылған. 
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6-3 кесте Жобаны дайындау кезеңінде мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл және ақпаратты ашу жоспары: ҚӘОӘБ  презентациялары аясындағы 

ақпаратты ашу 

№ Қызмет түрі Мақсаттары Әрекет етеу тетігі 
Мүдделі 

тараптар 

Мерзімдері/жиілі

гі 

Жауапты 

тараптар 
Есептілік 

А. ІШКІ ПРОЦЕДУРАЛАР 

А1-А3 Өткізілді. Жоғарыдан6-3 қараңыз. 

А4 МТӨІЖ келісілген Мүдделі тараптармен өзара іс - 

қимыл процесін қамтамасыз ету 

- Мүдделі 

тараптардың 

барлық топтары 

Сәуір, 2019 жыл ERM 

Консорциум 

Консорциум бекіткен 

МТӨІЖ алдын ала 

нұсқасы 

А5 Бас мердігердің әлеуметтік 

мәселелер жөніндегі 

сарапшысын тағайындау  

Ақпаратты үздіксіз ашу және 

мүдделі тараптармен өзара іс-

қимыл жасау үшін платформа құру 

- Мүдделі 

тараптардың 

барлық топтары 

Сәуір, 2019 жыл Бас мердігер Жобаның веб-

сайтындағы хабардар 

ету (байланыс 

деректерін қоса 

алғанда) 

А6 Мүдделі тараптарға 

байланыс шағымдарды қарау 

жөніндегі іс-қимылды 

үйлестірушінің деректерін 

ұсыну 

- Сайттағы ҮАААЖ 

жобасының жарияланымдары 

Мүдделі 

тараптардың 

барлық топтары 

Сәуір, 2019 жыл 

 

 

Консорциум 

Байланыс деректерін 

жариялау 

В. ДАЙЫНДЫҚ КЕЗЕҢІ 

в1. Қоғамдық тыңдаулар (ҚӘОӘБ нәтижелерін талқылау) 

В1.1-4 Аяқталды қараңыз 6-2 кесте 

B2. Жобаның әсерін бағалау нәтижелерін ашу (ҚӘОӘБ халықаралық стандарттарға сәйкес ашу) 

В2.1 Аяқталды қараңыз 6-2 кесте 
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№ Қызмет түрі Мақсаттары Әрекет етеу тетігі 
Мүдделі 

тараптар 

Мерзімдері/жиілі

гі 

Жауапты 

тараптар 
Есептілік 

В2.2 ХҚК, АДБ, ЕҚДБ: ҚӘОӘБ, 

ТЕТ, Басқару 

Жоспарларының пакеті, 

МТӨІЖ, МТӨІЖ 

талаптарына сәйкес 

құжаттарды ашу 

ХҚК, АДБ, ЕҚДБ 

процедураларына сәйкес ҚӘОӘБ, 

ТЕТ, Басқару Жоспарларының 

пакеті, МТӨІЖ, МТӨІЖ 

ақпараттарын ашу және жариялау. 

Құжаттар  

• АДБ сайтында 

(https://www.adb.org/projects

/documents) – тек қана 

ҚӘОӘБ және МТӨІЖ 

жобалары 

• ЕҚҚДБ сайтында 

(http://www.ebrd.com/esia.ht

ml); 

• ҚХК сайтында 

(https://www.ifc.org/wps/wc

m/connect/CORP_EXT_Cont

ent/IFC_External_Corporate_

Site/Annual+Report/Financial

+Reporting/) жарияланатын 

болады 

Мүдделі 

тараптардың 

барлық топтары 

2019 жылғы 

1сәуірден бастап 

60 күн ішінде 

АДБ 

ЕҚҚДБ 

ХҚК 

Құжаттар АДБ, 

ХҚК, ЕҚДБ және 

ҮАААЖ 

сайттарында 

орналасатын 

болады. 

Қатты көшірмелер 

аудандық және 

ауылдық әкімдіктер 

мен Консорциумның 

кеңсесінде 

қолжетімді болады 

•  Консорциум сайты 

www.bakad.com.kz 

2019 жылғы ІІ-

тоқсан 

Консорциум 

 

Құжаттардың баспа 

көшірмелері аудандық және 

ауылдық әкімдіктер мен 

Консорциумның кеңсесінде 

қолжетімді болады: 

• Мекенжайы: Береке және 

Панфилов құрылыс 

қалашықтары; жауапты 

тұлға: Гюнай Гекальп 

(Günay Gökalp) 

2019 жылғы ІІ-

тоқсан 

Аудандық және 

ауылдық әкімдіктер  

Консорциум 

В2.3 Ашылғаннан кейін бірден 

ашылған құжаттардың 

(ҚӘОӘБ, ТЕТ, ПЭСМ, 

Экологиялық және 

әлеуметтік басқару 

жөніндегі жоспарлардың 

жиынтығы және МТӨІЖ, 

Жобалық құжаттаманы, ҚӘОӘБ, 

ТЕТ, ПЭСМ, Экологиялық және 

әлеуметтік басқару жөніндегі 

жоспарлардың жиынтығы және 

МТӨІЖ, ОЗП принциптерін одан 

әрі жаңартуға арналған пікірлер 

мен қауіптерді жинау және 

мүмкіндіктер беру 

Хабарландырулар: 

• Консорциум сайтында; 

• жергілікті газеттерде;  

• аудандық билік 

органдарының 

ақпараттық стендтерінде / 

тақталарында; 

Мүдделі 

тараптардың 

барлық топтары 

Сәуір, 2019 жыл Консорциум  

Аудандық және 

ауылдық әкімдіктер 

Жобалық 

шешімдердегі нақты 

өзгерістер туралы 

хабарландырулар 

Консорциумның 

сайтында 

орналастырылады 

http://www.bakad.com.kz/
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№ Қызмет түрі Мақсаттары Әрекет етеу тетігі 
Мүдделі 

тараптар 

Мерзімдері/жиілі

гі 

Жауапты 

тараптар 
Есептілік 

ПВЗП) болуы туралы 

хабарландыру 

 

• жалпы қолжетімді 

орындарда: қоғамдық 

мәдени орталықтарда, 

аудандық кітапханаларда, 

ҮАААЖ жақын 

орналасқан елді 

мекендердегі ақпараттық 

объектілерде қолжетімді 

болады. 

B3. ҚӘОӘБ бойынша ақпаратты ашу мақсатындағы кездесулер  

В3.1 Қаралған түсініктемелер 

негізінде жаңартылған 

жобалық шешімдерге сәйкес 

ҚӘОӘБ жаңартулары 

бойынша қоғамдық 

консультациялар туралы 

хабарландырулар: 

• елді мекендер 

арасындағы қатынас; 

• жергілікті ішкі жолдарға 

қол жеткізу және 

жергілікті тұрғындардың 

әдеттегі 

маршруттарының орнын 

ауыстыру; 

• әлеуметтік 

инфрақұрылым 

объектілеріне қол 

жеткізу; 

• зираттарға кіру; 

• инженерлік желілерді 

ауыстыру; 

• ауыл шаруашылығы 

алқаптарына қол жеткізу; 

• жайылымдарға қол 

жеткізу; 

Қоғамдық консультациялардың 

екінші кезеңі туралы 

жұртшылықты және жергілікті 

халықты хабардар ету 

• БАҚ жарияланымдары 

• Консорциумның веб-

сайтындағы 

жарияланымдар 

• Жергілікті әкімдіктерде 

және жиі баратын 

жерлердегі (мысалы, 

базарлар, мектептер, 

автобус аялдамалары және 

т. б.) ақпараттық 

тақталардағы 

хабарландырулар 

 

Мүдделі 

тараптардың 

барлық топтары 

 

Сәуір, 2019 жыл 

Жиналысқа дейін 

кем дегенде 15 күн 

бұрын (В2.3 

жолымен бірге 

орындалуы 

мүмкін) 

Консорциум Мүдделі 

тараптармен алдағы 

консультациялар 

туралы 

хабарландырулар: 

Консорциумның 

сайтында 

электронды түрде; 

елді мекендердегі 

ақпараттық 

стендтерде баспа 

түрінде орналасады, 

сондай-ақ 

автомагистральдың 

жанында орналасқан 

үйлердің 

тұрғындарына 

тікелей жіберіледі. 
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№ Қызмет түрі Мақсаттары Әрекет етеу тетігі 
Мүдделі 

тараптар 

Мерзімдері/жиілі

гі 

Жауапты 

тараптар 
Есептілік 

• жергілікті суару 

жүйелерін (арықтарды) 

тасымалдау. 

В3.2 Талғар, Іле, Қарасай 

аудандарының елді 

мекендерінде ҚӘОӘБ 

бойынша ақпаратты ашу 

мақсатында кездесулер 

(әрбір елде мекенде кемінде 

13 кездесу)  

•ҚазЦИК 

• М. Түймебаев 

• Покровка (Өтеген-Батыр) 

• Ынтымақ 

• Райымбек, 

• Іргелі 

• Береке 

• Панфилово  

* Қызыл Ту-4 

• Талдыбұлақ 

• Қызыл Қайрат 

• Бөлек 

• Қарғалы 

 

ҚОӘБ нәтижелері бойынша 

жобалық құжаттамадағы 

өзгерістердің мәртебесі туралы 

және оның ішінде І раундтың 

қоғамдық консультациялары және 

мүдделі тараптармен өзара іс-

қимыл бойынша басқа да іс-

шаралар кезінде жергілікті 

қоғамдастықтар көтерген 

проблемалар туралы жергілікті 

тұрғындарды хабардар ету 

Қоғамдастықтармен 

кездесулер, оның ішінде: 

• Әлеуметтік мәселелер 

жөніндегі Консорциум 

сарапшысының 

презентациясы, 

• ҚӘОӘБ нәтижелерін 

ұсыну, 

• жобалық шешімдер туралы 

қоғамдастықтардың 

пікірлерінің қысқаша 

мазмұны, 

• жобаның жаңартылған 

кестесін ұсыну, 

• Бос орындар туралы 

хабарландыру, 

• шағымдарды қарау тетігін 

пайдалану туралы 

хабарландыру, 

• сұрақтар мен жауаптар, 

• Жоба бойынша 

парақшаларды тарату 

 

Айтылған 

жергілікті 

қоғамдастықтар 

QII 2019 (егжей-

тегжейлі ашу 

күндері 

расталғаннан кейін 

қол жетімді 

болады) B2.2 жолы 

бойынша 

ашылғаннан кейін 

кем дегенде екі 

апта. 

Консорциум 

ERM 

Кездесулер 

хаттамасы ҚӘОӘБ 

аяқталғаннан кейін 

қаралуы тиіс 

шағымдар мен 

өтініштер журналы 

В3.3 Мүдделі тараптардың 

өкілдерімен ҚӘОӘБ 

ақпаратын ашу бойынша 

кездесулер (әрбір ауданда 

әрбір топ үшін кем дегенде 

бір кеңес; кем дегенде 12 

консультация):  

• Ауыл шаруашылық 

кәсіпорындары 

• Бизнес иелері 

• Халықтың осал 

топтарының өкілдері 

Төмендегідей мәселелер бойынша 

жобаны жаңарту бойынша 

шешімдерді талқылау және іздеу: 

• елді мекендер арасындағы 

қатынас; 

• жергілікті ішкі жолдарға қол 

жеткізу және жергілікті 

тұрғындардың әдеттегі 

маршруттарының орнын 

ауыстыру; 

• әлеуметтік инфрақұрылым 

объектілеріне қол жеткізу; 

Топтармен консультациялар 

қоғамдық кітапханаларда, 

мектептерде, қоғамдық 

мәдени орталықтарда 

өткізілетін болады. 

Жерді 

пайдаланушылар, 

жергілікті 

тұрғындар, 

бизнес иелері, 

осал топтардың 

өкілдері, бау-

бақша 

серіктестіктерінің 

/ 

қоғамдастықтары

ның тұрғындары, 

QII 2019 (егжей-

тегжейлі ашу 

күндері 

расталғаннан кейін 

қол жетімді 

болады) 

Консорциум 

 

Кездесулер 

хаттамалары 

ҚӘОӘБ аяқтау 

кезінде қаралуға тиіс 

сұрақтар мен 

өтініштер журналы 
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№ Қызмет түрі Мақсаттары Әрекет етеу тетігі 
Мүдделі 

тараптар 

Мерзімдері/жиілі

гі 

Жауапты 

тараптар 
Есептілік 

• Айтылған бау-бақша 

серіктестіктерінің 

тұрғындары 

• зираттарға кіру; 

• инженерлік желілерді 

ауыстыру; 

• ауыл шаруашылығы 

алқаптарына қол жеткізу; 

• жайылымдарға қол жеткізу; 

• жергілікті суару жүйелерін 

көшіру. 

жергілікті және 

аймақтық билік 

B4. ҚӘОӘБ құжаттарының жаңартылған пакетін ашу 

В4.1 Ақпаратты ашу және 

консультациялардың II 

раунды және жаңартылған 

жобалық шешімдердің 

қорытындылары бойынша 

жаңартылған құжаттарды 

ашу (егер жобалық 

шешімдерді 

түрлендіруді/өзгертуді талап 

ететін елеулі проблемалар 

мен шағымдар анықталса, 

ҚӘОӘБ пакетіне өзгерістер 

/ жаңартулар енгізілетін 

болады): ҚӘОӘБ, СОВ, 

ТЕТ, ЭӘШЖ, Экологиялық 

және әлеуметтік басқару 

және МТӨІЖ, ПВЗП 

жоспарларының жиынтығы, 

сондай-ақ жобаға енгізілген 

ауытқыған шағымдардың, 

қаралған проблемалар мен 

өзгерістердің қысқаша 

мазмұны 

 

ІІ раундтың бұрындарғы 

ақпараттарын ашу және 

консультациялар өткізу 

барысында көтерілген мәселелер 

мен проблемаларды қарау туралы 

жұртшылықты және жергілікті 

қоғамдастықтарды хабардар ету 

Интернетте жариялау және 

баспа көшірмелерін тарату 

Мүдделі 

тараптардың 

барлық топтары 

QII-QIII 2019 Консорциумның 

экологиялық және 

әлеуметтік 

мәселелері 

жөніндегі 

сарапшысы 

ҚӘОӘБ бойынша 

жаңартылған есеп: * 

Консорциумның 

сайтында 

электронды нысанда 

 • ҮАААЖ 

Консорциумының 

кеңсесінде баспа 

түрінде қолжетімді 

B5. Өткен жерді сатып алу мәселелері бойынша жалпы өзара іс-қимыл 
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№ Қызмет түрі Мақсаттары Әрекет етеу тетігі 
Мүдделі 

тараптар 

Мерзімдері/жиілі

гі 

Жауапты 

тараптар 
Есептілік 

В5.1 Өткен жерді сатып алу және 

үш ауданда қоныс аудару 

тәуекелін бағалауды аяқтау 

мақсатында айтылған 

тұлғаларды далалық зерттеу  

Қалдық тәуекелдер мен бұрын 

жүргізілген жерді сатып алу 

проблемаларын түсіну қажет. 

Жеке интервью  Жоба үшін жерді 

уақытша немесе 

тұрақты сатып 

алудан зардап 

шеккен ұйымдар 

(кәсіпорындар) 

және жеке 

тұлғалар 

QII 2019 Консорциум Тәуекелдерді 

бағалау нәтижелері 

сұрау салу бойынша 

қолжетімді болады  

В5.2 Тәуекелдерді басқару 

жоспарында айқындалған 

өзара іс-қимыл бойынша іс-

шаралар 

 

Нақтылауды талап етеді Нақтылауды талап етеді Жоба үшін жерді 

уақытша немесе 

тұрақты сатып 

алуға әсер ететін 

ұйымдар 

(кәсіпорындар) 

мен жеке 

тұлғалар 

Нақтылауды талап 

етеді 

Консорциумның 

экологиялық және 

әлеуметтік 

мәселелері 

жөніндегі 

сарапшысы 

Нақтылауды талап 

етеді 

B6 ҚӘОӘБ барысында анықталған әсерлерге байланысты өзара іс-қимыл бойынша жалпы іс-шаралар 

В6.1 Жергілікті тұрғындар, ауыл 

шаруашылығы 

кәсіпорындары, ШҚ және 

жергілікті бизнес үшін 

аумақтарға қол жеткізу 

мәселелері бойынша 

жергілікті билік 

органдарымен өзара іс-

қимыл 

Қол жеткізудің жоғалуына немесе 

нашарлауына байланысты 

әсерлерді азайту жөніндегі іс-

шаралар (толығырақ7.6-тарау, 

Жергілікті халыққа негізгі әсер 

ету, толығырақ ҚӘОӘБ есебін, II-

томды қараңыз) 

Жергілікті органдармен 

консультациялар 

Биліктің 

жергілікті 

органдары 

Жобалық 

шешімдерді іске 

асыруға дейін 

Консорциум Жиналыстар 

хаттамасы  

В6.2 Жергілікті бизнес 

өкілдерімен кеңес 

Жобаның әлеуметтік-

экономикалық әсері үшін 

релеванттық жұмсартатын іс-

шараларды анықтау мақсатында 

жергілікті бизнес өкілдерімен 

консультациялар өткізу 

(толығырақ7.6-тарау, Жергілікті 

халыққа негізгі әсер ету, 

толығырақ ҚӘОӘБ есебін, II-

томды қараңыз) 

• Релевантты жұмсартатын 

іс-шараларды анықтау 

үшін жергілікті бизнес 

өкілдерімен 

консультациялар өткізу 

• Қабылданған іс-шаралар 

және Жобаның қалдық 

әсері туралы жергілікті 

бизнесті ақпараттандыру 

Айтылған 

бизнестер 

(толығырақ7.6-

тарау, 

Жергілікті 

халыққа негізгі 

әсер ету, 

толығырақ 

ҚӘОӘБ есебін, II-

томды қараңыз) 

Жобалық 

шешімдерді іске 

асырғанға дейін 

әрбір айтылған 

бизнеске кем 

дегенде бір 

консультация беру  

Консорциум Жиналыстар 

хаттамасы  
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№ Қызмет түрі Мақсаттары Әрекет етеу тетігі 
Мүдделі 

тараптар 

Мерзімдері/жиілі

гі 

Жауапты 

тараптар 
Есептілік 

В6.3 Алматы қаласынан ұшып 

шығатын магистральдардың 

тиісті жобаларының 

демеушілерімен/ жауапты 

орындаушыларымен өзара іс-

қимыл жасау. 

ҮАААЖ Жобасы және 

жобаланатын ұшу трассалары 

бойынша құрылыс 

жұмыстарының кестесін 

үйлестіру үшін қажетті 

консультациялар.  

Алматы қаласынан ұшып 

шығу жолдары құрылысының 

тиісті жобаларының 

демеушілерімен/ жауапты 

орындаушыларымен 

консультациялар. 

Алматы 

қаласынан ұшып 

шығу жолдары 

құрылысының 

тиісті 

жобаларының 

демеушілерімен/ 

жауапты 

орындаушылары 

Жобалық 

шешімдерді іске 

асырғанға дейін 

кем дегендер бір 

рет консультация 

өткізу және 

құрылыс кезеңі 

ішінде тұрақты 

өзара іс-қимыл (кем 

дегенде үш айда бір 

рет) 

Консорциум Жиналыстар 

хаттамасы  

* аталған ұшу магистральдары қала орталығынан жобаланатын жолдарға апаратын және аймақтық жолдармен байланысты болуы жоспарланған жолдар болып табылады; ұшу 

магистральдарына: 0+00 Абай даңғылы, 41+90 Төле би көшесі, 87+95 Рысқұлов көшесі, 144+00 Ақын Сара көшесі, 189+47 Момышұлы көшесі, 264+54 Саин көшесі, 289+10 атауы жоқ көше, 321+70 

Тлендиев көшесі, 578+65 Ақын Сара көшесі жатады. 
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6.6 КӨШПЕЛІ КОНСУЛЬТАЦИЯЛЫҚ ТОПТАР - ТАЛАПТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕР 

ҚӘОӘБ ақпаратын ашу бойынша Қоғамдық консультациялар бағдарламасы ҚР 

заңнамасына сәйкес жерді сатып алу процесі туралы ақпарат ұсынатын 

Консорциуммен ҚӘОӘБ әзірлеу жөніндегі ERM командасының және әкімдік 

өкілдерінің қолдауымен іске асырылатын болады. Келесі кестеде көшпелі топтардың 

мүшелері жұмыс істейтін негізгі бағыттардың шолуы, сондай-ақ тиісті рөлдер мен 

міндеттердің тізбесі көрсетілген. Бір адамның бірнеше бағыт бойынша жауапты 

орындаушы бола алатынын және болатынын айта кету керек. 

6-4 кесте ҚӘОӘБ бойынша ақпаратты ашу бойынша көшпелі топ: Шолу 

Көшпелі топ мүшесі Рөлі/жауапкершілігі 

Консорциумның басты өкілдері Жобаны әзірлеушінің өкілдері  

Техникалық ақпаратты, құрылыс және құрылысты 

ұйымдастыру кестесі туралы ақпаратты ұсыну  

Әкімдіктің басты өкілдері Экспроприациялау және тиісті өтемақы процесі туралы 

ақпарат  

Жер учаскелерін экспроприациялау процесіне дайындау 

ҚӘОӘБ бойынша ERM сарапшысы  ҚӘОӘБ, тәсілдері мен нәтижелері, басқару шаралары, 

сондай-ақ халықаралық талаптар бойынша ақпарат.  

Шағымдарды қарау процедурасы, жергілікті 

тұрғындармен қарым-қатынас, ескеруі қажет етілетін 

осалдықтар туралы ақпарат  

Жобаны салу және пайдалану процесінде өзара іс-қимыл жасау жөніндегі одан әрі 

консультациялар мен іс-шаралар үшін Консорциум мен Бас мердігердің әлеуметтік 

сарапшысы жауапты болады - 8.4-тарауды қараңыз 

Концессиялық Келісімнің қолданылуы аяқталғаннан кейін өзара іс-қимыл бойынша 

консультациялар мен іс-шаралар ҚР Инвестициялар және даму министрлігінің 

тапсырмасы бойынша аудандар мен ауылдық округтердің әкімдіктерімен 

жүргізілетін болады.  

6.7 ЕСКЕРТУЛЕРДІ ТІРКЕУ ЖӘНЕ ДЕН ҚОЮ 

Барлық алынған ескертулер ҚОӘБ бойынша есептің түпкілікті нұсқасында және 

онымен байланысты құжаттарда осы ескертудің көрсетілгені және қалай 

көрсетілгені сипатталатын ҚӘОӘБ соңғы есебіне қоса ұсынылатын Өткізілген 

консультациялар туралы есепте құжатталады. Егер ескерту жеке жауап талап етілсе, 

мұндай жауап берілетін болады. Ондай болмаған жағдайда, түсініктемелерді қарау 

тәсілі ҚӘОӘБ бойынша есепте және кейінгі пікірлерде көрсетіледі. 
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7 АҚПАРАТТЫ АШУ КЕЗЕҢІНЕН КЕЙІН МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН 

ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ, МОНИТОРИНГ ЖӘНЕ ЕСЕПТІЛІК 

7.1 АҚПАРАТТЫ АШУ КЕЗЕҢІНЕН КЕЙІН МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ 

(2019-2038) 

2019 жылдан бастап 2038 (Концессиялық Келісімнің қолданылу мерзімінің 

аяқталуы) кезең аралығында ҚӘОӘБ ақпаратын ашқаннан кейін жұртшылықпен 

өзара іс-қимыл жасау жауапкершілігі Консорциумға, әлеуметтік мәселелер 

жөніндегі Бас мердігердің сарапшысына, шағымдарды қарау және ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ 

мәселелер бойынша Консорциумды басқару жөніндегі іс-қимыл үйлестірушісіне 

жүктеледі. Мүдделі тараптармен кері байланыс қоршаған ортаға әсерді барынша 

азайту жөніндегі шаралардың тиімділігін түпкілікті анықтауда және Қоршаған және 

әлеуметтік ортаны басқару жоспарларын табысты жүзеге асыруды жалпы бақылау 

үшін негізгі құрамдас болады. 

Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жоспары "қолданыстағы" құжат болып, 

Жобаны орындау шамасына қарай қоғамдастықпен өзара іс-қимыл жасау жөніндегі 

жоспарланған тұрақты іс-шараларды және ерекше оқиғалар туралы хабарламаларды 

нақтылау үшін Консорциуммен жаңартылатын болады. Жобалық шешімдер 

өзгертілген жағдайда Консорциум алдағы өзгерістер мен олармен қауымдасқан 

әсерлер туралы хабардар ету үшін тиісті мүдделі/ айтылған тараптармен кездесулер 

өткізетін болады. 

Болашақ кезеңдердегі өзара іс-қимыл жөніндегі іс-шаралар кез келген жағдайда 

төмендегі 7-1-кестеде ұсынылған тармақтардың тізбесімен шектелмейтін болады. 
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7-1 кесте Жобаны салу және пайдалану кезеңдеріне арналған мүдделі тараптармен өзара іс-қимылдың және ақпаратты ашудың алдын ала 

жоспары 

# Қызмет түрі  Мақсаттары  Әрекет етеу тетігі  Мүдделі тараптар Мерзімдері/жиілігі  
Жауапты 

тараптар  
Есептілік  

С. құрылыс кезеңі (2018-2023) 

C1. ҚӘОӘБ ашылғаннан кейін мүдделі тараптармен өзара іс - қимыл жөніндегі жалпы іс-шаралар  

C1.1 Ақпаратты тұрақты 

жариялау және ашу  

Жобаның жағдай мен 

мен іске асыру барысы 

туралы жұртшылықты 

және жергілікті халықты 

хабардар ету  

Құрылыс барысы туралы ақпаратты 

ашу / жария ету:  

• жергілікті БАҚ; 

• Консорциумның және аудандық 

әкімшіліктің сайттарында 

Жоба құрылысының барысы мен 

мерзімі туралы ақпарат беретін және 

мыналарды: 

• құрылыс ауданының сұлбалық 

картасын;  

• құрылысты аяқтау мерзімін; 

• құрылыс жұмыстарының тиісті 

бөлігіне жауапты тұлға (байланыс 

деректерін қоса алғанда); 

• шағымдарды қарау механизмі 

туралы ақпаратты қамтитын 

ҮАААЖ бойындағы елді 

мекендерде орнатылған 

ақпараттық стендтер.  

Барлық мүдделі 

тұлғалар 

Әрбір 3 айда 1 реттен кем 

емес 

Консорциум 

мен 

мердігерлер  

Тиісті 

жарияланымдар 

Ақпараттық стендтер/ 

тақталар 

C1.2 Жоба әсер ететін аймақтағы 

елді мекендердің 

тұрғындарымен кездесулер 

мен пікірталастар  

Жергілікті тұрғындарға 

пікір білдіру, сұрақ қою 

және ауызша шағым айту 

мүмкіндігін қамтамасыз 

ету 

Жобаның әсер ету аймағында 

орналасқан елді мекендердің 

тұрғындарға консультациялар беру. 

Бұл сапардың күні мен уақыты 

кемінде екі апта бұрын 

жарияланатын болады. 

Жоба әсер ететін 

аймақтағы елді 

мекендердің 

тұрғындары. Бұл 

сапардың күні мен 

уақыты кемінде екі 

апта бұрын 

жарияланатын болады. 

Кездесулердің жиілігі 

ауылдың әрқайсысына 

жергілікті қажеттіліктерге 

сүйене отырып, бірақ 3 

айдан кем болмайтын 

уақытта анықталуы тиіс. 

Консорциум Жұртшылықпен 

кездесу хаттамасы 

C1.3 Жобаның әсер ету 

аймағында орналасқан елді 

мекендердің осал 

Осал топтардың 

өкілдеріне пікір білдіру, 

сұрақтар қою және 

Әлжуаз топтардың өкілдері үшін 

арнайы кездесулер өткізеді; мысалы, 

Бас мердігердің Әлеуметтік 

Жоба әсер ететін 

аймақтағы елді 

Кездесулердің жиілігі 

әрбір ауылға жергілікті 

қажеттіліктерге қарай 

Консорциум Жұртшылықпен 

кездесу хаттамасы 
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# Қызмет түрі  Мақсаттары  Әрекет етеу тетігі  Мүдделі тараптар Мерзімдері/жиілігі  
Жауапты 

тараптар  
Есептілік  

топтарының өкілдерімен 

кездесулер мен 

пікірталастар 

ауызша шағым айту 

мүмкіндігін қамтамасыз 

ету 

сарапшылары олардың 

проблемалары шешілгендігіне көз 

жеткізу үшін ауыл деңгейінде 

әйелдермен кездесулер өткізеді. 

мекендердің осал 

топтарының өкілдері 

анықталуы тиіс, бірақ кем 

дегенде 6 айда 1 рет 

C1.4 ҮАААЖ құрылысымен 

байланысты әсер ету 

аймағында орналасқан елді 

мекендер үшін 

хабарландырулар мен 

ақпарат  

Жергілікті тұрғындарға 

алдағы құрылыс 

жұмыстары, мүмкін 

болатын әсер ету, 

жолдарды уақытша жабу, 

әсіресе шудың әсері 

сияқты бұзушылықтар 

туралы ақпарат беру. 

• жергілікті БАҚ баспасөз 

хабарламалары; 

• әкімдіктердің кеңселері және басқа 

да қоғамдық орындарда 

таратылатын ауылдық ақпараттық 

бюллетендер; 

• тікелей зардап шеккен үй 

шаруашылықтары мен 

кәсіпорындарға ұсынылатын 

ақпарат; 

• құрылыс алаңдарына жақын, 

мысалы, жергілікті жолдардың 

қиылысына жақын ақпараттық 

қалқандарды орнату; тақталарда 

құрылыс кестесі, маршруттардың 

аралауы және т. б. туралы 

ақпаратты қамтитын болады. 

Барлық мүдделі 

тұлғалар 

Елді мекен маңындағы 

құрылыс басталғанға дейін 

Консорциум Тиісті 

жарияланымдар, 

ақпараттық стендтер 

C1.5 Шағымдарды қарау тетігін 

іске асыру 

Жобаны іске асыруға 

қатысты мүдделі 

тараптардың пікірлері 

мен проблемаларына 

шолу жүргізу 

Шағымдарды қарау тетігі Барлық мүдделі 

тұлғалар 

Құрылыстың барлық кезеңі 

бойында 

Консорциум Шағымдар тізілімі  

C1.6 Қоршаған ортаның жай-

күйі, денсаулық және 

қауіпсіздік туралы, сондай-

ақ іс-қимыл 

жоспарларының орындалуы 

және шағымдарды қарау 

тетігі туралы жұртшылықты 

ақпараттандыру. 

Мүдделі тараптарға 

жобаны іске асыру 

туралы өзекті ақпаратты 

ұсыну 

Экологиялық, әлеуметтік 

көрсеткіштер, еңбекті қорғау және 

техника қауіпсіздігі көрсеткіштері 

туралы есеп Жобаның веб-сайтына 

орналастырылады, баспа 

көшірмелері қоғамдық жиналыстар 

кезінде және әкімдік кеңселері 

арқылы жергілікті тұрғындар 

арасында таратылатын болады. 

Барлық мүдделі 

тұлғалар 

Жылына бір рет Консорциум Экологиялық, 

әлеуметтік 

көрсеткіштер, 

денсаулық және 

қауіпсіздік 

көрсеткіштері туралы 

есеп 
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# Қызмет түрі  Мақсаттары  Әрекет етеу тетігі  Мүдделі тараптар Мерзімдері/жиілігі  
Жауапты 

тараптар  
Есептілік  

C1.7 Биоалуантүрлілік 

мониторингінің нәтижелері 

туралы жұртшылықты 

ақпараттандыру. 

Мүдделі тараптарға 

жобаны әзірлеу және 

оның биоәртүрлілікке 

әсері туралы өзекті 

ақпарат беру 

Биоәртүрлілік мониторингінің 

нәтижелері туралы есеп Жобаның 

веб-сайтына орналастырылады, баспа 

көшірмелері қоғамдық жиналыстар 

кезінде және әкімдік кеңселері 

арқылы жергілікті тұрғындар 

арасында таратылатын болады. 

Барлық мүдделі 

тұлғалар 

Құрылыс және пайдалану 

кезеңі ішінде әрбір алты ай 

сайын 

Консорциум Биоалуантүрлілік 

мониторингінің 

нәтижелері туралы 

есеп 

C1.8 Экожүйелік қызметтер 

мониторингінің нәтижелері 

туралы халық алдындағы 

есептілік 

Мүдделі тараптарға 

жобаны әзірлеу және 

оның экожүйелік 

қызметтерге әсері туралы 

өзекті ақпарат беру 

Экожүйелік қызметтер 

мониторингінің нәтижелері туралы 

есеп Жобаның веб-сайтына 

орналастырылады,баспа көшірмелері 

қоғамдық жиналыстар кезінде және 

әкімдік кеңселері арқылы жергілікті 

тұрғындар арасында таратылатын 

болады. 

Барлық мүдделі 

тұлғалар 

Құрылыс және пайдалану 

кезеңі ішінде әрбір үш ай 

сайын 

Консорциум Экожүйелік 

қызметтер 

мониторингінің 

нәтижелері туралы 

есеп 

C2 ҚӘОӘБ анықталған өзара іс-қимыл бойынша нақты іс-шаралар 

C2.1 Құрылыс кезінде 

пайдаланылатын жолдарға 

тікелей жақын орналасқан 

елді мекендердің 

тұрғындарымен өзара іс-

қимыл (тауарларды және т. 

б .жеткізу үшін) 

Ықтимал әсерлер, 

оларды азайту және 

шағымдарды қарау 

механизмі бойынша 

жоспарланған шаралар 

туралы тұрғындарды 

ақпараттандыру 

Құрылыс барысы туралы ақпаратты 

ашу / жария ету: 

• жергілікті БАҚ; 

• Консорциумның сайттарында және 

аудандық басқару органдарында. 

Қозғалатын үй шаруашылықтарын 

дербес хабардар ету (жолға тікелей 

жақын орналасқан) немесе қоғамдық 

жиналыстар өткізу. 

Құрылыс кезінде 

пайдаланылатын 

жолдарға жақын 

орналасқан елді 

мекендердің 

тұрғындары (тауарлар 

және т. б. жеткізу 

үшін) 

Құрылыс кезеңінің 

алдында 

Консорциум  Тиісті 

жарияланымдар мен 

кеңестердің 

хаттамалары 

C2.2 Тасымалдау басталғанға 

дейін Жоба үшін 

персоналды және жүктерді 

тасымалдау үшін 

пайдаланылатын жергілікті 

жолдарда жөндеу 

жұмыстарын ұйымдастыру 

бойынша жергілікті билік 

органдарымен өзара іс-

қимыл 

Жергілікті билік 

өкілдерімен 

консультациялар өткізу 

жол жабындысының 

бұзылу тәуекелдерін 

тиімді басқаруға 

мүмкіндік береді 

Жергілікті билік органдарының 

өкілдерімен консультациялар  
Жергілікті билік 

органдарының өкілдері  

Тасымалдау басталғанға 

дейін  

Консорциум  Кездесулер 

хаттамасы 
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# Қызмет түрі  Мақсаттары  Әрекет етеу тетігі  Мүдделі тараптар Мерзімдері/жиілігі  
Жауапты 

тараптар  
Есептілік  

C2.3 Құрылыс кезінде көлік 

қозғалысы мәселесі 

бойынша жергілікті 

билікпен өзара іс-қимыл 

жасау 

Жергілікті билікпен 

өтізілген 

уонсультациялар көлік 

ағындарын тиімді 

басқаруға және қажет 

болған жағдайда 

қосымша қауіпсіздік 

шараларын әзірлеуге 

мүмкіндік береді 

Жергілікті билік органдарының 

өкілдерімен консультациялар: 

• Алматы-Ұзынағаш және ҮАААЖ 

жолдарындағы қозғалысты басқару 

бойынша; 

• Байсеркин ауылдық округі 

аумағының және А3 трассасының 

шегінде ҮАААЖ қозғалысты 

басқару бойынша; 

• Алматы-Байсерке және ҮАААЖ 

автожолындағы қозғалысты 

басқару бойынша; 

• ҮАААЖ жобасы мен билік 

жоспарлаған жаңа көлік 

инфрақұрылымы арасындағы 

құрылыс кооперациясын 

қамтамасыз ету үшін Талғар 

трассасында және ҮААААЖ 

қозғалысты басқару; 

• ҮАААЖ мен негізгі қалалық 

маршруттарды үйлестірілген 

жобалау туралы, сондай-ақ 

әлеуетті құрылыс және пайдалану 

тәуекелдерін болдырмау үшін 

ҮАААЖ мен болашақ жолдардағы 

қозғалысты басқару туралы. 

Жергілікті билік 

органдарының өкілдері 

Құрылыс кезеңінің 

алдында 

Консорциум Кездесулер 

хаттамасы 

C2.4 Мәдени мұраны және 

қазіргі заманғы зираттарды 

сақтау мәселесі бойынша 

жергілікті билікпен өзара 

іс-қимыл жасау 

Анықталған мәдени мұра 

объектілері үшін қорғау 

аймақтарын орнату;  

Зираттардың орын 

ауыстыруына 

байланысты салдарды 

азайту бойынша нақты 

шаралар әзірлеу 

Жергілікті билік өкілдерімен 

консультациялар (толығырақ 7.8-

тарау Археологиялық және мәдени 

мұраларға негізгі әсер ету, ҚӘОӘБ 

II-том, сондай-ақ Мәдени мұраларды 

басқарудың негіздемелік 

жоспарықараңыз) 

Жергілікті билік 

органдарының 

өкілдері 

Құрылысты бастағанға 

дейін 

Консорциум Кездесулер 

хаттамасы 

C2.5 Мәдени мұраны және 

қазіргі заманғы зираттарды 

сақтау мәселесі бойынша 

Зираттардың орын 

ауыстыруына 

байланысты салдарды 

Жергілікті халықпен 

консультациялар (толығырақ 7.8-

тарау Археологиялық және мәдени 

Жергілікті халық Құрылыс басталғанға 

дейін және зақымданған 

Консорциум Кездесулер 

хаттамасы 
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Жауапты 

тараптар  
Есептілік  

жергілікті халықпен өзара 

іс-қимыл жасау 

азайту бойынша нақты 

шаралар әзірлеу 

мұраларға негізгі әсер ету, ҚӘОӘБ 

II-том, сондай-ақ Мәдени мұраларды 

басқарудың негіздемелік жоспары 

қараңыз) 

жағдайда барлық кезең 

ішінде 

D. ПАЙДАЛАНУ КЕЗЕҢІ (2022-2023 89ЖЫЛДАН БАСТАП 2038 ЖЫЛ АРАЛЫҒЫНДА) 

D1 Шағымдарды қарау тетігін 

іске асыру 

Жобаны іске асыру 

процесіне қатысты 

мүдделі тараптардың 

пікірлері мен 

қауіптерінің мониторингі  

Шағымдарды қарау тетігі Барлық мүдделі 

тұлғалар  

 Барлық кезең бойында Консорциум   Шағымдар тізілімі  

D2 Жергілікті тұрғындарды 

жөндеу жұмыстары туралы 

хабардар ету 

Жергілікті тұрғындарға 

Жобаны іске асыру 

туралы өзекті ақпарат 

беру 

Консорциум сайтындағы 

хабарландырулар 

Барлық мүдделі 

тұлғалар  

 Барлық кезең бойында Консорциум   Тиісті 

жарияланымдар 

 

                                                      
8 Құрылыс аяқталғаннан кейін пайдалануға беру шамамен 2022-2023 жылдар аралығында күтіледі  

9 Конценссия мерзімінің аяқталуы 
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7.2 МОНИТОРИНГ ЖӘНЕ ЕСЕПТІЛІК 

Консорциум осы МТӨІЖ байланысты жалпы жауапкершілік алады.  Консорциум 

өзара іс-қимыл бойынша белгілі бір іс-шараларды өткізу тәртібін қосымша 

үйлестіріп, әкімдіктермен келісетін болады. Осы жобаға әкімдіктерді тарту 

бойынша қызмет тиісті есептерді ұсына отырып Консорциуммен қолдау 

көрсетілетін болады. 

Консорциумның экологиялық және әлеуметтік мәселелер жөніндегі менеджері 

жоба бойынша негізгі құрылыс жұмыстары басталғанға дейін және қажет болған 

жағдайда ҮАААЖ пайдалану кезінде осы МТӨІЖ жаңарту үшін жауапты 

болады. Әрбір жаңартылған МТӨІЖ мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жасау 

жөніндегі алдыңғы іс-шаралар туралы ақпаратты және нәтижелердің қысқаша 

мазмұнын қамтуы тиіс.  

Әлеуметтік мәселелер бойынша бас мердігердің командасына мүдделі 

тараптармен жалпы өзара іс-қимыл үшін жауап беретін екі сарапшы және 

әлеуметтік мәселелер бойынша сарапшыларға қолдау көрсететін жергілікті 

жерлердегі әлеуметтік мәселелер бойынша екі сарапшы (әрбір құрылыс лагеріне 

бір-бірден) кіретін болады. 

Келесі аспектілер құрылыс қалашықтарындағы әлеуметтік мәселелер бойынша 

сарапшылар міндеттерінің бір бөлігі болады: 

o Құрылыс қалашығында алынған жергілікті тұрғындар мен 

қызметкерлердің шағымдарын тіркеу; 

o Әлеуметтік мәселелер бойынша сарапшының тапсырмасы бойынша 

жергілікті билік органдарымен өзара іс-қимыл жасау; 

o Қоғамдық тыңдаулар мен консультациялар сияқты мүдделі тараптармен 

өзара іс-қимыл жасау бойынша іс-шараларды ұйымдастыру, т. б.; 

o Жоба туралы жергілікті тұрғындардың сұрақтарына жауап беру; 

Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жөніндегі іс-шаралардың тиімділігі тиісті 

іс-шаралар мүдделі тараптармен мазмұнды консультацияларды және 

ақпараттандырылған қатысуды қамтамасыз ету мақсаттарына қол жеткізбегенін 

айқындау мақсатында бағаланатын болады (консультациялардың ең аз саны 

жоғарыда ұсынылған кестелерде берілген).  

Нәтижелер мен одан кейінгі қорытындылар Жобаның келесі кезеңдерінде 

МТӨІЖ алдыңғы жаңартуларында көрсетілетін болады. 

ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ мәселелері жөніндегі Консорциум менеджері МТӨІЖ іске 

асыру мониторингі үшін жауапкерішлік алады. МТӨІЖ іске асыру туралы 

ақпарат Жоба бойынша экологиялық, әлеуметтік сұрақтар туралы жыл сайынғы 

есепке енгізіледі. 

Жалпы осы МТӨІЖ немес Жобамен байланысты кез келген мәселелер немесе 

проблемалар бойынша төменде көрсетілген мекенжай немесе телефон нөміріғ 

электронды пошта адресі бойынша немесе сайттың көмегімен Бас мердігердің 

Сарапшысына жүгінуге болады. 
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КОНСОРЦИУМНЫҢ БАЙЛАНЫС АҚПАРАТЫ: 

Мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 040900, Алматы облысы, 

қаскелен қаласы, жаңгозин көшесі, 55/1, 403 кеңсе 

Жауапты тұлға:  

Айман Жанузакова, шағымдарды қабылдау және қарау жөніндегі 

сарапшы  

Сайт: www.bakad.com.kz 

Электронды пошта: 

ayman.zhanuzakova@bakad.com.kzayman.zhanuzakova@bakad.com.kz  

 

"Жедел 

желі" 

телефоны: 

+7 727 335 83 

42 
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7.3 КОНЦЕССИЯЛЫҚ КЕЛІСІМНІҢ ҚОЛДАНЫЛУ КЕЗЕҢІ АЯҚТАЛҒАННАН КЕЙІН (2038-

ДЕН КЕЙІН) МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРМЕН ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ 

Кредиторлардың талаптарына сәйкес пайдаланудан шығару кезеңдерінде және 

кейінгі кезеңдерде мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл процесіне ерекше назар 

аудару керек. Консорциум мен Қазақстан Республикасы Инвестициялар және 

даму министрлігі арасындағы концессиялық келісімнің қолданылуы 

аяқталғаннан кейін мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл процесін Министрлік 

атынан аудандар әкімдіктері жалғастырып, жүзеге асыратын болады. 

Басқаруды Министрлікке беру кезеңінде мүдделі тараптармен өзара іс - қимыл 

жасау жөніндегі қызмет кез келген жағдайда, бірақ онымен шектелмей 

Консорциум жүзеге асыратын болады: 

• Жергілікті тұрғындар мен ҮАААЖ пайдаланушыларын жауапты 

тұлғаларды тағайындаудағы өзгерістер туралы ақпараттандыру, 

• Жергілікті тұрғындар мен ҮАААЖ пайдаланушыларға жаңа байланыс 

ақпаратын ұсыну: мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жасауға жауапты 

қызметкерлер, мекен-жайлары, телефон нөмірлері, электрондық пошта, 

веб-сайт туралы (Министрлікпен және жергілікті билікпен 

ынтымақтастықта айқындалатын болады). 

Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жоспарының ағымдағы нұсқасын жаңарту 

осы құжатта баяндалған негізгі принциптерге сәйкес жүзеге асырылатын болады. 

Концессияның қолданылу кезеңі аяқталғаннан кейін мүдделі тараптармен өзара 

іс-қимыл кез келген жағдайда, бірақ шектелмей ҚР Инвестициялар және даму 

министрлігінің атынан жергілікті билік органдарымен жүзеге асырылатын 

болады: 

• Шағымдарды қарау тетігін орындау, 

• Жергілікті тұрғындар мен ҮААЖ пайдаланушыларды жөндеу жұмыстары 

туралы ақпараттандыру, 

• ҮАААЖ пайдаланушыларын тарифтердегі кез келген өзгерістер және т. 

б. туралы ақпараттандыру 
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7-2 кесте Концессиялық Келісімнің қолданылу кезеңі аяқталғаннан кейін пайдалану кезеңіне арналған Мүдделі тараптармен өзара іс-қимылдың 

және ақпаратты ашудың алдын ала жоспары 

# Іс-шара Мақсаттары Өзара іс-қимыл тетігі  Мүдделі тараптар 

Уақытша 

шектеулер / 

кезеңділігі  

Жауапты 

тараптар  
Есептілік 

E. ПАЙДАЛАНУ КЕЗЕҢДЕРІ (2038 жылдан кейін) 

E1 Өкілеттікті 

Консорциумнан ҚР 

Инвестициялар және 

даму министрлігіне беру 

Концессиялық Келісімнің 

аяқталуы  

- ҚР Инвестициялар 

және даму министрлігі 

Аудандық әкімдіктер 

ауылдық әкімдіктер 

2038 Консорциум Тиісті 

жарияланымдар 

Е2 Жергілікті тұрғындар мен 

ҮАААЖ 

пайдаланушыларын 

жауапты тұлғаларды 

тағайындаудағы 

өзгерістер туралы 

ақпараттандыру 

Мүдделі тараптарды 

Жобаның статусы және 

мүдделі тараптармен өзара іс-

қимылдың жаңа тәсілдері 

туралы өзекті ақпаратпен 

қамтамасыз ету 

Хабарландырулар: 

• Консорциумның және ҚР Инвестициялар 

және даму министрлігінің сайттарында; 

• жергілікті газеттерде;  

• ақпараттық стендтерінде/жергілікті билік 

органдарының ақпараттық стендтерінде, 

• жалпы қолжетімді орындарда: ауылдық 

мәдениет үйлері, аудандық кітапханаларда 

қолжетімді. 

Барлық мүдделі 

тұлғалар 

2038 Консорциум  

ҚР 

Инвестициялар 

және даму 

министрлігі 

Аудандық 

әкімдіктер 

Тиісті 

жарияланымдар 

Е3 Шағымдарды қарау 

тетігінің әрекеті 

Жобаны іске асыруға 

байланысты пікірлерді және 

алаңдаушылықты қадағалау  

• Шағымдарды қарау тетігі Барлық мүдделі 

тұлғалар 

 Барлық кезең 

бойында 

ҚР 

Инвестициялар 

және даму 

министрлігі 

Аудандық 

әкімдіктер 

Шағымдар тізілімі 

Е4 Жергілікті тұрғындарды 

жөндеу жұмыстары 

туралы хабардар ету 

- • ҮАААЖ сайтындағы хабарландырулар Барлық мүдделі 

тұлғалар 

 Барлық кезең 

бойында 

ҚР 

Инвестициялар 

және даму 

министрлігі 

Тиісті 

жарияланымдар 

Е5 ҮАААЖ 

пайдаланушыларын 

тарифтердегі кез келген 

өзгерістер туралы 

ақпараттандыру 

- • ҮАААЖ сайтындағы хабарландырулар Барлық мүдделі 

тұлғалар  

 Барлық кезең 

бойында 

ҚР 

Инвестициялар 

және даму 

министрлігі 

Тиісті 

жарияланымдар 
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8 АРЫЗДАРДЫ ҚАБЫЛДАУ ЖӘНЕ ҚАРАУ ТЕТІГІ 

Тиісті халықаралық практикаларға сәйкес Жоба аясында Жобада айтылған 

тұлғалар мен басқа да мүдделі тараптардың шағымдары мен өтініштерін 

қабылдау және қарау тетігі енгізілетін болады. Тетік Жобаның өмірлік циклі бойы 

әрекет ететін болады. 

Консорциум атына жолданатын барлық өтініштер (өтініштер нысанының үлгісі 

4-қосымшада беріледі) арнайы тізілімге енгізіліп, оларды сәтті реттегенге дейін 

сүйемелденеді. Әрбір шағымды қарау үшін консорциумның жауапты 

қызметкерлері тағайындалады, түзетуші іс-шаралар әзірленеді және жүзеге 

асырылады. 

Келесі тұлға мүдделі тараптардың барлық типтерімен шағымдарды қарау және 

мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл тетігін іске асыруға жауап береді: 

• Айман Жанузакова, шағымдарды қарау бойынша іс-әрекеттерді 

үйлестіруші 

• Email address: 

ayman.zhanuzakova@bakad.com.kzayman.zhanuzakova@bakad.com.kz 

• Project Hotline: +7 727 335 83 42 

 

Шағымдар, жобада айтылған тұлғалармен кез келген уақытта және басқа да 

мүдделі тараптармен мынадай тәсіл бойынша ұсынылады: 

• Жергілікті әкімдікте; 

• аyman.zhanuzakova@bakad.com.kz электрондық поштасы арқылы 

• Консорциумның өкілдеріне қоғамдық тыңдауларда жеке беру арқылы; 

• "Жедел желінің" телефон нөмірі арқылы +7 727 335 83 42; 

• Пошта арқылы: 040900, Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, 

Қаскелең қаласы, Жанғозин көшесі, 55/1 үй, 403 үй-жай; 

• Бас мердігердің Әлеуметтік сарапшысына жеке беру арқылы жүзеге 

асырылады. 

8.1 ШАҒЫМДАР МЕН ӨТІНІШТЕРДІ БАСҚАРУ 

Өтініштер әділ және ашық негізде қаралатын болады. Алынған өтініштерге 

қатысты құпиялылық шарттары пайдаланылатын болады. 

Өтініштер әлеуметтік сарапшы жергілікті жерлерде, әрбір нақты жағдайда және 

жағдайдың басымдығына қарай оларды алғаннан/жинағаннан кейін қаралатын 

болады. Басымдық құрылыс алаңдарындағы қызметке, сондай-ақ 

жұмысшылардың мінез-құлқына және мәселені шешу үшін дереу іс-қимылды 

талап ететін жобаны іске асыру шеңберіндегі басқа да іс-шараларға байланысты 

жазатайым оқиғалар, қауіпті жағдайлар, қауіпсіздіктің нашарлауы және т. б. 

туралы өтініштерге берілетін болады (8-1 - кесте Құрылыс және пайдалану 

кезеңінде шағымдар мен өтініштерді қарау үшін қажетті уақыт). 

Жерді сатып алуға қатысты шағымдарды Кредиторлар саясатына сәйкес олардың 

қолайлылығы тұрғысынан Консорциум қарайтын болады. Бұл қадам 

Министрлікке шағым жібергенге дейін қабылданады. Егер шағым қолайлы болса, 

онда оны шешу үшін Консорциум тарапынан да, "Жерді сатып алу қағидаттары" 

құжатында көрсетілгендей Министрлік тарапынан да іс-әрекеттер талап етіледі. 

mailto:ayman.zhanuzakova@bakad.com.kz
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8-1 - кесте Құрылыс және пайдалану кезеңінде шағымдар мен өтініштерді қарау үшін 

қажетті уақыт 

Өтініш тақырыбы 
Жауапты дайындау 

уақыты 

Құрылыс кезеңі (2018-2023) 

Құрылыс кезеңіндегі төтенше жағдайлар мен 

авариялар 
Кідіріссіз 

Қауіпсіз емес жағдайлар, қауіпсіздіктің нашарлауы, 

шу, шаң, қызметкерлердің мінез-құлқы, көлік 

қозғалысы 

1-2 күн 

Жерді алап қою 30 күн 

Басқа да сұрақтар, пікірлер 30 күн 

Пайдалану (құрылыстың аяқталуы бойынша шамамен 2022 – 2023 жж.) 

Қауіпсіздік сұрақтары  1-2 күн 

Басқа да сұрақтар, пікірлер 30 күн 

Төмендегі суретте қауымдастықтардан және/немесе басқа да сыртқы мүдделі 

тараптардан келіп түскен шағымдар мен өтініштерді басқару процесі сипатталған 

(8-1 сурет) 
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8-1 сурет Шағымдар мен өтініштерді басқару сұлбасы 

  

 

ия 

ия жоқ 

жоқ 

ия 

жоқ 

Барлық күндер мен іс-

қимылдар тіркелімде тіркеледі 

Жазбаша және ауызша нысандағы шағымдардың айналымы бойыша үйлестіруші қабылдаған және тіркеген 

шағымдар/пікірлер 

Бас мердігердің жауапкершілік 

саласы 

Консорциумның 

ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ 

Басқармасы 

шағымдарды/өтіні

штерді жұмысқа 

қабылдайды 

Шағымдармен жұмыс 

істейтін іс-қимылды 

үйлестіруші 

өтініштерді/шағымдар

ды жұмысқа 

қабылдайды және 

Консорциумның ЕҚ, 

ӨҚ және ҚОҚ 

Басқармасын 

ақпараттаныдрады 

Өтініштің жабылғанын Өтініштер тізіліміне тіркеу (Жеке және заңды тұлғалардың шағымдары мен өтініштерін есепке 

алу тізілімі) 

Қабылданған шаралар туралы өтініш берушіні 

хабардар ету 

Өтініш берушіні болжанған түзету іс-

қимылдары немесе оларды қабылдау 

мүмкін еместігі туралы түсінік беру 

Жауапты лауазымды тұлғаларды және 

түзету іс-шараларын анықтау. 

ПВЗП сипатталғандай жерді сатып алумен 

байланысты шағымдарды қарау 

Түзетуші іс-қимылды жүзее асыру және одан 

арқы іс-шараларды жүргізу 

Жылдам қабылданған шешім бе? 

Өтініш беруші қабылданған түзету 

шараларымен қанағаттанды ма?  

Өтініштерді екінші рет қарау 

Түзету іс-қимылдарын жүргізу және одан 

кейінгі іс-шараларды өткізу 
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8.2 ӨТІНІШТЕРДІ ТІРКЕУ 

Алынған хаттарды басқару және қадағалау үшін мынадай ақпарат тіркелетін 

оңайлатылған деректер базасы құрылатын болады: 

• Өтініш берушінің Т.А.Ә. және байланыс деректері; 

• Өтінішті алу күні; 

• Өтініштің мәні; 

• Өтінішті қарау үшін тағайындалған қызметкердің Т.А.Ә.; 

• Өтініш бойынша қабылданған шешемі; 

• Өтініш бойынша қабылданған қосымша шаралар; 

• Қабылданған шешім туралы өтініш берушіге жауаптың күні мен 

мазмұны; 

• Болашақта осындай өтініштерге жол бермеу бойынша қабылданған іс-

шаралар. 

8.3 МІНДЕТТЕРДІ БӨЛУ 

Өтініштерді реттеу жауапкершілігі, оның ішінде мердігерлер жұмылдырылған 

жағдайлар бойынша Консорциумға тиісті. Жобаларда берілетін шағымдар мен 

өтініштер Бас мердігердің әлеуметтік сарапшысы жиналады және 

Консорциумның ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша басқаруды реттеу туралы ақпаратты 

берумен Бас мердігердің деңгейінде шешіледі. Бас мердігердің жауапкерішлік 

аясына кірмейтін өтініштерді Әлеуметтік сарапшы Консорциумның ЕҚ, ӨҚ және 

ҚОҚ бойынша Басқарма деңгейінде талқылайды. 

Белгілі бір жағдайларда өтінішті реттеу үшін ол мердігерлерге берілуі мүмкін. 

Осыған қарамастан, реттеу бойынша түпкілікті жауапкершілік, оның ішінде егер 

өтініш тиісті мердігердің жауапкершілігінің шеңберіне кірсе және егер бұл 

мердігер реттеуге қол жеткізе алмаса Консорциумға тиісті болады. Өтініштерді 

реттеу үшін мердігерлер тартылған жағдайда, олар мен Консорциум арасындағы 

шарттарға осындай үшінші тұлғалардың шағымдарды қабылдау мен қарауды 

жүзеге асыру, сондай-ақ оларды реттеуге жауапты тұлғаларды тағайындау 

міндетін белгілейтін арнайы ережелер енгізіледі. 

Егер өтініш жерді алып қоюға қатысты болса, Консорциум өтініш берушіге 

аталған мәселемен ҚР Үкіметінің айналысатыны туралы жауап беріп, тиісті 

әкімдікке ресми сұрау салу жіберуі тиіс. Егер әкімдік мәселені реттей алмаса, 

онда Консорциум мәселені шешуге көмек көрсетеді. 

8.4 БАС МЕРДІГЕРДІҢ ӘЛЕУМЕТТІК САРАПШЫСЫ  

Консорциум іс жүзінде Алматы қаласында болатын Бас мердігердің Әлеуметтік 

мәселелері жөніндегі сарапшыны тағайындайды.  

Әлеуметтік мәселелер бойынша сарапшының міндеттеріне ҮАААЖ трассасының 

бойында орналасқан елді мекендерге үнемі бару және қозғалатын тұлғаларды 

және басқа да мүдделі тараптарды жоба туралы ақпараттандыру, Қоршаған және 

әлеуметтік ортаға әсерді бағалау іс-шараларын, Қоршаған және әлеуметтік 

ортаны басқару жоспарларын, сондай-ақ жерді сатып алу жөніндегі іс-шараларды 

іске асыру кіретін болады. Сарапшының байланыс деректерін аудандық және 

ауылдық әкімдіктерден алуға болады. 
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Бас мердігердің әлеуметтік мәселелері жөніндегі сарапшының күнделікті 

міндеттеріне жобаның өмірлік циклі бойы қозғалатын халықпен өзара іс-қимыл 

кіретін болады, оның ішінде: 

• Консорциум атынан жоба туралы ақпарат беру; 

• Шағымдар мен өтініштерді қабылдау және қарау тетігінде көзделген 

тәртіпке сәйкес шағымдар мен өтініштерді қабылдауды жүзеге асыру; 

• Жобаға қатысты жұртшылықтың ескертулері мен сұрақтарын жинау және 

өз құзыреті шеңберінде жауап беру; 

• Жергілікті халықпен коммуникацияны үйлестіру, Жоба бойынша алынған 

өтініштер мен сыртқы коммуникацияларға жауап беруді қадағалау; 

• Шағымдар мен өтініштерді қабылдау және қарау процесін әкімшілендіру; 

• Ашу кезеңі аяқталғаннан кейін мүдделі тараптармен консультациялар 

және өзара іс-қимыл процесінің үздіксіздігін қамтамасыз ету. 

Консорциум Бас мердігердің Әлеуметтік мәселелері жөніндегі сарапшылар 

құрамын әйелдерден келіп түскен өтініштерді саналы түрде шешетіндей етіп 

қамтамасыз етуге міндеттенеді. 

Бас мердігердің Әлеуметтік мәселелері жөніндегі сарапшылардың байланыс 

деректері консорциумның веб-сайтында және жергілікті БАҚ қолжетімді болады. 

Ақпарат қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде ұсынылып, мыналарды қамтитын 

болады: 

• Т.А.Ә.  

• лауазымы,  

• құрылымдық бөлімшесі,  

• жұмыс телефонының нөмірі, 

• электронды пошта адресі  

• әлеуметтік сарапшының жұмыс уақыты және басқа да қажетті мәліметтер. 

8.5 ҚҰЖАТТАМА МЕН ЕСЕПТІЛІК 

Әлеуметтік сарапшы Кредиторларға және/немесе Концорциумның басқа да 

есептілігіне ұсынылатын мониторинг туралы мерзімді есептерге қосылатын 

шағымдар мен өтініштерді қабылдау және қарау саласындағы бірқатар 

көрсеткіштержі қадағалайтын болады. Осы көрсеткіштер мынадай мәліметтерді 

қамтиды: 

• Есепті кезеңде алынған ашық / реттелген / жабық өтініштердің саны; 

• Тақырып бойынша өтініштерді бөлу (жерді сатып алу / өтем / шу 

жүктемесі / жол қауіпсіздігі және т. б.); 

• Көрсеткіштер динамикасы (мысалы, алынған өтініштердің саны 

бойынша). 

Консорциум өтініш берушілердің профильдерін, мысалы, олардың жыныстық 

тиістілігі, жасы, тұрғылықты жері туралы деректерді жинай отырып құрауы 

мүмкін. Бұл ретте Консорциум өтініш берушінің анонимді өтініш беруге толық 

құқығы бар екеніне кепілдік береді және қандай жеке деректерді беруге дайын 

екендігін өзі шешеді. Аталған ақпараттарды жинау қандай адамдар және/немесе 

елді мекендер жобаның ең жоғары дәрежеде теріс әсеріне ұшырайтынын түсінуге 

көмектеседі. 
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1-ҚОСЫМША 

 

Айтылған елді мекендердің тізбесі (жобаның әлеуметтік әсер ету аймағында 

орналасқан) 
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Жобаның әлеуметтік әсер ету аймағында орналасқан елді мекендердің тізбесі (айтылған елді мекендер) 

№ Ауылдық округ Елді мекен / Бау-бақша серіктестігі ҮАААЖ (КП) / Карьер/ Тасымалдау маршруты Халық (2017 ж.) 

ҮАААЖ трассасы 

Қарасай ауданы 

1.  

Райымбек а/о 

Қырғауылды 0+000 км (жол айырық) 7743 

2.  Әсел бау-бақша серіктестігі10 1+300 км – 2+000 км Деректер жоқ 

3.  Райымбек 1+900 км – 3+300 км 6458 

4.  Бау-бақша серіктестігі (Труд, Ақсай-19 және т.б.)  1+900 км – 3+300 км Деректер жоқ 

5.  Бұлақты 5+200 км – 5+500 км 5308 

6.  
Іргелі а/о 

Бай-бақша серіктестігі (Ласточка, Рассвет және т.б.) 7+500 км – 13+700 км Деректер жоқ 

7.  Кемертоған 7+000 км – 11+700 км 2896 

8.  

Елтай а/о 

«Союзпечать» АЕМ 19+500 км – 19+900 км Деректер жоқ 

9.  «Огонек» АЕМ 20+500 км – 20+900 км Деректер жоқ 

10.  «Придорожный» АЕМ 20+900 км – 21+000 км Деректер жоқ 

11.  «Пограничник» АЕМ 21+300 км – 21+500 км 431 

12.  Исаево 22+500 км – 22+700 км 1765 

Іле ауданы 

13.  

Казциковский а/о 

Комсомол 31+800 км – 32+300 км 3080 

14.  «Нұрбереке» АЕМ 31+900 км – 32+500 км Деректер жоқ 

15.  Қаз ЦИК 31+800 км – 32+300 км 13225 

16.  

Ащыбұлақ а/о 

Толе би 36+000 км – 36+500 км 1147 

17.  Жәпек Батыр 35+600 км – 36+500 км 8916 

18.  Бай-бақша серіктестігі (Жомарт және т.б.) 35+600 км – 36+500 км Деректер жоқ  

19.  Мұхаметжан Түймебаева 36+800 км – 38+200 км 15207 

                                                      

10 Бау-бақша серіктестігі саяжай кенттерінің тұрғындары үшін ұйымдастыру нысаны болып табылады. Бұл кенттердің әлеуметтік инфрақұрылымы жоқ. Тұрғындар оларда тұрақты немесе маусымдық 
өмір сүреді. Саяжай кенттері елді мекендер тізіміне (ауылдар, қалалар және т.б. сияқты) енгізілмеген, сондықтан олар бойынша ресми статистика шектеулі. 
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№ Ауылдық округ Елді мекен / Бау-бақша серіктестігі ҮАААЖ (КП) / Карьер/ Тасымалдау маршруты Халық (2017 ж.) 

20.  Көкқайнар 36+800 км – 38+200 км 3929 

21.  

Байсерке а/о 

Жаңадәуір 40+500 км – 41+200 км 3030 

22.  Ынтымақ 42+000 км – 42+600 км 4650  

23.  Қоянқұс 40+500 км – 41+200 км 2930 

24.  
Энергетический а/о 

Покровка 45+400 км – 46+800 км 7045 

25.  Өтеген батыр 46+000 км 21380 

Талғар ауданы 

26.  
Гүлдала а/о 

Жаңа Қуат 46+800 км – 47+300 км 3500  

27.  «Жалын» АЕМ 50+600 км Деректер жоқ 

28.  

Панфиловский а/о 

Қызыл Ту 4 (Қызыл Ту 1, 2, 3, Құрылыс шағын 

ауданы, Бейбітшілік шағын ауданы) 
52+800 км – 53+000 км 5357  

29.  Нұрлы Дала АМ 51+500 км – 52+150 км Деректер жоқ 

30.  Панфилов 54+900 км – 55+100 км 10843  

31.  Янтарь АМ 56+700 км – 57+900 км Деректер жоқ 

32.  Түзусай 58+300 км – 58+900 км 351 

33.  
Белбұлақ а/о 

Бау-бақша серіктестіктері (Черемушки, Мичуринец, 

Жеміс және т. б.) 
60+500 км – 60+800 км Деректер жоқ 

34.  Талдыбұлақ 64+900 км – 65+300 км 5004 

35.  Алатау а/о Қызыл-Қайрат 65+300 км – 65+800 км 7964 

Фабричный карьері 

Жамбыл ауданы 

36.  Қарғалы а/о Қырғалы, Наурыз АМ Фабричный карьері 27390 

Қарасай ауданы 

37.  

Әйтей АМ 

Сүйінші Жол трассасы (A-2) 312 

38.  Құмарал Жол трассасы (A-2) 937 

39.  Әйтей Жол трассасы (A-2) 6447 

40.  Үшқоңыр а/о Үшқоңыр Жол трассасы (A-2) 18438 

41.  Қаскелең, Ленинское АМ Жол трассасы (A-2) 66,442 
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№ Ауылдық округ Елді мекен / Бау-бақша серіктестігі ҮАААЖ (КП) / Карьер/ Тасымалдау маршруты Халық (2017 ж.) 

42.  Райымбек а/о Долан Жол трассасы (A-2) 2010 

43.  Ұмтыл а/о Алмалыбақ Жол трассасы (A-2, АЛ-78-АЛ-77) 4578 

44.  Жалпақсай Жол трассасы (АЛ-78 – АЛ-77) 6615 

45.  Нұр Бағу АМ Жол трассасы (АЛ-78 – АЛ-77) Деректер жоқ 

46.  Жамбыл а/о Жамбыл  Жол трассасы (М-36) 4010 

47.  Ұмтыл а/о Қолды Жол трассасы (жергілікті жол) 1562 

48.  Елтай а/о Береке Жол трассасы (АЛ-78 – АЛ-77) 5037 

Есік карьері 

Еңбекшіқазақ ауданы 

49.  
Белек а/о 

"Есік" бау-бақша серіктестігі Есік карьері Деректер жоқ 

50.  Бөлек Есік карьері 5789 

51.  Ават а/о Ават Жол трассасы (A-351 Құлжа трактісі) 6826 

52.  
Бәйтерек а/о 

Бәйтерек Жол трассасы (A-351 Құлжа трактісі) 17429 

53.  Бау-бақша серіктестігі Жол трассасы (A-351 Құлжа трактісі) Деректер жоқ 

Талғар ауданы 

54.  Кендалы а/о Еңбекші Жол трассасы (A-351 Құлжа трактісі) 1704 

55.  
Панфиловский а/о 

Қарабұлақ  Жол трассасы (A-351 Құлжа трактісі) 4240 

56.  Панфилов  Жол трассасы (A-351 Құлжа трактісі) 10843 
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2-ҚОСЫМША 

Мүдделі тараптардың тізбесі  

(2018 жылғы тамыздағы жағдай бойынша) 
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Мүдделі тараптардың тізбесі  

Топ   Құрамы   Мүдделі тараптың ақпарат көзі, 

сілтемесі / байланыс деректері  

Негіздеме / пікір 

1. Жобаның мұқтажы үшін жерді уақытша немесе тұрақты алып қоюға қатысты ұйымдар (кәсіпорындар) және тұлғалар 

1.1 Жерді алып қоюдан және қоныс 

аударудан өткендерге қатысты 

тұлғалар, фермалар, кәсіпорындар мен 

ұйымдар  

Фондық әлеуметтік жағдайларды бағалау бойынша  аяқталмаған 

сот істері және төленбеген өтемақы төлемдері анықталды. 

Жобалық құжаттама 

Жобалау ұйымымен кездесу барысында 

алынған ақпарат 

Тәуекелдерді басқару жоспарын 

іске асыру шеңберінде қарауға 

жатады 

2. Жоба объектілеріне жақын орналасқан елді мекендердің тұрғындары  

2.1 ҮАААЖ, тасымалдау бағыттарына, 

картерлерге және т. б. тікелей жақын 

орналасқан елді мекендердің 

тұрғындары 

Қарасай ауданындағы елді мекендердің тұрғындары: 

• Райымбек ауылдық округі (АО) - Райымбек, Бұлақты 

• Іргелі АО - Кемертоған 

• Елтай АО - Исаево, Ақсенгір; "Пограничник", "Огонек", 

"Союзпечать" бау-бақша серіктестігі 

• Әйтей АО - карьерден шығатын көлік маршруттары Құмарал 

және Әйтей ауылдарының маңынан өтеді 

• Қаскелең - карьерден шығатын көлік маршруттары Қаскелең 

қаласы маңында өтеді 

• Жамбыл АО - карьерден шығатын көлік маршруттары Жамбыл 

ауылы мен бау-бақша серіктестіктері жанында өтеді  

• Ұмтыл АО - карьерден шығатын көлік маршруттары Қолды 

ауылы мен бау-бақша серіктестіктері жанында өтеді 

 

Іле ауданындағы елді мекендердің тұрғындары: 

• Казциковский АО - ҚазЦИК және Комсомол 

• Ащыбұлақ АО – Төле Би, Жапек Батыр, Көкқайнар, 

Мұхаметжан Түймебаев 

• Байсерке АО - Жаңадаур, Ынтымақ, Қоянқұс 

• Энергетический АО - Покровка, Өтеген Батыр. 

 

Талғар ауданындағы елді мекендердің тұрғындары: 

• Панфиловский АО - Панфилов, Қызыл Ту-4 

• Белбұлақ АО - Талдыбұлақ 

• Алаутау АО - Қызыл Қайрат 

• Жаңа қуат, "Жалын" бау-бақша серіктестігі. 

 

Еңбекшіқазақ ауданы: 

Далалық әлеуметтік зерттеулер 

 

• Автокөлік қозғалысын 

ұлғайту, автомагистраль 

салу және пайдалану 

кезеңінде шумен ластануы 

• Елді мекендердің тұтастығы 

• Тұрғын аудандарға жаяу 

жүргіншілердің және 

автокөліктік тің кіруі 

• Ауыл шаруашылығы 

алқаптарын бөлу 

(фрагменттеу)   

• Зираттарды көшіру. 
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Топ   Құрамы   Мүдделі тараптың ақпарат көзі, 

сілтемесі / байланыс деректері  

Негіздеме / пікір 

• Бөлек АО- карьер "Есік" бау-бақша серіктестігіне жақын 

орналасқан 

• Бәйтерек АО - карьерден шығатын көлік маршруттары Бәйтерек 

ауылы мен бау-бақша серіктестіктері жанында өтеді 

 

Жамбыл ауданы: 

• Қарғалы АО - карьер қарғалы ауылына жақын орналасқан 

3. Қауымдастықтар кеңестері 

Қоғамдық кеңестер/ Ақсақалдар кеңесі / 

Бейресми қоғамдық көшбасшылар  

Ақсақалдар кеңесі 

• Райымбек АО ақсақалдар кеңесі 

• Елтай АО ақсақалдар кеңесі 

Қоғамдық кеңестер 

• Іргелі АО қоғамдық кеңестері 

• Казциков АО қоғамдық кеңестері 

• Ащыбұлақ АО қоғамдық кеңестері 

• Байсеркен АО қоғамдық кеңестері 

• Покровка кентінің қоғамдық кеңестері 

•  Панфилов АО ақсақалдар кеңесі 

 Бейресми қоғамдық көшбасшылар / сарапшылар 

• Виктор Хижняков 

• Василий Резван 

Далалық әлеуметтік зерттеулер 

 

• Автокөлік қозғалысын 

ұлғайту, автомагистраль 

салу және пайдалану 

кезеңінде шумен ластануы 

• Ауылдық елді мекендердің 

қиылысы 

• Әлеуметтік объектілерге 

қолжетімділікті шектеу 

4. Көзделіп отырған жобалау қызметі ауданында коммерциялық және өзге де қызметті жүзеге асыратын ұйымдар (кәсіпорындар) және тұлғалар  

Көзделіп отырған жобалық қызмет 

ауданындағы жерді пайдаланушылар  

• Құрылыс аймағында коммуникациялары бар ұйымдар: 

1. RG Brands Pepsi  

 

• Көзделіп отырған жобалау қызметі ауданында коммерциялық 

және өзге де қызметті жүзеге асыратын ұйымдар (кәсіпорындар) 

және тұлғалар: 

1. "Азиялық жиһаз" жиһаз дүкені   

2. "Аспан" дүкені 

3. "Дом Сервис" (Жаңа Қуат) ЖШС 

 

• Көзделіп отырған жобалау қызметі ауданында ауыл 

шаруашылығы қызметін жүзеге асыратын ауыл шаруашылығы 

ұйымдары және тұлғалар: 

1. "Баденко" шаруа қожалығы 

Далалық әлеуметтік зерттеулер 

 

• Автокөлік қозғалысын 

ұлғайту, автомагистраль 

салу және пайдалану 

кезеңінде шумен ластануы 
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Топ   Құрамы   Мүдделі тараптың ақпарат көзі, 

сілтемесі / байланыс деректері  

Негіздеме / пікір 

2. "Ким" шаруа қожалығы 

3. Анна Ударцеваның "Анна" шаруа қожалығы  

4. Айман Исаеваның шаруа қожалығы 

5. Кисанов атындағы шаруа қожалығы (ҚазЦИК) 

6. Талдыбұлақ ауылынан солтүстікке қарай жер 

телімдерін иеленген 28 мұғалім 

5. Мемлекеттік органдар (бақылаушыларды қоса алғанда) 

Ұлттық   Қазақстан Республикасының президенті http://www.akorda.kz/ru Уәкілетті орган (Жобаның 

бастамашысы) 

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму 

министрлігі 

http://miid.gov.kz/ru Мемлекеттік басқару 

органдарының қарамағындағы 

жалпы мәселелер  

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму 

министрлігінің Көлік комитеті  

http://transport.miid.gov.kz/ru  Рұқсаттар мен келісулер 

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі http://www.minfin.gov.kz/ Мемлекеттік бюджет мәселелері 

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі  http://www.adilet.gov.kz/ru Рұқсаттар мен келісулер 

Жерді бөлу мәселесі 

Өңірлік  Алматы облысының әкімдігі http://zhetysu.gov.kz/ru/ Рұқсаттар мен келісулер 

Жерді бөлу мәселесі 

Алматы облысының Жер қатынастары басқармасы  http://www.almoblzem.gov.kz/ Рұқсаттар мен келісулер 

Жерді бөлу мәселесі 

Алматы облысының Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 

басқармасы 

http://avtozholdary.zhetisu.gov.kz/  Рұқсаттар мен келісулер  

Алматы облысының Сәулет және қала құрылысы басқармасы www.saulet.zhetisu.gov.kz Рұқсаттар мен келісулер 

Алматы облысының Полиция департаменті  http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/almo/M

AIN 

Анықтамалық ақпарат 

Жергілікті  Қарасай аудандық әкімдігі 

• Райымбек  АО 

• Іргелі АО 

http://karasay.zhetisu.gov.kz/ Рұқсаттар мен келісулер 

Жерді бөлу мәселесі 

http://www.akorda.kz/ru
http://miid.gov.kz/ru
http://transport.miid.gov.kz/ru
http://www.minfin.gov.kz/
http://www.adilet.gov.kz/ru
http://zhetysu.gov.kz/ru/
http://www.almoblzem.gov.kz/
http://avtozholdary.zhetisu.gov.kz/
http://www.saulet.zhetisu.gov.kz/
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Топ   Құрамы   Мүдделі тараптың ақпарат көзі, 

сілтемесі / байланыс деректері  

Негіздеме / пікір 

• Елтай АО Жергілікті халықпен өзара іс-

қимылды ұйымдастыру 

Іле аудандық әкімдігі 

• Казциков АО 

• Ащыбұлақ АО 

• Байсерке АО  

• Энергетический АО 

http://www.iletany.gov.kz/page_lang_r.html Рұқсаттар мен келісулер 

Жерді бөлу мәселесі 

Жергілікті халықпен өзара іс-

қимылды ұйымдастыру 

Талғар аудандық әкімдігі  

• Панфилов АО  

• Белбұлақ АО  

• Алатау АО  

• Гүлдала АО 

https://www.akimat-talgar.gov.kz/ Рұқсаттар мен келісулер 

Жерді бөлу мәселесі 

Жергілікті халықпен өзара іс-

қимылды ұйымдастыру 

• Еңбекшіқазақ ауданы - Бөлек АО 

• Жамбыл ауданы - Қарғалы АО 
http://www.enbekshikazah.gov.kz/index.php/

ru/ 

http://zhambyl.zhetisu.gov.kz/pages/220/ 

Жергілікті халықпен өзара іс-

қимылды ұйымдастыру 

Жергілікті муниципалдық ұйымдар • Қарасай аудандық орталық ауруханасы 

• Іле аудандық орталық ауруханасы 

• Талғар аудандық орталық ауруханасы 

• "ТалгарИрригация" СШ МКК 

• "ИлиИрригация" СШ МКК 

 Анықтамалық ақпарат 

6. Жоба аясында жұмыс істейтін ұйымдар, олардың персоналы мен мердігерлері  

Жобалаушылар және жобалау 

ұйымдары  

ҒЗжӨК "Каздоринновация" ЖШС 

"ҚазЦЕП" ЖШС 

http://kazroadinnovation.kz/ Жобалық ұйым   

Жобаның серіктестері мен 

консультанттары  

ERM Eurasia 

Список может быть расширен/ уточнен 

http://www.erm.com Ішкі мүдделі тараптар   

Жеткізушілер және құрылыс 

мердігерлері  

Бұл тізбе жобалық құжаттаманы әзірлеу процесінде кеңейтілуі/ 

нақтылануы мүмкін 

 Ішкі мүдделі тараптар   

Акционерлер мен Кредиторлар  Еуропа қайта құру және даму банкі 

Халықаралық қаржы корпорациясы 

Азиялық қайта құру банкі 

http://www.ebrd.com/ 

https://www.ifc.org/ 

https://www.adb.org/ 

Кредиторлар  

http://kazroadinnovation.kz/
http://www.erm.com/
http://www.ebrd.com/
https://www.ifc.org/
https://www.adb.org/
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Топ   Құрамы   Мүдделі тараптың ақпарат көзі, 

сілтемесі / байланыс деректері  

Негіздеме / пікір 

Ислам даму банкі https://www.isdb.org/ 

6. Үкіметтік емес ұйымдар мен тәуелсіз сарапшылар 

Мамандандырылған экологиялық, 

қоғамдық және зерттеу ұйымдары; 

сарапшылар 

Бұл тізбе жобалық құжаттаманы әзірлеу және мүдделі тараптармен 

өзара іс-қимыл процесінде кеңейтілуі/ нақтылануы мүмкін: 

•  "Альмерек Баба" ҮЕҰ 

• "Археологиялық сараптама" ЖШС 

• Ғылыми археологиялық қоғам  

• Кәсіпкерлер Палатасы 

-  

http://businessnavigator.kz/en/branch/OF_

AZ_ALMEREK_BABA_2972/?CODE=O

F_AZ_ALMEREK_BABA_2972 

Жобаға әлеуетті қызығушылық  

7. Бұқаралық ақпарат құралдары  

БАҚ Аудандық әкімдіктердің веб-сайттары: "Задай вопрос Акиму" 

• Талғар ауданындағы жергілікті газеттер - " Талғар" 

• Іле ауданындағы жергілікті газеттер - " Іле таңы" 

• Қарасай ауданындағы жергілікті газеттер - “Заман Заршышы" 

http://zhetysu.gov.kz/ru/faq/ 

https://www.akimat-

talgar.gov.kz/site/contact 

http://iletany.kz/lang_n/blog_akima/r_blog

_msg.htm 

Байланыс құралдары 

8. Жобада айтылған  халықтың осал топтары  

Жобада айтылған әлеуетті халықтың 

осал топтары 

• Жасына, мүгедектігіне, білім деңгейіне, әлеуметтік және 

экономикалық жағдайына және т. б. байланысты тартылуы қиын 

жергілікті тұрғындар 

- Жобаның әлеуетті теріс әсері  

 

 

https://www.isdb.org/
http://businessnavigator.kz/en/branch/OF_AZ_ALMEREK_BABA_2972/?CODE=OF_AZ_ALMEREK_BABA_2972
http://businessnavigator.kz/en/branch/OF_AZ_ALMEREK_BABA_2972/?CODE=OF_AZ_ALMEREK_BABA_2972
http://businessnavigator.kz/en/branch/OF_AZ_ALMEREK_BABA_2972/?CODE=OF_AZ_ALMEREK_BABA_2972
http://zhetysu.gov.kz/ru/faq/
https://www.akimat-talgar.gov.kz/site/contact
https://www.akimat-talgar.gov.kz/site/contact
http://iletany.kz/lang_n/blog_akima/r_blog_msg.htm
http://iletany.kz/lang_n/blog_akima/r_blog_msg.htm
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3-ҚОСЫМША 

Мүдделі тараптармен ықпал етуге қатысты 

Қазақстан Республикасы заңнамасының және 

халықаралық ұйымдардың талаптары 
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ЖҰРТШЫЛЫҚПЕН КОНСУЛЬТАЦИЯЛАР ӨТКІЗУ ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫ 

АШУҒА ҚАТЫСТЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЗАҢНАМАСЫНЫҢ 

ТАЛАПТАРЫ  

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, жұртшылыққа Жоба туралы 

ақпарат, сондай-ақ Жобаны әзірлеу және талқылау барысында ұсынылған ақпарат 

бойынша өз ескертулерін айтуға мүмкіндік берілуі тиіс. 

Атап айтқанда, Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 27 желтоқсандағы № 

127-III VI Экологиялық кодексінің (2018 жылғы 29 маусымда күшіне енген) 57-

бабының 2-4-тармақтарында мынадай талаптар белгіленген: 

• Барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық бірлестіктерге мемлекеттік 

экологиялық сараптама жүргізу кезеңінде өз пікірін білдіруге мүмкіндік 

беріледі. 

• Қоғамдық тыңдауларды өткізу қоршаған ортаға және адам денсаулығына 

тікелей әсер етуі мүмкін жобалар үшін міндетті. 

• Қоғамдық тыңдауларды өткізу І және ІІ санаттағы объектілер/ қызмет 

түрлері үшін эмиссияларға рұқсат алу мақсатында әзірленген табиғат 

қорғау іс-шараларының жоспарлары үшін міндетті. 

• Қоғамдық тыңдауларды өткізу тәртібін қоршаған ортаны қорғау 

саласындағы уәкілетті орган айқындайды. Порядок должен 

предусматривать: 

- мүдделі тараптарды анықтауды; 

- жоба бойынша ақпарат пен консультациялар алынуы мүмкін жерлерді 

анықтауды; 

- жұртшылықты хабардар ету тәсілдерін анықтауды (плакаттар; баспасөзде 

жариялау; жоспарларымен, кестелерімен, макеттерімен экспозициялар 

және т. б.); 

- консультациялар өткізу нысанын анықтауды (жазбаша өтініштер, 

сауалнамалар); 

- жұртшылықпен кеңес беру процесінің ұзақтығын / мерзімін қарастыруы 

тиіс. 

Мемлекеттік экологиялық сараптаманың қорытындысы бойынша шешім 

қабылданғаннан кейін барлық мүдделі тұлғаларға Экологиялық кодексте 

көзделген тәртіппен сараптама объектісі бойынша ақпарат алу мүмкіндігі 

беріледі. 

Экологиялық кодекстің 163-бабына сәйкес экологиялық ақпарат Қазақстан 

Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, жалпыға 

бірдей қолжетімді болып табылады. Жалпыға бірдей қолжетімді экологиялық 

ақпаратты құрайтын жекелеген мәліметтер мен деректерге қол жеткізу оларды 

жеке және заңды тұлғалардың сұрау салулары бойынша беру, бұқаралық ақпарат 

құралдарында, арнайы басылымдарда тарату, Интернетте орналастыру жолымен, 

сондай-ақ өзге де жалпыға бірдей қолжетімді ақпараттық-коммуникациялық 

құралдарды қолдана отырып жүзеге асырылады. 

"Жоспарлау алдындағы, жоспарлау, жобалау алдындағы және жобалау  

құжаттамасын әзірлеу кезінде көзделіп отырған шаруашылық және өзге де 

қызметтің қоршаған ортаға әсерін бағалау жүргізу бойынша  нұсқаулықтың" 

(Қазақстан Республикасының  Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2007 жылғы 

28 маусымдағы N 204-ө  бұйрығымен бекітілген) 49 тармағына сәйкес ҚОӘБ 

барлық кезеңдерін өткізуі барысында құжаттамаға тапсырыс беруші: 
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• жұртшылыққа хабарлауды және оның ҚОӘБ жүзеге асыру барысында 

қатысуын қамтамасыз етеді; 

• ҚОӘБ материалдарына қол жеткізуін қамтамасыз етеді;  

Қоғамдық пікірді есепке алудың негізгі ұйымдық нысаны қоғамдық тыңдау 

болып табылады. Қоғамдық тыңдауларға қоршаған орта мен адам денсаулығына 

елеулі әсер етуі мүмкін көзделіп отырған шаруашылық қызметтің жобалау 

алдындағы және жобалау материалдарының ҚӘОӘБ нәтижелері ұсынылады. 

"Қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидасына" сәйкес (Қазақстан Республикасы 

Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2007 жылғы 7 мамырдағы № 135-п 

бұйрығымен бекітілген, 2017 жылғы 8 қыркүйектегі редакциясында) қоғамдық 

тыңдаулар қоршаған ортаға және адам денсаулығына тікелей әсер етуі мүмкін 

жобалар бойынша өткізіледі. Тыңдаулар табиғатты қорғау іс-шаралар жоспарын 

әзірлеу мақсатында өткізіледі. Қоғамдық тыңдауларға қатысушыларға 

құжаттармен расталған материалдарға негізделген қаралатын мәселелер бойынша 

өзінің дәлелді пікірін білдіруге тең құқықтар беріледі. 

Қоғамдық тыңдаулардың қатысушылары: 

• мүдделі жұртшылық; 

• қоғамдық және үкіметтік емес ұйымдар мен бірлестіктер; 

• қоғамдық және үкіметтік емес ұйымдар мен бірлестіктер; талқыланатын 

шешімдерді қабылдау құзыретіне жататын жергілікті атқарушы және 

өкілетті органдар, мемлекеттік органдар; 

• бұқаралық ақпарат құралдары болып табылады. 

Қағидада, сондай-ақ көзделіп отырған шаруашылық қызметтің тапсырыс 

берушісі ҚӘОӘБ материалдарын талқылау үшін қоғамдық тыңдауларды 

ұйымдастырады деп айтылған. Тапсырыс беруші Қоғамдық тыңдауларды өткізу 

уақыты мен орнын алдын ала жергілікті атқарушы органмен келіседі және БАҚ 

осы ақпаратты қамтитын хабарландыруды жариялайды. Хабарландыру қоғамдық 

тыңдаулар өткізілгенге дейін жиырма жұмыс күнінен кешіктірілмей жариялануы 

тиіс. Жергілікті атқарушы органдар қоғамдық тыңдаулар өткізілгенге дейін 

жиырма күн бұрын ҚӘОӘБ материалдарына ашық қолжетімділікті қамтамасыз 

етеді. 

Тапсырыс беруші жұртшылықты хабардар етудің қосымша тәсілдерін 

(ақпараттық парақшалар, стендтер және т.б.) пайдалана алады. 

Хабарландыру сондай-ақ жұртшылықтың өкілдері ҚӘОӘБ материалдарымен 

таныса алатын орынның мекенжайын қамтуы тиіс. Тапсырыс беруші 

жұртшылықтың ҚӘОӘБ материалдарына хабарландыру жарияланған күннен 

бастап қолжетімділікті ұсынады. Қоғамдық тыңдаулар тыңдауға қатысатын 

жұртшылық өкілдерінің санына қарамастан өткізіледі. 

Қоғамдық жерде барлық тілек білдірушілер өз пікірлерін айтуға, 

баяндамашыларға сұрақтар қоюға және оларға жауап алуға құқылы. 

Қоғамдық тыңдаулардың нәтижелері хаттамамен рәсімделеді. Тапсырыс беруші 

мен ҚӘОӘБ әзірлеуші нәтижелерге талдау жүргізеді және жұртшылықтың пікірін 

ескере отырып, құжаттаманы түзетуге қатысты шешім қабылдайды. 

Қоғамдық тыңдауларды қаржылық, техникалық және ақпараттық қамтамасыз ету 

міндеті Тапсырыс берушіге жүктеледі. 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТАЛАП  

Халықаралық қаржы корпорациясы (ХҚК) 
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Сыртқы мүдделі тараптармен консультациялар жүргізуге қойылатын талаптар 

ХҚК қызметінің стандарттарына және нұсқауларына сәйкес келетін Экологиялық 

және әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз ету саясатында айқындалған. 

ХҚК талаптарына сәйкес жобаның экологиялық және әлеуметтік аспектілері 

бойынша жұртшылықпен консультациялар өткізу ҚӘОӘБ жүргізу процесі 

кезінде өткізіледі.  

Қоғамдық консультациялардың нәтижелері мүдделі тараптардың пікірін ескеруге 

мүмкіндік береді. Консультациялар жобаны әзірлеудің неғұрлым ерте кезеңінде 

өткізіледі. Жоба туралы тиісті ақпарат алдын ала жария етіледі. Кейіннен 

Тапсырыс беруші жобаны іске асыру барысында мүдделі тараптармен 

консультациялар өткізеді.  

ХҚК қойылатын негізгі талаптар мыналар: 

• сыртқы амал-шаралардан, араласудан, мәжбүрлеуден немесе қорқытудан 

бос болу;  

• жергілікті қоғамдастықтардың барлық өкілдерін (әйелдерді, қарт 

азаматтарды, балаларды және т. б. қоса алғанда) қамту; 

• мүдделі тараптарды талдаумен тексеріледі;  

• жергілікті халықтың қатысуымен ашық жиналыстар және жергілікті 

қоғамдастық көшбасшыларымен кездесу түрінде өткізіледі;  

• жобаны іске асыруға байланысты ықтимал тәуекелдер туралы анық 

ақпарат беру;  

• жобаны әзірлеудің ерте сатысында бастау (әсіресе елеулі теріс әсерлері 

бар жобалар жағдайында);  

• жергілікті қоғамдастық артықшылық беретін тілде өзекті түсінікті және 

қолжетімді ақпаратты уақтылы ұсынуға негізделу; 

• жоба міндетті экологиялық және әлеуметтік бағалау жүргізуді көздейтіні 

туралы ақпараттандыру  

• ұжымдық шешімдер қабылдау үшін мерзімдер мен мүмкіндіктерді 

(әсіресе тұрғылықты халықтарға қатысты) және кері байланыстың тиісті 

тетігін анықтауға мүмкіндік беру;  

• Экологиялық және әлеуметтік саладағы іс-қимыл жоспары негізінде іс-

шаралардың айқын жоспарын әзірлеуге ықпал ету; 

• жобаны іске асыру құрамында және тәртібінде кез келген елеулі 

өзгерістердің мониторингін қамтамасыз ету. 

Еуропа қайта құру және даму банкі (ЕҚҚДБ) 

ЕҚҚДБ алдыңғы қатарлы халықаралық тәжірибе мен корпоративтік әлеуметтік 

жауапкершіліктің маңызды элементтерінің бірі ретінде мүдделі тараптармен 

өзара іс-қимылды қарастырады. 

№10 ТЕ мынадай ережені қамтиды. 

Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жоспарын әзірлеу. Жобаның бастамашысы 

Жобаны дайындау және іске асыру барысында анықталған мүдделі тараптармен 

байланыс рәсімін белгілейтін жоспар әзірлеуі тиіс.  

• Ақпаратты ашу Жоба бойынша орайлы ақпаратты ашу мүдделі 

тараптарға жобаны іске асыруға байланысты туындайтын тәуекелдерді, 

әсерлерді және мүмкіндіктерді бағалауға көмектеседі. 

Мазмұнды консультациялар Қызметкерлер және/немесе қозғалған 

қоғамдастықтар жобаны іске асыру нәтижесінде елеулі тәуекелдерге немесе 

қолайсыз әсерлерге ұшыраған немесе ұшырауы мүмкін жағдайда, жобаның 
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бастамашысы мазмұнды консультациялар жүргізуі тиіс. Арыздарды ұсыну және 

қарау тетігі  

• Жобаның бастамашысы жобаға байланысты мүдделі тараптардың 

алаңдаушылығын тудыратын мәселелерді хабардар болуға және оларға 

уақтылы ден қоюға міндетті. Осы мақсатта шағымдар мен өтініштерді 

беру мен қараудың пәрменді тетігін енгізу қажет. Тетік, атап айтқанда, 

жоба бастамашысының экологиялық және әлеуметтік салалардағы 

қызметіне қатысты мүдделі тараптардың шағымдарын қанағаттандыруға, 

толғандыратын мәселелерді қарауға, шешуге жәрдемдесуге арналған. 

Азия қайта құру банкі (АҚҚБ)  

АҚҚБ мүдделі тараптармен тиімді өзара іс-қимыл және ақпарат пен идеялармен 

алмасу тиімді және тұрақты дамудың өмірлік маңызды құрамдас бөлігі болып 

табылады деп санайды.
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Қорғау шаралары жөніндегі саясат және Жұртшылықпен байланыс жөніндегі 

саясат (2011) қорғау шаралары жөніндегі талаптарды қоса алғанда, АҚҚБ 

қызметінің әртүрлі түрлерін үшін ақпаратты ашуға қойылатын талаптарды 

белгілейді. Қорғау шаралары бойынша талаптар 2 (Мәжбүрлі қоныс аудару - 2-

қосымша) және Қорғау шаралары бойынша талаптар 3 (Тұрғылықты халықтар - 

3-қосымша) қозғалатын қоғамдастықтармен және басқа да мүдделі тараптармен 

мазмұнды консультациялар өткізу және олар үшін жобаны дайындау және іске 

асыру процесінде ақпаратты ашу қажеттілігін көздейді.  

Негізгі талаптар мыналарды қамтиды: 

• Ақпаратты айтылған халыққа немесе мүдделі тараптарға ашу. Қарыз 

алушы/клиент айтылған халыққа және басқа да мүдделі тараптарға түсінікті 

нысанда және тілде / тілдерде тиісті ақпаратты қол жетімді жерде уақтылы 

ұсынады. Халықтың сауатсыз бөлігі үшін ақпарат берудің басқа да қолайлы 

тәсілдері пайдаланылады. 

• Консультациялар және қатысу. Қарыз алушы/клиент қоғамды қоса алғанда, 

айтылған халықпен және басқа да мүдделі тараптармен мазмұнды 

консультациялар жүргізіп, олардың ақпараттандырылған қатысуына қолдау 

көрсетеді. 

• Консультацияларды өткізу мерзімі мен мерзімділігі. Мазмұнды 

консультациялар жобаны дайындаудың ерте кезеңінде жүргізе бастайды. 

Консультациялар жобаның барлық өмірлік циклі бойы өткізіледі. 
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4-ҚОСЫМША 

Жұртшылықтың шағымдары мен 

өтініштерін беру нысаны 
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Құжаттың нөмірі:   

Т.А.Ә. Есіміңіз және тегіңіз ____________________________________ 

Ескертпе: сіздің жеке 

мәліметтеріңізді үшінші 

тараптарға сіздің 

келісіміңсіз беруге 

келісесіз бе? 

Көрсетуіңізді сұраймыз 

□ 
Менің дербес деректерімді менің келісімімсіз  ашпауды 

сұраймын/ Арызды жасырын түрде бергім келеді   

Байланыс ақпараты  □ Мекенжай __________________________________________ 

Ескертпе: қалаған 

байланыс әдісіңізді 

көрсетіңіз (пошта, 

телефон, электрондық 

пошта) 

□ Телефон / email ________________________________ 

Қолайлы байланыс 

тіліңіз  

□ Қазақ тілі        

□ Орыс тілі           

□ Ағылшын тілі       

□ Басқа тіл (көрсетуіңізді сұраймыз) __________________ 

Қақтығыстың сипаттамасы немесе шағымның мәні: Не болды? Қай жерде орын алды? 

Қақтығысқа кімдер қатысты? Орын алған оқиғаның салдары қандай?  

 

Қақтығыстың/арыздың 

күні 
 Күнін көрсетіңіз (айы мен күні)  

 □ Бір рет (күні)  

 □ Бірнеше рет орын алды (неше рет?) 

 □ Қазіргі уақытта жалғасып жатыр (ағымдағы мәселе) 

Сіздің ойыңызша, мәселені шешу үшін не істеу керек?  

   

Қолыңыз:   

Күні:   

Осы нысанды мына мекенжайға жолдауыңызды сұраймыз;  

• 403 кеңсе, Жангозин көшесі, 55/1 үй, Қаскелен қаласы, Алматы облысы, 040900, 

Қазақстан Республикасы; немесе 

• ayman.zhanuzakova@alarko.kz 
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ҚӘОӘБ орындау бойынша жұмыстардың 

басталуын жариялау үшін жұртшылықпен 

кездесу хаттамалары (2-10 тамыз, 2018). 

 

ҚОӘӘБ орындау бойынша жұмыстардың 

басталуын жариялау үшін жұртшылықпен 

кездесуге қатысушылар парағы (2-10 тамыз, 

2018).  

 

Қоғамдық тыңдаулар 
хаттамалары 
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ERM’s Moscow Office 

 

11/13, Building 3 

Trekhprudny Pereulok 

Moscow 

T: +7 (495) 234-31-77 

F: +7 (495) 234-31-78 

 

www.erm.com 
 


