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ҚЫСҚАРТУЛАР ТІЗІМІ  

Қысқарту Толық жазылуы 

АДБ Азиялық даму банкі 

ҮАААЖ Үлкен Алматы айналма автожолы 

ДДСҰ Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 

ЖПТ Жолды-пайдалану телімі 

ЕҚҚДБ Еуропа қайта құру және даму банкі 

ЕО Еуропалық одақ 

ИДБ Ислам даму банкі 

км километр 

км/сағ сағат ішіндегі километр 

м метр 

м2 шаршы метр 

м3 куб метр 

ХҚК Халықаралық қаржы корпорациясы 

ТЕТ Техникалық емес түйіндеме 

ҚӘОӘБ Қоршаған және әлеуметтік ортаға әсерді бағалау 

ЕҚ, ӨҚ және 

ҚОҚ 

Еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік, қоршаған ортаны қорғау және 

әлеуметтік мәселелер 

ЖСАҚАП Жерді сатып алу және қоныс аудару принциптері 

ҚС Қызметтің стандарты 

ЭӘМЖ Экологиялық және әлеуметтік менеджмент жүйесі 

ЮНЕСКО Білім, ғылым және мәдениет мәселелері жөніндегі Біріккен Ұлттар Ұйымы 
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1 ОСЫ ҚҰЖАТТЫҢ МАҚСАТЫ  

Осы құжат Үлкен Алматы айналма автожолын салу жобасынндағы (бұдан әрі - 

"Жоба" немесе "ҮАААЖ") Қоршаған ортаға және әлеуметтік салаға әсерді 

бағалау туралы есепке (ҚӘОӘБ)  Техникалық емес түйіндемені (ТЕТ) білдіреді. 

Осы Техникалық емес түйіндеменің мақсаты ҮАААЖ жобасы және ҚӘОӘБ 

нәтижелері туралы негізгі ақпаратты қарапайым және қолжетімді нысанда 

жұртшылыққа ұсыну болып табылады.   
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2 ЖОБАҒА ШОЛУ 

2.1 ЖАЛПЫ АҚПАРАТ 

Жобада Қазақстан Республикасындағы Алматы қаласының солтүстік шекарасы 

бойында ақылы Үлкен Алматы айналма автожолын (ҮАААЖ) салу көзделеді. 

2.2 ЖОЛ ҚҰРЫЛЫСЫ НЕ ҮШІН ҚАЖЕТ? 

Айналма автожол құрылысы Алматы қаласымен қала маңындағы көлік 

коммуникациясын қамтамасыз ететін транзиттік көлік ағындарының едәуір 

бөлігін оған қайта бағыттауға және оларды жалпыға ортақ пайдаланылатын 

жолдардан қайта бөлуге мүмкіндік береді. 

Трафиктің едәуір бөлігін Алматы орталығынан айналма жолға қайта бағыттау 

автомобиль көлігінің қозғалысын ұйымдастыруды жеңілдетіп қана қоймай, 

қаладағы ауаның ластануы мен шу жүктемесін төмендетуге ықпал ететін болады. 

2.3 ЖОБА НЕНІ БІЛДІРЕДІ? 

Жоба Үлкен Алматы айналма автожолы (ҮАААЖ) трассасының 66 километрін 

салу, қызмет көрсету және пайдалануды жобалау мен қаржыландыруды қамтиды. 

ҮАААЖ батыстан шығысқа қарай Алматы қаласының солтүстік шекарасын 

бойлай, орта есеппен қала орталығынан 20-25 км қашықтықта өтетін болады. 

ҮАААЖ трассасының жалпы ұзындығы 66 км (2.3-1) құрайды және жоспарлау 

және құрылыс мақсатында алты секцияға бөлінген. 

Автомобиль жолы Алматы облысының Қарасай (27,5 км), Іле (16 км жуық) және 

Талғар (19 км жуық) аудандарында орналасқан 11 ауылдық округ аумағы 

бойынша өтеді. ҮАААЖ трассасынан 1,5 км артық қашықтықта 45 елді мекен 

орналасқан, оның 19 ― ы трассадан 100 м шегінде. 

Жоба құрылыстарының құрамына 147 су өткізу құрылғысы, 20 көпір, 8 жол 

айрығы, 22 эстакада, жалпы ұзындығы 1300 метрге жуық тіреуіш қабырғалар 

кіреді. 

ҮАААЖ жобасының аясында ҮАААЖ жол-пайдалану телімі (ЖПТ) Ынтымақ 

ауылына жақын орналасатын болады. ЖПТ ақылы автомобиль жолдарын, 

көпірлерді, автомагистраль жол айрықтарын және жол өтпелерін жөндеуге және 

ұстауға, сондай-ақ жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша іс-

шараларды іске асыруға арналған. Онда сондай-ақ жол жүру ақысын жинау 

жүйесін басқару орталығы орналасатын болады.  
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2.3-1-сурет ҮАААЖ трассасының орналасу сұлбасы 
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2.3-1-кесте Жобаның негізгі техникалық көрсеткіштері 

Параметрлері 
Өлшем 

бірлігі 

ҮАААЖ  жер телімі 

1 2 3 4 8a 8б 9 Барлығы 

Жолдың санаты № 1а - 

Қозғалыстың есептік жылдамдығы  км/сағ 120/150  - 

Қозғалыс жолақтарының саны № 6 4 - 

Қозғалыс жолағының ені  м 3,75 - 

Орналасқан орны  км+ 4,5-24,0 24,0-44,0 44,0-47,0 47,0- 57,0 0,0-0,9 0,9-4,5 57,0-66,0 66 

Долдың ені м 33 33 33 33 25,5 25,5 25,5 - 

Су өткізу құбырлары дана 35 41 16 24 0 7 24 147 

Көпірлер дана 5 19 8 3 1 1 3 42 

Жол айырықтары  дана 2 2 - 1 1 0 2 8 

Шұңқырлардағы темірбетонды тірек қабырғалар м - - 1 314 - -  - 1 314 

Цемент-бетонды жол жабындысы м2 1 487 440 

Асфальтбетон  м2 804 382 

Төселетін қиыршық тас қабат тонна 517 150 566 175 60 605 300 955 19 319 99 354 185 159 1 748 718  

Құм-қиыршық тас қоспасы тонна 1 023 758 1 305 916 115 741 594 158 39 767 204 516 396 117 3 679 973 

Жер жұмыстары: үйінді құру м3 1 439 685 2 494 926 798 076 1 517 114  362 517 2 005 689 1 146 685 9 764 691  

Жер жұмыстары: топырақты қазу м3 1 171 224 2 287 884 895 065 1 376 055  411 704 2 117 335 1 117 886 9 377 153 

Жер жұмыстары: топырақты қорғаныс қабаты м3 374 724 422 760 62 291 236 750 18 679 96 065 188 315 1 399 584 
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2.4 ЖОБАНЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУМЕН КІМ АЙНАЛЫСАДЫ? 

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

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

Co. Ltd. («ҮАААЖ консорциумы» немесе «Консорциум») компаниялары кіретін 

түрік-корей консорциумы 2016 жылдың ақпан айында Қазақстан 

Республикасының Үкіметі ұйымдастырған ҮАААЖ жобасының тендерін ұтып 

алды.  

Консорциум мен Қазақстан Республикасының Үкіметі арасындағы Концессиялық 

келісімге 2018 жылы қол қойылды. Концессиялық келісімнің қолданылу мерзімі 

кемінде 20 жылды құрайды, оның ішінде алғашқы 50 ай ішінде құрылыс 

жұмыстары, ал қалған кезеңде ҮАААЖ трассасын пайдалану орындалатын 

болады. 

Жобаны іске асыру: Азия Даму Банкі( АДБ), Еуропалық Қайта Құру және Даму 

банкі (ЕҚҚДБ), Халықаралық қаржы корпорациясы (ХҚК) және Ислам Даму 

Банкі (ИДБ) кіретін (бірлесіп - "Кредиторлар")халықаралық қаржы мекемелерінің 

тобы қаржыландыратын болады деп болжанады. 

Жобаның тәуелсіз экологиялық және әлеуметтік кеңесшісі бола отырып ERM 

компаниясы Кредиторлардың талаптарына сәйкес Қоршаған ортаға әсер 

етугежәне әлеуметтік салаға (ҚОӘӘБ) бағалау жүргізіп, осы ТЕТ дайындады. 

2.5 ҚҰРЫЛЫС ҚАШАН БАСТАЛАДЫ ЖӘНЕ ҚАНШАҒА СОЗЫЛАДЫ? 

Құрылыс жұмыстарының басталуы 2019 жылдың екінші тоқсанына 

жоспарланған, ҮАААЖ құрылысы бойынша жұмыстардың аяқталуы 50 айдан 

кейін, 2023 жылдың екінші жарты жылдығында күтілуде. 

2.6 НЕГІЗГІ ЖОБАЛЫҚ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС ШЕШІМДЕРІ 

ҮАААЖ құрылысы іске қосылатын алты жер телімінде жүргізілетін болады. 

Жұмысқа іріктеу конкурстық негізде Бас мердігермен жүргізетін ұйымдар 

тартылатын болады.  

ҮАААЖ барлық жер телімдерінің құрылысына тартылған жұмыскерлердің ең 

көп саны 2020 жылдың жазында 1 700 адамды құрайды. Жергілікті тұрғындарды 

жұмысқа орналастыру жұмыс күшіне деген қажеттіліктің 90% қамтамасыз етеді 

деп күтіледі.  Пайдалану кезеңінде жоба 60-қа жуық жұмыс орнын ұсынады. 

Басқа қалалардан келген және шетелдік персонал Панфилов және Береке 

ауылының жанында орналасқан уақытша құрылыс қалашықтарында тұратын 

болады. ҮАААЖ консорциумы жұмыскерлердің құрылыс қалашықтарында тұру 

жағдайы ЕҚҚДБ мен ХҚК әзірлеген тиісті нормаларға сай болуын қамтамасыз 

етуі тиіс.  

Дайындық жұмыстары кезеңінен кейін (құрылыстар мен өсімдіктерден бөлінген 

белдеуді тазалау, құнарлы топырақты алу, уақытша құрылыстар мен кірме 
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жолдар салу және т. б.) жол төсемінің құрылысы және жол шаруашылығы 

нысандары мен қорғаныс құрылыстарын салу басталады. 

ҮАААЖ трассасы бойындағы құрылыс кезеңінде құрылыс материалдарын 

сақтауға және жол-құрылыс техникасының тұрағына арналған жер телімдері 

уақытша пайдаланылатын болады.  Құрылыс материалдарын жеткізу тек 

келісілген жалпы пайдалану жолдары бойынша жүзеге асырылатын болады. 

Жол жабындысына арналған материалдар уақытша құрылыс қалашықтарында 

орналасқан екі асфальтбетонды зауыттан жеткізілетін болады.  

ҮАААЖ автожолының трассасы инфрақұрылым объектілерінің тығыз 

орналасқан аумағы арқылы өтетін болғандықтан, құрылыс кезеңінде жер үсті 

және кабельдік электр беру желілерінің, құбырлардың, су жинау ұңғымалары мен 

басқа да объектілердің белгілі бір санын көшіру талап етіледі. 

2.7 ЖОБАЛАУ КЕЗІНДЕ ҚАНДАЙ БАЛАМА ҚАРАСТЫРЫЛДЫ?  

Жобаны әзірлеу барысында бірнеше баламаларға бағалау, оның ішінде "нөлдік 

балама", яғни жобаны іске асырудан толық бас тарту жүргізілді. 

2.7.1 Жобаны іске асырудан бас тарту нұсқасы 

Жобаны іске асырудан бас тарту кезінде және оны іске асыру кезінде туындайтын 

экологиялық және әлеуметтік әсерлер тұтастай қаралған (құрылыстың жекелеген 

кезеңдеріне және іске қосу кешендеріне әсер етуге бөлместен). 

Жоба іске асырылған жағдайда оның қолайсыз әсері негізінен құрылыс кезеңіне 

байланысты болады. Алайда, құрылыс жұмыстарының кезең мерзімін ескере 

отырып, бұл әсерлердің ұзақтығы өте аз болады.  

Бұл ретте жобаның оң әсері ұзақ мерзімді болады - ол жолды пайдаланудың 

барлық кезеңінде сезіледі. 
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2.7-1 -кесте Жобаны іске асырудан бас тарту кезінде және ол іске асырылған жағдайда 

туындайтын экологиялық және әлеуметтік әсерлерді салыстыру  

 ҮАААЖ жобасын іске асыру Жобаны іске асырудан бас тарту 

Атмосфералық 

ауаға ықпал 

ету 

Қалада көлік қозғалысы 

қарқындылығының жағдайы 

жақсарады, өйткені транзиттік 

ағындар қала шегінен тыс 

бағытталатын болады. Бұл 

шығарындыларды қысқартуға (көлік 

құралдарынан бастап) және орташа 

қозғалыс жылдамдығының ұлғаюына 

қарай зиянды заттардың 

шығарындыларын азайтуға 

мүмкіндік береді. 

Көлік құралдары қозғалысының 

үдеуі мен бәсеңдеуіне байланысты 

ластаушы заттардың атмосфераға 

шығарылу деңгейінің жоғары болуы, 

сондай-ақ қозғалыс жылдамдығының 

төмендігі және Алматыдағы көше 

қозғалысының кептелуінен 

шығарындылар санының артуы.  

Шудың әсері Жобаны іске асыру Алматы 

қаласында жүк транзит трафигінің 

төмендеуі салдарынан шудың әсерін 

төмендетуге үлес қосады.  

ҮАААЖ трассасы бойында шудың 

әсерін төмендету бойынша жобалық 

іс-шараларды іске асыру жол 

бойында орналасқан елді 

мекендердегі шу бойынша 

нормативтерді сақтауға мүмкіндік 

береді. 

Қала арқылы өтетін көлік 

ағындарының біртіндеп 

қарқындауына байланысты Алматы 

қаласында шу жүктемесінің 

әлеуеттін арттыру. 

Топыраққа, 

жерге, жер 

үсті және 

жер асты 

суларына, 

өсімдіктерге 

ықпал ету 

Жаңа құрылыс технологияларын 

пайдалану химиялық және 

механикалық ластаушы заттардың 

жолдан іргелес жатқан жерлерге 

және су объектілеріне көшуін 

азайтуға мүмкіндік береді. Су және 

жел эрозиясын болдырмайтын 

өсімдіктер түрлерін отырғызу 

есебінен уақытша бұзылған жерлер 

мен баурайларды қалпына келтіру. 

Алматы қаласында автокөлік 

қозғалысына байланысты 

айтарлықтай ластану процесін 

жалғастыру. 

Әлеуметтік 

ықпал ету 

Бөлінген белдеуде орналасқан 

жерлерді сатып алу және үй 

шаруашылықтарын көшіру. Ауыл 

шаруашылығының жер телімдерін 

жоғалту немесе бөлу. Алайда теріс 

әсерлерді төмендету мақсатында 

тәуекелдерді басқару жоспарына 

сәйкес іс-шаралар орындалатын 

болады. Қосымша Жер сатып алу 

қажет болған жағдайда, Қоныс 

аудару жоспары Жерді сатып алу 

және Қоныс аудару принциптеріне 

сәйкес (ҮАААЖ аясында 

дайындалған) дайындалатын және 

іске асырылатын болады. 

Техникалық шешімдер ҮАААЖ 

бағдарымен бөлінетін елді 

мекендердің байланыстылығын 

сақтау қажеттілігін ескере отырып 

әзірленген. 

Жол-көлік оқиғаларының санын 

қысқарту. Жол бойындағы 

қызметтерді дамыту, жаңа 

Жобаны іске асыруға байланысты 

теріс әсерлердің болмауы. 

 

Жобаны іске асырудан бас тартқан 

жағдайда қала маңы аймағын одан 

әрі дамыту үшін жіберілген 

мүмкіндіктер. 

 

Жобаны мемлекеттік деңгейде іске 

асырудан алынған пайда. 
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 ҮАААЖ жобасын іске асыру Жобаны іске асырудан бас тарту 

кәсіпорындар құру мүмкіндігі, жаңа 

жұмыс орындарын құру, өңірдің 

әлеуметтік-экономикалық дамуы. 

Жол 

жағдайына 

ықпал ету  

Қаладан тыс жерлерде жүк ағынын 

ұлғайту. Көлік шығындарын 

төмендету (отын, май, қосалқы 

бөлшектер сатып алуға, сервистік 

қызмет көрсетуге, амортизацияға, 

жүргізушілердің жалақысына, үстеме 

шығыстарға және т.б.). 

Қолданыстағы жолдарды жөндеуге 

арналған шығыстар. 

 

2.7.2 Баламалы маршруттар 

Жобаның техникалық-экономикалық негіздемесі аясында 2007 жылы Қазақстан 

Республикасы Көлік министрлігінің Автомобиль жолдары комитетімен ҮАААЖ автожолы 

құрылысының үш балама бағыты талданды (2.7-1 сурет). Мақсаты қоршаған және 

әлеуметтік ортаға, соның ішінде қоныс аударудағы ең аз қажеттіліктермен кері әсерлері бар 

маршрутты таңдау болды. 

Қоныс аудару ауқымын, жол ұзақтығын, техникалық және қаржылық бағалауды, оның 

ішінде жер жұмыстарының жалпы көлемін және жоба құнын барынша азайтуға қойылатын 

талаптарды ескере отырып егжей-тегжейлі талдау жүргізілгеннен кейін Қазақстан 

Республикасының Үкіметі №3 нұсқаны таңдалып алынды (ағымдағы нұсқа). 
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2.7-1 сурет ҮАААЖ Жобасының балама маршруттары 

 

2.8 ЖОБАНЫҢ ЖЕРДЕГІ ҚАЖЕТТІЛІГІ ҚАНДАЙ ЖӘНЕ ЖЕРДІ БӨЛУ ҚАЛАЙ ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ? 

Жобаны іске асыру үшін Қазақстан Республикасының Үкіметі (автомобиль жолдары 

комитеті және аудандық әкімдіктер атынан) Қарасай, Іле және Талғар аудандарында 690 

гектар жер телімі сатылып алынды. Қолда бар деректерге сәйкес, сатып алу 2007 жылдан 

2014 жылға дейін қолданыста болған ұлттық заңнамаға сәйкес жүргізілді. Алып қою 784 жер 

теліміне қатысты болды, оның ішінде 62 жер телімі ― муниципалдық, 722 жер телімі жеке 

меншікте немесе жалға берілген (339-Қарасай ауданында, 197 ― Іле ауданында, 186-Талғар 

ауданында). Алынған жерлер 784 жер теліміне қатысты жалпы алаңның  6,1% құрайды, 

себебі басым бөлігі ішінара ғана қолданылды. Жерді алып қою 2007 жылы басталғанын, 

кейінірек сол жылы тоқтатылғанын және 2011 жылдан ғана жалғасқанын атап өткен жөн.  
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3 ЖОБАДАН КҮТІЛЕТІН ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ӘСЕР 

Жобаның негізгі теріс экологиялық әсері құрылыс кезеңіне байланысты болады. 

Олардың ұзақтығы құрылыс жұмыстарының уақытша шектерімен байланысты, 

ал қамту автожолға бөлінген белдеумен және іргелес аумақтармен шектелетін 

болады.  

Пайдалану кезеңіндегі Жобаның экологиялық әсері неғұрлым айқын емес болады. 

Алайда, 2019 жылы шудың әсеріне қатысты қосымша зерттеулер жүргізілетін 

болады. Олардың нәтижелері бойынша Шу әсерлерін төмендету бойынша 

шаралар қабылданатын болады, бұл сезімтал реципиенттер үшін шу деңгейінің 

Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және ДДСҰ ұсыныстарына 

сәйкестігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 

Жобаға енгізілген және әсерлерді жұмсарту жөніндегі қосымша шаралар іске 

асырылған жағдайда қалдық кумулятивтік әсерлердің жалпы маңыздылығы әлсіз 

немесе елеусіз болады. 

3.1 АТМОСФЕРАЛЫҚ АУАҒА ШЫҒАРЫНДЫЛАР ЖӘНЕ ШУДЫҢ ӘСЕРІ  

Жобаның атмосфералық ауаның сапасына және шудың деңгейіне әсер етуі 

құрылыс кезеңінде де (техниканың қозғалысы, материалдарды тасымалдау, жер 

жұмыстары және т.б.), пайдалану кезінде де (өтіп бара жатқан көліктің әсері) 

мүмкін болады. 

Атмосфералық ауа сапасына әсер етуді азайту үшін ҮАААЖ Жобасымен қазіргі 

заманғы құрылыс техникасын пайдалану, шығарындыларды төмендететін 

құрылғыларды қолдану, құрылыс техникасы мен автокөліктерін техникалық 

тексеру және алдын алу жұмыстарын жүргізу, бос жүрісте техника жұмысын 

азайту, қатты жел кезінде жер жұмыстарын шектеу, шаңды болдырмау және басу 

әдістерін қолдану және басқа да іс-шаралар сияқты бірқатар инженерлік және 

ұйымдастыру іс-шаралары қарастырылған. 

ҮАААЖ пайдалану кезеңінде атмосфералық ауаға әсер етуді төмендету 

жөніндегі негізгі іс-шаралар көліктің тоқтауына жол бермеуді қамтиды, 

осылайша шамадан тыс тежеу және жеделдету қажеттілігін барынша азайтуға 

алып келеді. 

Шудың ластануын жұмсарту жөніндегі Жобада көзделген шаралар шуы аз 

жабдықты пайдалануды, елді мекендерге жақын өтетін жер телімдерінде трасса 

бойында шудан қорғау экрандарын орнатуды, шудың жоғары деңгейі бар 

жабдықтар мен техниканың бір мезгілде жұмыс істеуіне жол бермеу үшін жұмыс 

кестелерін оңтайландыруды және басқа да іс-шараларды қамтиды. 

Пайдалану кезеңі үшін жақын сезімтал реципиенттерге шудың әсерін бастапқы 

бағалау нәтижелері шудан қорғау экрандарын орнату қажеттілігін көрсетеді. 

Шуды төмендету жөніндегі іс-шаралардың типі, ұзақтығы және өткізу орны 

қосымша өлшеу және шудың фондық деңгейін талдау нәтижелері бойынша 

расталатын болады. ҮАААЖ мен жобалық құжаттама тиісінше жаңартылып, 

шуға қарсы іс-шаралар құрылыс сатысында жүзеге асырылатын болады.  
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ҮАААЖ жобасын пайдалану кезеңінде автокөлік шууының әсеріне мониторинг 

жүргізілетін болады. Мониторинг нәтижелері бойынша Қазақстан 

Республикасының және ДДСҰ ұлттық нормаларының деңгейінде сезімтал 

реципиенттерге шу әсерін қамтамасыз ету үшін Консорциум мемлекетпен 

бірлесіп жүзеге асыратын қосымша іс-шараларды әзірлеу және іске асыру 

қажеттілігі айқындалатын болады.  

3.2 ТОПЫРАҚ ЖАМЫЛҒЫСЫНА ЖӘНЕ ГЕОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЛАРҒА ЫҚПАЛ ЕТУ 

Жобаның топырақ жамылғысына және геологиялық жағдайларға әсері 

топырақтың табиғи жатуының бұзылуында және жер бедерінің өзгеруінде, 

топырақ құнарлылығының төмендеуінде, топырақ құрамындағы су режимінің 

өзгеруінде, ластану нәтижесінде топырақ сапасының нашарлауына әсер ететін 

негізінен жер қазу және карьер жұмыстарын жүргізумен байланысты болады. 

Әсерлерді барынша азайту үшін жобада көзделетін шаралар мыналарды қамтиды: 

• Құрылыс жұмыстарының регламенті мен кестесін ұстану; 

• Жобалау кезеңінде жер үйіндісінің ауданын барынша азайту; құрылыс 

кезінде жер үйіндісінің шекарасын сақтау; 

• Уақытша пайдаланылатын жер телімдерін қалпына келтіру және оларды 

жер пайдаланушыларға қайтару; 

• Жол төсемінің беткейлерін қалпына келтіру және нығайту кезінде 

топырақтың құнарлы қабатын алу, сақтау және қайта пайдалану; 

• Көлік құралдары мен машиналарға техникалық қызмет көрсету 

жұмыстарынан қалдықтарды кейіннен тұрмыстық және өнеркәсіптік 

қатты қалдықтар полигондарына шығару немесе оларды кәдеге жарату 

немесе қайта өңдеу үшін мамандандырылған ұйымдарға беру арқылы 

арнайы бөлінген орындарда уақытша жинау; 

• Көлік құралдарын жуу процесінде пайда болатын Ағынды суларды 

өлшенген бөлшектер мен мұнай өнімдерін жою үшін тұндырғыш тоғанға 

жинау. Кейін оны алаңнан тысқары алып тастай отырып және жол 

құрылысында қайта пайдаланумен тұнбаны тұндырғыш тоғаннан 

контейнерге жинау; 

• Құрылыс алаңында пайда болатын барлық қалдықтарды арнайы бөлінген 

орындарда уақытша жинақтау, кейіннен полигондарға уақытында шығару 

немесе кәдеге жарату немесе қайта өңдеу үшін мамандандырылған 

ұйымдарға беру; 

• Эрозияға ұшыраған жер телімдерінен топырақты алу және кері себу 

арасындағы жұмыс мерзімдерін азайту; 

• Эрозияны, қоқыстарды және ластануды, топырақтың құнарлы қабатын, 

сондай-ақ жауын-шашын суларын пайдалануды бақылау; 

• Жол төсемінің еңістерін, кюветтердің түбін, эрозияны және заттарды 

жақын маңдағы аумақтарға шығаруды болдырмау үшін жаңа арналарды 

нығайту бойынша жоспарланған жұмыстарды қатаң сақтау; 

• Қалпына келтіру бойынша жұмыстардың сапасын бақылау; 

• Құрылыс жұмыстары аяқталған сәтте карьерлерді және құрылыс 

қалашықтарын жабу жоспарын әзірлеу; 

• Жаңа арналарды нығайту бойынша іс-шаралар өткізу. 
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3.3 ЖЕРАСТЫ СУЛАРЫНА ЫҚПАЛ ЕТУ 

ҮАААЖ салу және пайдалану кезеңінде әлеуетті әсер ету жер асты сулары 

деңгейінің, олардың сапасы мен режимінің өзгеруіне байланысты болады. Жер 

асты суларының жату деңгейі мен жағдайларының өзгеруі дайындық, жер және 

құрылыс жұмыстарымен, карьерлік жұмыстармен және уақытша құрылыс 

қалашықтары үшін су тартумен байланысты болуы мүмкін. Жер асты суларының 

сапасына ықпал ету автокөлік құралдарына қызмет көрсету және құрылыс 

қалашықтарын пайдалану кезінде құрылыс алаңдарындағы төгілулерден 

ластанудан туындауы мүмкін. 

Әсерді азайту бойынша Жобада көзделген шаралар мынаны қамтиды: 

• Сумен жабдықтаудың жер асты көздерін санитарлық қорғау 

аймақтарында қызметті жүзеге асыру кезінде ұлттық заңнама 

талаптарының міндетті түрде сақталуы; 

• Шаруашылық-тұрмыстық ағынды суларды химиялық зарарсыздандыруы 

бар резервуарларға / дәретханаларға жинау, одан кейін канализациялық 

ағындарды шығару үшін жүк машиналарының көмегімен тазарту 

құрылыстарына шығару; 

• Құрылыс алаңында бір мезгілде екі көлік құралына қызмет көрсетуге 

қабілетті көлік құралдарының дөңгелектерін жуу пункттерін және ашық 

үлгідегі механизімдерді жайластыру; 

• Өлшенген бөлшектер мен мұнай өнімдерін жою мақсатында сарқынды 

суларды жинау және тазалау; су қабылдағыш құдықты үнемі босату және 

қолданыстағы тазарту құрылыстарына кәріздік ағындарды шығару үшін 

жүк машиналарының көмегімен жауын-шашын қалдықтарын шығару; 

• Мұнай өнімдерін бұрылыс үлгісіндегі мұнай аулағыштардың көмегімен 

арнайы резервуарға жинау, одан құю кезең-кезеңімен қолмен жүзеге 

асырылады, одан кейін мұнай өнімдерін алаңнан тыс жерлерге шығару; 

• Құрылыс және бұзу қалдықтарын уақтылы жинау және шығару; 

• Құрылыс техникасынан жерге май құюға тыйым салатын ережелерді 

сақтау; техниканың бос жүрістегі жұмыс уақытын шектеу; тек ақаусыз 

жұмыс істейтін көлік құралдарын, машиналар мен механизмдерді ғана 

пайдалану. 

Бұдан басқа, қазіргі уақытта Консорциум жер асты сулары режиміне өзен 

арналарын түзетудің әлеуетті әсерін бағалау және су басу қаупінің туындауын 

бағалау мақсатында қосымша гидрогеологиялық зерттеулер жүргізеді. Үлкен 

Алматы, Кіші Алматы және Қарабұлақ өзендері алаптарының жер телімдері 

тексерілуде, онда арнаны түзету жоспарланған (тұрақты немесе уақытша). Соңғы 

жобалық шешімдер бентос пен балықтардың мекендейтін жерлеріне келтірілген 

қауіп-қатерлерді және кез келген әлеуетті әсерлерді болдырмау үшін қажетті 

шараларды қамтитын болады (сондай-ақ төмен жер үсті суларына әсер ету туралы 

бөлімді қараңыз). 

3.4 ЖЕР ҮСТІ СУЛАРЫНА ЫҚПАЛ ЕТУ 

ҮАААЖ трассасы Көптеген өзендер мен ирригациялық арналарды кесіп 

өтетіндіктен, бұл жер үсті ағындарын қайта бөлу есебінен су режимінің өзгеруіне, 

сондай-ақ жол төсемінен лайлылық пен ағындардың ұлғаюы нәтижесінде осы 

ағын сулардағы судың сапасына әсер етуге әкелуі мүмкін. 
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Осы әсерді болдырмау және жеңілдету үшін Жоба тайғаққа қарсы реагенттердің 

пайдаланылуына, тазартылған ағынды суларда және т. б. ластаушы заттардың 

болуына бақылау жүргізетін болады. Судың ластануын болдырмау үшін 

төгінділердің алдын алу және химиялық заттармен жұмыс істеуді бақылау 

жөніндегі шаралар қабылданатын болады. 

Мұндай әсерлерді азайту бойынша жобада мынадай шаралар көзделген:  

• Күзетілетін жағалау белдеулері шегінде қызметті жүзеге асыру кезінде 

ұлттық заңнама талаптарын міндетті түрде сақтау; 

• Шаруашылық-тұрмыстық ағынды суларды химиялық зарарсыздандыруы 

бар резервуарларға / дәретханаларға жинау, одан кейін канализациялық 

ағындарды шығару үшін жүк машиналарының көмегімен тазарту 

құрылыстарына шығару; 

• Құрылыс алаңында бір мезгілде екі көлік құралына қызмет көрсетуге 

қабілетті көлік құралдарының дөңгелектерін жуу пункттерін және ашық 

үлгідегі механизімдерді жайластыру; 

• Өлшенген бөлшектер мен мұнай өнімдерін жою мақсатында сарқынды 

суларды жинау және тазалау; су қабылдағыш құдықты үнемі босату және 

қолданыстағы тазарту құрылыстарына кәріздік ағындарды шығару үшін 

жүк машиналарының көмегімен жауын-шашын қалдықтарын шығару; 

• Мұнай өнімдерін бұрылыс үлгісіндегі мұнай аулағыштардың көмегімен 

арнайы резервуарға жинау, одан құю кезең-кезеңімен қолмен жүзеге 

асырылады, одан кейін мұнай өнімдерін алаңнан тыс жерлерге шығару; 

• Құрылыс және бұзу қалдықтарын уақтылы жинау және шығару; 

• Құрылыс техникасынан жерге май құюға тыйым салатын ережелерді 

сақтау; техниканың бос жүрістегі жұмыс уақытын шектеу; тек ақаусыз 

жұмыс істейтін көлік құралдарын, машиналар мен механизмдерді ғана 

пайдалану; 

• Өзен арналарының табиғи ені мен деңгейін сақтау үшін су өткізу 

құбырларын жайластыру жоспарлануда. П-тәрізді (төменнен ашылған) су 

өткізу құбырларын пайдалану орынсыз болған жағдайда, олардың негізі 

арнаны қалпына келтіру үшін тереңдетіледі; 

• Судың табиғи жер телімдері, су түбі шөгінділері, жайылмалар және су 

режимі мүмкін болатын барлық жерде сақталады; 

• Жағаларды қорғау және тұрақтандыру үшін монолитті бетонның орнына 

табиғи материалдар (көгалдар, ағаштар) болат конструкциялармен 

(габиондар) бірлесіп қолданылатын болады; 

• Көпірлерді, эстакадаларды, тірек қабырғаларды және басқа да 

конструкцияларды жер үсті су объектілерінің әсеріне аса сезімтал 

жерлерде немесе оларға жақын жерлерде жайластыру жөніндегі 

жұмыстар су тасқыны кезеңінде жүргізілмейтін болады; 

• Бұл техникалық тұрғыдан орынды болатын жерлерде, қолданыстағы 

жағалаулық нығайтуларды ауыстыру қажет болған жағдайларды 

қоспағанда шағын су ағындары арқылы өтетін өткелдерді жайластыру су 

объектісімен тікелей байланысқа жол бермеу үшін жағалаулардан 

арнаның үстінен жүзеге асырылатын болады; 

• Өзендердің сезімтал жер телімдері мен дренаждық құрылымдар 

қоршаулар орнату немесе басқа да тиісті іс-шаралар арқылы автомобиль 

көлігі мен құрылыс жұмыстарының әсерінен қорғалады. 
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3.5 БИОАЛУАНТҮРЛІЛІККЕ ЫҚПАЛ ЕТУ 

Биоәртүрлілікке әлеуетті әсер ету атмосфералық ауа, топырақ және су сапасының 

өзгеруіне, шудың, дірілдің және жарықтандырудың жоғары деңгейіне, көші-қон 

жолдарының өзгеруіне байланысты болады.  

Бұл әсер ету жер үсті және тұщы су мекендейтін ортаның азып-тозуына, 

өсімдіктердің тежелуіне, жануарлардың мазасыздануына және кездейсоқ өлуіне, 

сондай-ақ бөтен текті түрлердің енгізілуіне әкелуі мүмкін. Сонымен қатар, 

автожолға арналған дәліз тіршілік ету орындары (тығыз орналасқан аудандар мен 

ауыл шаруашылық алқаптары) шегінде таңдалып алынды, сондықтан жабайы 

табиғат үшін фондық жағдайды қолдау сыни болып табылмайды. 

Жобамен осындай әсерлерді азайту бойынша мынадай негізгі іс-шаралар 

қарастырылған: 

• Жобаны іске асыру процесінде жер бас тарту шекарасын сақтау және 

жұмыстарды бөлу жолағының шекарасында қатаң орындау; 

• Өсімдік жамылғысы алынып тасталатын алаңды барынша шектеу 

мақсатында құрылыс жұмыстары басталғанға дейін тазартылуға жататын 

жер телімдерінің шекараларын анықтау; 

• Құрылыс материалдары мен конструкцияларын арнайы бөлінген 

орындарда және арнайы жабдықталған алаңдарда сақтау; 

• Құрылыс материалдарын жеткізу үшін уақытша немесе қолданыстағы 

жолдарды пайдалану; 

• Бөлінген кірме жолдардан тыс жерлерде Құрылыс техникасы мен 

автокөліктің жүруіне тыйым салу; 

• Жазатайым оқиғалар нәтижесінде жануарлардың кіруін және өлуін 

болдырмау мақсатында құрылыс алаңдарын қоршау; 

• Фауна өкілдерінің қатысуымен оқиғалар қаупін азайту үшін 

жылдамдықты шектеу; 

• Өзен арналарындағы құрылыс жұмыстары Балқаш алабұғасының (Perca 

schrenki) уылдырық шашу уақытында тоқтатылады ― ерте көктемнен 

бастап мамыр айының соңына дейін; 

• Ұлттық заңнама талаптарына сәйкес техникалық және биологиялық 

қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар кешенін орындау арқылы Кірме 

жолдарды қоса алғанда, құрылыс мақсаттары үшін уақытша бөлінген 

жерлерді қалпына келтіру; 

• Құрылыс алаңдарына кіру және шығу алдында автокөлік дөңгелектерін 

жуу; 

• Құрылыс қалашықтары аумағында және басқа жер телімдерінде бөтен 

текті түрлерді отырғызуға жол бермеу; 

• Өсімдіктердің нативтік түрлерін алуды барынша азайту және бұзылған 

жер телімдерінде табиғи түрлерді қайта отырғызу. 

3.6 ЭКОЖҮЙЕЛІК ҚЫЗМЕТТЕРГЕ ЫҚПАЛ ЕТУ 

Негізгі әсер ауыл шаруашылығын жүргізу үшін жарамды жерлер мен үй 

жанындағы жер телімдерінде тұрақты жерлерді бөлумен, жерді уақытша алып 
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қоюмен және олардан топырақтың құнарлы қабатын алып тастаумен, сондай-ақ 

су ресурстарын пайдаланумен байланысты болады.  

Құрылыс кезінде экожүйелік қызметтерге ықпал ету жер жұмыстарын 

жүргізуден, құрылыс алаңдары мен трассаға бөлінген белдеуді тазарту мен 

дайындау және ландшафтардың механикалық бұзылуымен байланысты болады 

деп күтілуде. 

Осы әсерлерді азайту үшін Жобада техникалық және ұйымдастырушылық іс-

шаралар, сондай-ақ мүдделі тараптарды хабардар ету көзделеді. Мұндай іс-

шаралардың қатарына шаңмен күресу, уақытша жер бөлу құнарлы қабатқа қайта 

себу, шөпті және ағаш-бұта өсімдіктерін отырғызу су ресурстарын пайдалануды 

және ұтымсыз пайдалануды азайту жөніндегі іс-шаралар, су ағындары мен су 

объектілерінің ластануын болдырмау немесе азайту жөніндегі іс-шаралар кіреді. 

Экожүйелік қызметтердің және олардың бенефициарларының мәртебесі 

мониторинг бойынша тиісті есептерді шығаруды қоса алғанда, тұрақты негізде 

бақыланады. 

3.7 ЛАНДШАФТАРДЫҢ ВИЗУАЛЬДЫ ҚАСИЕТТЕРІНЕ ЫҚПАЛ ЕТУ 

Құрылыс жұмыстары барысында ландшафттардың сыртқы түрі алаңдарды 

тазарту және өсімдік мәліметтері есебінен өзгертілетін болады. Алайда, тұрақты 

бөлінген жерлердің 85% жуығы өзгерген мекендейтін жермен ұсынылып (ауыл 

шаруашылығы алқаптары, тыңайған жерлер, жайылымдар, жол дәліздері, 

құбырлар және басқа да инфрақұрылым объектілері), белгілі бір дәрежеде осы 

уақытша теріс әсерді қабылдауды төмендетеді. Құрылыс аяқталғаннан кейін 

топырақтың құнарлы қабаты қайтарылатын және бұзылған жер телімдерін 

қалпына келтіру мүмкін болатын жерлерде жол бойына ағаштар мен бұталар 

отырғызылатын болады. 

ҮАААЖ пайдалану уақытында жаңадан құрылған инфрақұрылым объектілері 

ландшафтардың айтарлықтай өзгеруін тудырады, алайда, бастапқыда 

эстетикалық құндылығы жоғары емес. ҮАААЖ маңында өмір сүретін адамдар 

үшін қосымша визуалды әсерді автомобильдердің қарқынды қозғалысы әсер 

ететін болады: ҮАААЖ трассамен қиылысатын жер телімдерінде елді 

мекендердегі қозғалыс қарқындылығы едәуір арта түседі. 

Аталған салдарды азайту үшін мынадай шаралар көзделген: 

• Жол үйіндісінің беткейлеріндегі өсімдіктердің сапалы жағдайын қолдау; 

• Жақын жатқан елді мекендердің орналасуын ескере отырып, жолды 

жарықтандыру; 

• Көрнекі әсерлерді төмендету мақсатында елді мекендер аудандарында 

шудан қорғау экрандарын жобалау; 

• ҮААЖ маңындағы елді мекендердің шетіндегі тірі экрандарды құру 

(жергілікті ағаштар мен бұталардың түрлерінен) (шешімдер абаттандыру 

жобасы шеңберінде пысықталатын болады). 
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3.8 МОНИТОРИНГ 

Жобаның экологиялық және әлеуметтік менеджмент жүйесі шеңберінде 

әсерлерді жұмсарту және кез келген көзделмеген әсерлерді уақтылы жою 

бойынша көзделген шаралардың тиімділігін растау мақсатында қоршаған орта 

мониторингінің бағдарламасы іске асырылатын болады. Бағдарлама тұрақты 

өлшеулер мен талдауларды: 

• Атмосфералық ауаның сапасы (парниктік газдар шығарындыларын 

қоса алғанда) тоқсан сайын құрылыс кезеңінде  18 нүктеде (құрылыс 

қалашықтарына жақын аудандарды қоса алғанда) және пайдалану 

кезеңінде16 нүктеде; 

• Шудың деңгейі құрылыс кезеңінде тоқсан сайын 18 нүктеде және 

пайдалану кезеңінде 16 нүктеде жүргізуді көздейді. 

• Өтпелі маусымда, құрылыс кезеңінде де, пайдалану кезеңінде де 

қолайсыз табиғи процестердің әлеуетті дамуын әрбір алты ай сайын 

маршруттық бақылау; 

• Құрылыс және пайдалану кезеңдерінде ластаушы заттардың болуы (ай 

сайын) және жерасты сулары сапасының микробиологиялық 

көрсеткіштері (тоқсан сайын); 

• Құрылыс кезеңінде жер үсті суларының сапасы - тоқсан сайын 20 

нүктеде; 

• Топырақ ластануының мониторингі-Құрылыс және пайдалану 

кезеңдерінде әрбір 6 ай сайын; 

• Бөтен текті түрлердің (өсімдіктер мен жануарлардың) әлеуетті болуы 

Жобаның барлық өмірлік циклі ішінде ауыспалы маусымда жылына екі 

рет тексеріледі. 
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4 ЖОБАДАН КҮТІЛЕТІН ӘЛЕУМЕТТІК ӘСЕР ЕТУ 

4.1 ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӘСЕР ЕТУ 

Жобаны іске асыру негізінен өңірдегі әлеуметтік-экономикалық жағдайға оң әсер 

етеді. Жобаның оң әсері ілеспе салаларға көрсетілетін болады: көлік, қоғамдық 

тамақтандыру, тұрмыстық қызметтер, азық-түлік тауарларын жеткізу, күзет 

қызметтері және т. б. 

ҮАААЖ құрылысы жергілікті, өңірлік және ұлттық деңгейлерде құрылыс кезінде 

жұмыс орындарын құруға алып келеді. Оң әсерді күшейту үшін арнайы шаралар 

әзірленетін болады, мысалы жергілікті персоналды басымдықпен жұмысқа 

орналастыру, жергілікті тауарлар мен қызметтерді сатып алу, жергілікті халықты 

ашық бос жұмыс орындары туралы хабардар ету, жергілікті компаниялардың 

басым қатысуымен тендерлер өткізу және басқа да іс-шаралар. 

ҮАААЖ Жобасындағы құрылыс жұмыстары қолданыстағы жолдарда 

қозғалысты шектеу және құрылыс персоналы мен техникасының физикалық 

болуы себебінен жүргізушілер үшін уақытша қолайсыздық туғызуы мүмкін. 

Ықтимал теріс әсерлерді азайту үшін бірқатар іс-шаралар көзделген, оның ішінде 

ҮАААЖ құрылыс алаңдарымен қиылысатын жолдар үшін уақытша айналма 

жолдарды салу, сондай-ақ елді мекендер маңындағы құрылыс алаңдарының 

шекарасында ақпараттық баннерлер орнату. 

Жалпы пайдаланымдағы жолдармен жүктерді тасымалдау көлік қозғалысының 

бұзылуына әкеп соғуы мүмкін, алайда жобада жергілікті жолдарды пайдалануды 

болдырмауға мүмкіндік беретін уақытша кірме жол салу көзделеді. Жоба 

шеңберінде сондай-ақ қолданыстағы жолдарды пайдалану мүмкіндігін және 

онымен байланысты әсерді барынша қысқартатын көлік сұлбасы әзірленетін 

болады. 

Концессиялық келісімнің шарттарына сәйкес Консорциум Қазақстан 

Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтарды төлеуге міндетті. 

Осылайша, Жоба ұлттық, өңірлік және жергілікті бюджеттерге түсетін салықтық 

түсімдерді түрлендіретін болады. 

4.2 ХАЛЫҚТЫҢ ДЕНСАУЛЫҒЫ МЕН ҚАУІПСІЗДІГІНЕ ЫҚПАЛ ЕТУ 

Автожол құрылысы кезеңінде халықтың денсаулығы мен қауіпсіздігіне ықпал ету 

әдетте жүктерді тасымалдауға байланысты жергілікті автожолдар бойынша 

трафиктің ұлғаюымен байланысты болады, бұл ауаның ластануын, шу 

жүктемесінің жоғарылауын тудырып, жол-көлік оқиғаларының қаупін арттыруы 

мүмкін.  

Атмосфералық ауаның сапасына және шу деңгейіне ықпал ету мүмкін болған 

жағдайда, жобаның мұқтаждықтары үшін пайдаланылатын көліктің елді 

мекендер арқылы өтуін болдырмаумен реттелетін болады. Бұл мүмкін емес жерде 

жылдамдықты төмендету, техникалық қызмет көрсету/ жол сапасын жақсарту 

сияқты шаралар енгізілетін болады. Түнгі уақытта жүріп-тұруға қатерге тиісті 
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бағалау жүргізілгеннен және түнгі уақытта шудың шекті деңгейлерін сақтауды 

қамтамасыз еткеннен кейін ғана рұқсат етіледі. 

Жобада көзделген жол қауіпсіздігіне әсер етуді жеңілдету бойынша шаралар аса 

қарқынды қозғалыс жолдарында және елді мекендер маңында жол белгілерінің 

жеткіліктілігін және басқа да қауіпсіздік шараларын талдауды, түнгі уақытта 

тұрғын аудандарда көлік құралдарының қозғалыс ережелеріне ерекше назар 

аударуды, елді мекендер шегінде және жергілікті жолдарда жобаға тартылған 

көлік жылдамдығын шектеуді, жүргізушілерге арналған тұрақты тренингтер мен 

басқа да іс-шараларды қамтиды. 

Жоғары жылдамдықпен жиі жол-көлік оқиғалары және басқа жолдармен 

салыстырғанда ҮАААЖ автомобильдердің орташа жылдамдығының күтілетін 

ұлғаюы нәтижесінде тиісінше едәуір ауыр жарақаттар қаупі бар. Сонымен қатар, 

жол жиектері мен бөлу жолағында қоршауларды орнатудың арқасында ҮАААЖ 

қарсы соқтығысу қаупі айтарлықтай төмендеген.  

Бұдан басқа, жол инфрақұрылымының қауіпсіздігін басқару жөніндегі ЕО 

директивасының (2008/96/ЕО директивасы) талаптарына сәйкес жол қозғалысына 

қатысушылар үшін әлеуетті қауіптерді анықтау және жобаға жол қозғалысы 

қауіпсіздігінің техникалық және экономикалық жағынан жүзеге асырылатын 

компоненттерін енгізу мақсатында Жол қозғалысы қауіпсіздігі аудитінің бірінші 

кезеңі өткізілді.  

Жол жүрісі қауіпсіздігі аудитінің ұсынымдары шектерімен, қосылу/алшақтық 

ұзындықтарымен, іргелес жолдардың көлденең тегістелуімен, қозғалыстың 

әлеуетті кезектерімен, қауіпсіздік кедергілерімен, дренаж құрылғысымен және су 

басу қатерімен, қысқы қызмет көрсетумен және демалыс аймақтарымен 

байланысты Жобаның кейбір элементтерін қайта қарауды қамтиды. Қажетті 

өзгерістерді Консорциумның жобалық құжаттамасының соңғы нұсқасына 

енгізілетін болады. Жобалық құжаттаманың соңғы нұсқасы жол қауіпсіздігі 

аудитінің екінші кезеңі барысында қаралатын болады, сондай-ақ мемлекеттік 

сараптаманың оң қорытындысын алуы тиіс (экологиялық және әлеуметтік іс-

шаралар жоспарында көзделгендей). 

Құрылыс жұмыстарын вахталық персонал жүзеге асыратындықтан, құрылыс 

жұмысшыларының әлеуметтік белсенділігі/демалысы жергілікті тұрғындарға 

қатысты қоғамға қарсы мінез-құлық жағдайларына әкелуі мүмкін. Бұл сондай-ақ 

жыныстық жолмен берілетін аурулардың таралуына әкелуі мүмкін.  

ҮАААЖ Жобасымен қарастырылған денсаулыққа әсерін төмендету жөніндегі 

шаралар құрылыс қалашықтары аумағында тұрмыстық қызмет көрсетумен 

айналысатын медициналық қызметтердің, дүкендер мен ұйымдардың жұмыс 

істеуін, мінез-құлық кодексін және орналастыру ережелерін әзірлеу мен енгізуді, 

алкоголь мен есірткіні пайдалануға толық тыйым салуды, жұмыскерлерді 

мүшеқаптармен жабдықтау және басқа да іс-шараларды қамтиды. 

Жоба объектілеріне рұқсатсыз кіруді болдырмау үшін олар мамандандырылған 

күзет кәсіпорнымен қорғалатын болады. Қауіпсіздік қызметінің персоналын тарта 

отырып, инциденттер тәуекелін азайту үшін жобада мынадай шаралар көзделеді: 

дау-жанжал туындаған жағдайда қауіпсіздік қызметі қызметкерлерінің іс-

қимылының нақты регламенті және қауіпсіздік қызметі қызметкерлерін 

жергілікті тұрғындармен қарым-қатынас жасауға ұдайы оқыту. Бұл қызметкерлер 

үшін көтермелеу және жазалау жүйесі енгізілетін болады. 
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Құрылыс кезеңіндегі уақытша теріс әсерлерге қарағанда, пайдалану кезеңінде 

денсаулыққа жалпы ықпал ету Алматы қаласында көлік ағыны мен тығындардың 

төмендеуі есебінен оң болады. Қозғалыс жылдамдығын арттыру көлік 

құралдарынан шығарылатын шығарындылар санын азайтуға ықпал ететін 

болады. 

4.3 ЖЕРГІЛІКТІ ХАЛЫҚҚА ЫҚПАЛ ЕТУ 

Жоба құрылысы кезеңінен бастап елді мекендердің әртүрлі бөліктері арасында 

орын ауыстыру мүмкіндігін шектеу, сондай-ақ әлеуметтік инфрақұрылымның 

жалпы объектілерін, ауыл шаруашылығы алаңдарын, елді мекендердің бөліктерін 

пайдаланатын көрші елді мекендерді бөлу және т. б. мүмкін болады. 

Жобада көзделген іс-шаралар осы әсерді барынша азайтуға мүмкіндік береді: 

мысалы, жаяу жүргіншілер, жеңіл машиналар және ауыл шаруашылығы 

техникаларымен пайдаланылуы мүмкін жыл бойы жерасты өткелдері, сондай-ақ 

осы өткелдерге кірме жолдар салу. 

Жануарлар мен ауыл шаруашылығы техникасын ҮАААЖ трассасы арқылы 

тасымалдау жер үсті / жер асты өткелдері арқылы ғана жүзеге асырылуы мүмкін, 

ҮАААЖ физикалық қатысуы жануарлар үшін алқаптар мен жайылымдарға 

қолжетімділіктің шектелуіне алып келеді. Ауыл шаруашылығы кәсіпорындары 

мен шаруа қожалықтарына әсерлерді жұмсарту жөніндегі шаралардың қатарына 

жануарларға арналған барлық маусымдық жер асты өткелдерін салу, сондай-ақ 

алыстағы алқаптар мен жайылымдық алқаптарға қолжетімділікті қамтамасыз ету 

үшін жобаланатын мал айдаларынан және виадуктардан өтетін жолдар салу 

кіреді. 

Трассаның құрылысы жергілікті жол желісінің өзгеруі нәтижесінде жергілікті 

кәсіпкерлердің өз объектілеріне қол жеткізуін ішінара шектеуге алып келеді. Осы 

әсерді жеңілдету үшін блокталған жер телімдерін ауыстыру, қосымша 

эстакадалар мен өткелдер салу көзделеді. 

4.4 ЖЕРДІ АЛЫП ҚОЮДЫҢ ЖӘНЕ ҚОНЫС АУДАРУДЫҢ ЫҚПАЛ ЕТУІ  

ХҚК консультациялық қолдау көрсетуі кезінде 2013 жылы Автомобиль жолдары 

комитеті екі зерттеуді орындады: i) жерді сатып алудан әлеуметтік әсерлерді 

анықтау үшін Kocks компаниясы дайындаған әлеуметтік және экологиялық 

зерттеу; және ii) Қызмет стандартын 5 (ҚС5) қоса алғанда, жерді сатып алу үшін 

пайдаланылған рәсімдер мен процестер және тиісті халықаралық практика 

арасындағы олқылықтарды бағалау үшін жер телімдерін сатып алуды алдын ала 

талдау.  

Соңғы зерттеу 2014 және 2016 жылдары жаңартылды. Осы зерттеулерде 

ұсынылған ақпаратқа сәйкес, сатып алынған жерлердің басым бөлігі ауыл 

шаруашылығы үшін (82%), коммерциялық ауыл шаруашылығы алқаптарын, 

басқа да коммерциялық қызметті (10%), тұрғын үйді (4%) және мал жаю сияқты 

басқа да мақсаттарға (4%) пайдаланылды. Экспроприацияланған тұрғын үйлер 

мен жазғы коттедждер (саяжай) саны 88 құрады, олардың екеуі (2) тіркелмеген 

және ұлттық заңнамаға сәйкес өтемақы алмаған. 
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Сондай-ақ 20 коммерциялық объекті тәркіленді: автожанармай құю станциялары, 

дүкендер, автосервистер, мейрамханалар мен өнеркәсіптік объектілер. Төрт (4) 

коммерциялық ғимараттар мен құрылыстар тіркелмеген және өтемақы алмаған. 

Тіркелмеген коммерциялық емес құрылымдардың саны (иелері өтемақы алмаған) 

― бес (5).  

Зерттеулердің бағалау бойынша 790 үй шаруашылығы жобаны іске асыру 

нәтижесінде өз жерінің және / немесе активтерінің барлығын немесе бір бөлігін 

жоғалтты. Қозғалғандардың жалпы саны 4000 адамға бағаланады (үй 

шаруашылығына қатысы бар, ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының 

жұмыскерлері және маусымдық жұмыскерлер). 

Алдын ала талдау зерттеуімен 2007 жылы (жерді алып қою процесі басталған 

кезде) және 2011 жылы (алып қою қайта басталған кезде) қолданылған 

бағалаудың әртүрлі әдістерімен негізделген төленген өтемақылар 

мөлшерлеріндегі айырмашылық анықталды. Тіркелмеген меншікті жоғалтқаны 

үшін өтемақының жоқтығы туралы ережелерден басқа (жоғарыда айтылғандай) 

2011 жылғы Ұлттық заңнамадағы өзгерістер ҚӘОӘБ аясында ХҚК 5 қызмет 

стандартының талаптарына, ЕҚҚДБ 5 жобаларын іске асыруға қойылатын 

талаптарға және АДБ қорғау шараларының саясат талаптарынан қосымша 

ауытқыды. Осылайша, өтемақыдағы алшақтық (ұлттық талаптар мен 

Кредиторлардың талаптарына сәйкес төленетін) ұлғайды. Процесс қайта 

басталғаннан кейін жер мен мүліктің көп бөлігі сот шешімі бойынша сатып 

алынды, өйткені меншік иелері немесе пайдаланушылар өтемақы мөлшерімен 

және/немесе сатып алу процесімен келіспеген жағдайда Қазақстан 

Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінген. 

Жер сатып алу процесімен байланысты қалдық қатерлерді анықтау үшін 

Консорциум жерді сатып алу тәуекелдерін бағалауды тапсырды. Қазіргі уақытта 

бұл зерттеу жалғасуда. Ол жоғарыда аталған ҚӘОӘБ аясында ХҚК 5 қызмет 

стандартының талаптарына, ЕҚҚДБ 5 жобаларын іске асыруға қойылатын 

талаптарға және АДБ қорғау шараларының саясатының талаптарына сәйкес 

өтемеақы проблемасын қарастырып қана қоймай, осал топтар мен салдарды 

жұмсарту жөніндегі қосымша шаралар айқындалатын қалдық әсерлерге 

шоғырланатын болады және жерді сатып алу және қоныс аудару Тәуекелдерін 

басқару жоспарын әзірлеу үшін негіз болады. Осы шараларды орындау аясында 

Консорциум мердігерлердің құрылыс және пайдалану кезеңдерінде жобаның 

жұмыс күшіне қажеттілігі мен талап етілетін дағдылардың негізінде, мүмкін 

болған жағдайда, мүдделі тұлғалардың жұмыспен қамтылуын барынша 

арттыруды қамтамасыз етілуін қамтамасыз етеді. 

Жоба аясында жерді ықтимал болашақ сатып алуға қойылатын талаптарға 

қатысты Консорциум ҚӘОӘБ аясында ХҚК 5 қызмет стандартының талаптарына, 

ЕҚҚДБ 5 жобаларын іске асыруға қойылатын талаптарға және АДБ қорғау 

шараларының саясатына сәйкес келетін Жерді сатып алу және қоныс аудару 

қағидалары  (ЖСАҚАҚ) туралы құжатты әзірледі. ЖСАҚАҚ ҮАААЖ жобасы 

үшін Қазақстан Республикасының Үкіметімен қабылданып, іске асырылады деп 

күтіледі. ЖСАҚАҚ қажетті рәсімдерді, бағалау әдістерін, құқық беру 

принциптерін, қозғалатын тұлғалармен консультациялар тетіктерін, 

ұйымдастыру міндеттерін, шағымдарды қарау тетігін және жерді сатып алу 

процесін бақылауға қатысты талаптарды айқындайды. 

Консорциум өткен жерді сатып алу мен қоныс аударудың және ЖСҚЖ сәйкес 

жерді сатып алу мен қоныс аударудың болашақ процестерінің Тәуекелдерін 
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басқару жоспарын іске асыру барысы туралы мониторинг пен есепті құрастыру 

үшін сыртқы консультантты жалдайды. Жерді сатып алуға және қоныс аударуға 

байланысты процестер аяқталғаннан кейін консультант олардың ҚӘОӘБ аясында 

ХҚК 5 қызмет стандартының талаптарына, ЕҚҚДБ 5 жобаларын іске асыруға 

қойылатын талаптарға және АДБ қорғау шараларының саясатының қол 

жеткізілген нәтижелерінің сәйкестігіне қорытынды аудит жүргізеді. 

4.5 ЖҰМЫСКЕРЛЕРДІҢ ЖҰМЫС КҮШІ МЕН ЕҢБЕК ЖАҒДАЙЛАРЫ  

Орта есеппен алғанда 1 000 жуық жұмысшы құрылыстың 50 айы ішінде, ал 

шыңында - мердігерлер мен қосалқы мердігерлерді қоса алғанда, 1 700 адам 

жұмыспен қамтылады деп күтілуде. Жобаны пайдалану және техникалық қызмет 

көрсету кезеңінде 60 жуық қызметкер жұмыс істейтін болады. 

Кадрлық мәселелер саласындағы саясат және процедуралар 

Консорциум ұлттық еңбек заңнамасының барлық тиісті талаптарын және ҚӘОӘБ 

аясында ХҚК 2 қызмет стандартының талаптарына, ЕҚҚДБ 2 жобаларын іске 

асыруға қойылатын талаптарға және АДБ қорғау шараларының саясатының 

талаптарын ұстанатын болады. Консорциум мына талаптардың сақталуын 

қамтамасыз ету үшін кадрлық мәселелер саласындағы саясат пен рәсімдерді 

әзірлеп, енгізетін болады: 

i. Кемсітудің алдын алу, тең құқықтар және еңбекке тең ақы төлеу; 

ii. Балалар еңбегін және мәжбүрлі еңбекті пайдаланудың алдын алу; 

iii. Қауымдастық еркіндігі және ұжымдық келіссөздер жүргізу құқығы; 

iv. Мердігерлік ұйымдармен жұмыс; 

v. Персоналды жалдау шарттарын, жұмыс сағаттарын, мерзімнен тыс 

уақыттағы жұмысты және ол үшін өтемақыны қоса алғанда, еңбек 

режимі, мерзімнен тыс жұмыс істеуден бас тарту құқығы; 

vi. Жыныстық белгісі бойынша кез келген дәлелденген зорлық-зомбылық 

жағдайларына, жұмыс орнындағы алымсақтық, жыныстық 

қанаушылыққа және қорлауға қатысты нөлдік шыдамдылық көрсетуге 

міндеттеме, және  

vii. Шағымдарды қабылдау және қараудың ресми тетігі. 

Консорциум Бас мердігер мен мердігерлер қызметінің ұлттық заңнама мен 

кадрлық мәселелер саласындағы өз саясатының талаптарына сәйкестігін 

қамтамасыз етеді. 

Еңбек және жұмысқа қабылдау жағдайлары 

Консорциум жұмысқа қабылдау кезінде жұмыскерлерге жалақыға, жұмыс 

сағаттарына, үстеме жұмысқа және ол үшін өтемақыға, кез келген жеңілдіктерге, 

мысалы, науқастануы, жүктілігі және босануы/бала күтімі бойынша 

демалыстарға немесе мерекеге, сондай-ақ шағымдарды қарау тетігіне нақты 

құжаттап, хабарлайды және мердігерлер мен қосалқы мердігерлердің бірдей 

тәсілді қолданатындығына кепілдік беретін болады. 
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Консорциум, сондай-ақ ұлттық еңбек заңнамасының талаптарын және барлық 

мердігерлердің құрылыс және пайдалану кезеңдерінде (қосалқы мердігерлерді 

қоса алғанда) Кредиторлардың талаптарын (ҚӘОӘБ аясында ХҚК 2 қызмет 

стандартының талаптарына, ЕҚҚДБ 2 жобаларын іске асыруға қойылатын 

талаптарға және АДБ қорғау шараларының саясаты), сондай-ақ кадр мәселелері 

саласындағы саясат пен рәсімдерде айқындалған талаптарды орындауын 

қамтамасыз ететін болады. Жоғарыда көрсетілгендей, Бас мердігердің және 

қосалқы мердігерлердің жұмыскерлері үшін қауіпсіз еңбек жағдайлары 

мердігерді басқару жоспарына сәйкес талап етілетін болады. 

Консорциум халықаралық талаптардың сақталуын қамтамасыз ету және 

жұмыскерлердің өмір сүру жағдайларының барабарлығын қоса алғанда, қауіпсіз 

еңбек жағдайларын жасау үшін құрылыс кезеңінде жылына бір рет сыртқы 

құзыретті мамандардың еңбек жағдайына аудит жүргізуін қамтамасыз етеді. 

Аудит консорциумның өзіне де, барлық мердігерлерге де қатысты жүргізіледі.  

Арыздарды ұсыну және қарау тетігі 

Консорциум әзірлейтін және енгізетін шағымдарды қарау тетігі жұмыскерлерге 

жұмыс орнында кез келген мәселелерді көтеруге мүмкіндік береді және барлық 

түскен шағымдарды, соның ішінде анонимді шағымдарды қарайтын болады. 

Жұмыскерлер шағым беру тәсілдері туралы хабардар етіледі, ал шағымдарды 

қарау тетігі мердігерлер мен қосалқы мердігерлердің жұмыскерлеріне 

таратылатын болады. 

Қызметкерлерді орналастыру 

Екі құрылыс қалашығында 650 жуық жұмысшы орналасады. Консорциум жоба 

қызметкерлеріне (оның ішінде қосалқы мердігерлік ұйымдардың 

қызметкерлеріне) берілетін тұрғын үй ЕҚҚДБ мен ХҚК қызметкерлерін 

орналастыру жөніндегі басшылық принциптеріне сәйкес жобаланғанына, 

салынғанына және қызмет көрсетілетініне кепілдік беруге міндетті. 

4.6 АРХЕОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ МӘДЕНИ МҰРАЛАРҒА ЫҚПАЛ ЕТУ 

Алдын ала археологиялық бағалау 2013 жылы "Археологиялық экспедиция" 

ЖШС жүргізілді. Бұл компания Жобаның ҚӘОӘБ аясында археологиялық баға 

берді. Жобаны іске асыру аумағында ЮНЕСКО дүниежүзілік мұра объектілері 

немесе ұлттық маңызы бар археологиялық ескерткіштер табылған жоқ. Алайда, 

зерттеу барысында ҮАААЖ жол телімінің шегінде және жанында жергілікті 

маңызы бар археологиялық объектілер анықталды. 

Ғылыми-зерттеу жұмыстарының жалпы алаңы 500 м (жолдың осьтік сызығының 

сол және оң жағынан 250 м) жер телімінде жүргізілді. Мынадай 36 мәдени мұра 

объектісі анықталды: Ерте темір дәуірінен қазіргі заманға дейінгі 25 

археологиялық ескерткіш; 1 заманауи мәдени объект (археологиялық және 

мәдени мұра объектілерінің ұлттық каталогына енгізілген); 1 киелі нысан 

("Альмерек" шипалы көзі); 9 заманауи зират. 25 археологиялық объектіге 

қатысты ұлттық заңнамада көзделген іс-шаралар іске асырылуда. Оның ішінде 16 

объект немесе олардың күзет аймақтары тікелей жер бөлу шегінде орналасқан, ал 

қалған тоғыз (9) жер бөлу аумағына іргелес жатыр. 
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ҚӘОӘБ шеңберінде әзірленген Мәдени мұра объектілерін басқарудың 

негіздемелік жоспары осы объектілерді сақтауға не салдарларды жеңілдетуге 

қойылатын талаптарды, сондай-ақ ұлттық талаптар мен Кредиторлардың 

талаптарына сәйкес рөлдер мен міндеттерді айқындайды. Зираттар мен қасиетті 

орындарға қатысты қозғалатын қоғамдастықтармен консультациялар өткізуге 

қатысты талаптар Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жоспарында да 

көрсетілген. 

Консорциум ҮАААЖ ықпал ету аймағында анықталған тарихи мұра объектілерін 

сақтау жөніндегі іс-қимыл жоспарын әзірлеу және іске асыру үшін құзыретті 

халықаралық консультантты тартады. Жоспар ҚӘОӘБ аясында ХҚК 8 қызмет 

стандартының талаптарына, ЕҚҚДБ 8 жобаларын іске асыруға қойылатын 

талаптарға және АДБ қорғау шараларының саясатының талаптарына сәйкес 

айтылған тұлғалардың консультациялырын қамтитын болады. Ұлттық 

заңнаманың талабы бойынша құрылыс жұмыстары археология саласындағы 

мамандардың бақылауымен сүйемелденетін болады. Консорциум кездейсоқ 

олжалар табылған кезде іс-қимыл рәсімін әзірлеуді және құзыретті мамандар 

орындайтын археологиялық мониторингті қамтамасыз етеді. Мониторинг бас 

мердігермен келісім-шарт шеңберінде жүзеге асырылатын болады. 
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5 ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ӘСЕРЛЕРДІ БАСҚАРУ 

Жобаның экологиялық және әлеуметтік әсерлерін азайту мақсатында 

Консорциум мен Бас мердігер Қазақстан Республикасы ратификациялаған ұлттық 

құқықтық талаптарға, Кредиторлардың талаптары мен халықаралық келісімдерге, 

конвенциялар мен пактілерге негізделген Экологиялық және әлеуметтік 

менеджмент жүйесін (ЭӘМЖ) әзірлеп, енгізетін болады. 

ЭӘМЖ кеңістіктік шекаралары ҮАААЖ құрылысы алаңдары мен объектілерінің 

орналасуымен анықталады, олар мынадай объектілерден тұрады, бірақ олар мына 

объектілермен шектелмейді: 

• Жобаның барлық құрылыс алаңдары; 

• "Береке" құрылыс қалашығы және оның аумағында орналасқан 

объектілер; 

• "Панфилов" құрылыс қалашығы және оның аумағында орналасқан 

объектілер; 

• кірме жолдары бар "Фабричный" карьері; 

• кірме жолдары бар "Есік" карьері; 

• "Есік" карьерінен "Панфилов" құрылыс қалашығына дейінгі көлік 

жолдары"; 

• "Фабричный" карьерінен "Береке" құрылыс қалашығына дейінгі көлік 

жолдары"; 

• құрылыс қалашықтарынан құрылыс салынатын жер теліміне дейінгі көлік 

жолдары; 

• Жобаның мақсаттары үшін пайдалану жоспарланып отырған өзге де көлік 

жолдары; 

• жағдайларға байланысты пайдаланылуы мүмкін өзге де Құрылыс және 

қосалқы объектілер. 

ЭӘМЖ аясында қазірдің өзінде әзірленген немесе қазіргі уақытта мынадай 

жоспарлар мен процедуралар әзірленуде: 

• Саясатар: ЕҚ және ҚТ, экологиялық саясат, әлеуметтік саясат, кадрлық 

мәселелер саласындағы саясат; 

• Саясаттарға және Жоба стандарттарына сәйкес Бас мердігермен 

орындалуға жататын ЭӘМЖ талаптарымен сипатталған ЕҚ, ҚТ және 

ҚОҚ бойынша нұсқаулық. Бас мердігер ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ бойынша 

нұсқаулыққа сәйкес меншікті басқару жүйесінің құжаттарын 

дайындайды және  ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ бойынша Концессионердің 

Басшылық органына бекіту үшін ұсынады; 

• ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ саласындағы Жоба тапсырмаларының тізілімі; 

• Құрылыс жұмыстарын орындау жоспары; 

• Жоба объектілерін  ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ тәуекелдерін басқару 

(тәуекелдерді бағалау, жоспарлау, алдын алу және түзету шаралары); 

• Электрмен жабдықтау жоспары; 
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• Жеткізу тізбегін басқару жоспары; 

• Автокөлік пен техниканың қозғалысын ұйымдастыру жоспары; 

• Құрылыс кезеңінде Қоршаған ортаға әсерді басқару жоспары; 

• Құрылыс қалашықтарына арналған қоршаған ортаны басқару жоспары; 

• Қалдықтарды басқару жоспары; 

• Төгілулерді жою жоспары; 

• Өртке қарсы ден қою жоспары (Қазақстан Республикасының Үкіметі 

2014 жылғы 11 сәуірде бекіткен өрт қауіпсіздігі қағидаларына сәйкес 

өрт қауіпсіздігіне жауап беретін жергілікті органдармен бірлесіп 

әзірленетін өрт-жарылыс қауіптілігін ескеруі, эвакуациялау жолдарын 

анықтауы тиіс); 

• ЖКҚ кезіндегі іс-әрекет жоспары; 

• Террористік актілерге әзірлікті қамтамасыз ету жоспары (қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету жоспарымен қамтылуы мүмкін); 

• Жер сілкіністеріне әзірлікті қамтамасыз ету және олардың салдарларын 

жою жоспары; 

• Еңбекті қорғау мәселесін басқару жоспары; 

• Орны ауыстырылған адамдар мен жергілікті халықты жұмысқа 

орналастыру жоспары; 

• Халықтың денсаулығы мен қауіпсіздігіне әсер етуді басқару жоспары; 

• Кездейсоқ олжаларды тапқан кездегі іс-қимыл рәсімін қоса алғанда, 

мәдени мұраларды басқарудың негіздемелік жоспары; 

• Тиімділікті мониторингілеу және бақылау процедурасы; 

• Арыздарды қарау процедурасы; 

• ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ сұрақтары бойынша тренингтерді жүргізі жоспары; 

• Сатып алу жоспары; 

• Қауіпті материалдарды басқару жоспары; 

• Қолайсыз ауа райы жағдайындағы іс-қимыл жоспары. 

ҮАААЖ пайдалану басталғанға дейін алты ай ішінде пайдалану кезеңінде 

экологиялық және әлеуметтік басқару жоспары(лары) әзірленетін болады.  

ЭӘМЖ талаптары Жобаны іске асыру жөніндегі қызметтің мынадай түрлерін 

жүзеге асыратын Жобаның негізгі өнім берушілері мен барлық қосалқы 

мердігерлер арасында каскадты түрде бөлінетін болады 

• дайындық жұмыстары (бөлу жолағын тазалау, топырақ-өсімдік қабатын 

жою және жинау, уақытша объектілер мен кірме жолдар салу және т. б.); 

• жер төсемін салу (табаны мен жоғарғы қабатын төгу, суағарлар, жыралар 

және т. б.); 

• жол жабындысын төсеу; 
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• жолды инженерлік жайластыру және қорғау құрылымдарын монтаждау 

(жерді қалпына келтіру, жол бойындағы аумақты абаттандыру, шудан 

қорғау экрандарын орнату); 

• Жоба объектілері құрылысының ажырамас бөлігі немесе табиғи салдары 

болып табылатын басқа да жұмыстарды орындау. 
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6 МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРДЫҢ ПІКІРІ ҚАЛАЙ ЕСКЕРІЛЕДІ? 

ҮАААЖ үшін техникалық шешімдер 2006 жылы пысықтала бастады, ал жоба 

үшін жер сатып алу 2007 жылы басталды. Жобаның бастапқы кезеңінде 

қозғалатын үй шаруашылықтарын жергілікті билік органдары жазбаша түрде 

хабардар етті, онлайн режимде болашақ айналма жол бағдарының картасы 

қолжетімді болды. 2008 жылдан бастап 2013 жыл аралығында болашақ жобаға 

қатысты белгілі бір шешім болған жоқ, сондықтан осы уақыт ішінде 

жұртшылықпен өзара іс-қимыл жүргізілген жоқ. 2013 жылы Жобаны іске 

асырудың үш ауданында түрлі форматтарда қоғамдық консультациялар, соның 

ішінде қоғамдық тыңдаулар мен фокус-топтарда қозғалатын қоғамдастық 

өкілдерімен талқылау өткізілді. Іс-шаралар жобаның техникалық-экономикалық 

негіздемесін әзірлеу барысында Өнеркәсіп және инфрақұрылымды дамыту 

министрлігіне көрсетілетін ХҚК консультациялық қолдау көрсетуімен өткізілді. 

2018 жылы ҚӘОӘБ өткізу аясында мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл бойынша 

іс-шаралар аудан әкімшіліктерінің лауазымды тұлғаларымен сұхбат жүргізілді; 

фокус-топтарда фермерлермен, шағын бизнес өкілдерімен және осал топтармен 

талқылау; Жобамен қозғалған тұлғалардың ішінен 298 респондентке сауалнама 

жүргізу негізінде фондық жағдайларды әлеуметтік-экономикалық зерттеу; және 

2018 жылдың 2-10 тамыз аралығында өткізілген қоғамдық консультациялар.  

2018 жылғы 4 наурызда Талғар ауданында және 2018 жылғы 20 шілдеде Қарасай 

ауданында 4 және 8а іске қосу кешендері үшін қоршаған ортаға әсерді бағалаудың 

ұлттық процедурасы аясында жеке қоғамдық тыңдаулар өткізілді. Қоғамдық 

тыңдауларды ҚӘОӘБ жобалаушылары және  әзірлеушілері тобы өткізілді.  

Айтылған тұлғалар Жобаға қатысты қабылдамаулар айтқан жоқ, консультациялар 

барысында қозғалған негізгі мәселелер: i) жер мен активтер үшін өтемақыларды 

қоса алғанда, жерді сатып алу мен қоныс аударудың өткен процесінің салдары; ii) 

ауыл шаруашылығы жерлерін фрагменттеу; iii) әлеуметтік инфрақұрылымға 

қолжетімділікті сақтау мүмкіндігі (ҮАААЖ екінші жағына орналасатын болады); 

және iv) Жоба құрылысына әсер ететін желілік коммуникацияларды ауыстыруды 

қамтыды.  

Бұрынғы жерді сатып алу мен көшіруге байланысты көтерілген мәселелер әлі де 

жүргізілген және қазіргі уақытта әлі де жалғасып жатқан тиісті зерттеулердің 

басым мақсаты болып табылады. Мүдделі тараптар алаңдаушылық білдірген 

басқа да мәселелер Консорциумның қарауына қабылданды. Нәтижелер мен 

қабылданған шешімдер жобалық құжаттамада және соңғы жобалық шешімдерде 

көрсетілетін болады.  

2019 жылы Консорциум өзара іс-қимылдың ағымдағы және болашақ талаптарын 

айқындайтын мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жоспарын әзірледі. 

Консорциум Қазақстан Республикасының Үкіметін және жобаға қатысты 

тұлғаларды қоса алғанда, негізгі мүдделі тараптармен консультацияларды 

үйлестіретін қозғалатын қоғамдастықтармен өзара іс-қимыл бойынша жауапты 

адамды тағайындайды. Консорциум тәуекелдерді басқару жоспарының 

ұсынымдарына сәйкес мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жоспарын жаңартады 

(өткен жерді сатып алу және қоныс аудару). ҚӘОӘБ қорытындылары бойынша 

ақпаратты ашу шеңберінде мүдделі тараптарға жобаны таныстыруды аяқтау 
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қорытындылары бойынша экологиялық және әлеуметтік басқару жоспарлары 

жаңартылады (қажет болған жағдайда). 

Жобаның өзгерістерін басқару жөніндегі жоспар мүдделі тараптармен өзара іс-

қимыл жоспарын мезгіл-мезгіл қайта қарау және жаңарту талаптарын қамтиды. 

Мұндай өзгерістер i) ҮАААЖ секцияларының әрқайсысына қатысты мүдделі 

тараптардың нақты қажеттіліктерімен; ii) Жоба бойынша техникалық 

шешімдердегі кез келген өзгерістермен; және iii) қандай да болмасын келешекте 

жерді сатып алумен негізделуі мүмкін. 
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7 АРЫЗДАРДЫ ҚАБЫЛДАУ ЖӘНЕ ҚАРАУ ТЕТІГІ 

ҮАААЖ консорциумымен ҮАААЖ жобасын салу және пайдалану нәтижесінде 

қозғалуы мүмкін барлық тұлғалар үшін шағымдарды қабылдау және қарау тетігі 

әзірленді және енгізілді. Арыздар түрлі нысанда болуы мүмкін: жазбаша нысанды 

толтыру және оны жергілікті өзін-өзі басқару органдары (әкімдіктер) арқылы, 

электрондық пошта арқылы, Жобаның кеңсесіне жеке жеткізу жолымен беру; 

Жобаның "жедел желі" телефонын пайдалану; және жазбаша арыздарды жобалық 

кеңсеге поштамен жіберу. 

Барлық алынған арыздар мен өтініштер ақпараттың құпиялылығы туралы 

ережелерді сақтай отырып, әділ және ашық мәнерде қаралатын болады. 

Өтініштерді жинаумен Жобаның Бас мердігерінің өкілі, әлеуметтік мәселелер 

жөніндегі сарапшы айналысатын болады. Өтініштерді қарау басымдығы 

тақырыпқа байланысты берілетін болады. Құрылыс алаңдарының жазатайым 

оқиғалар, қауіпсіз емес жұмыс жағдайлары, қауіпсіздік көрсеткіштерінің 

нашарлауы, қызметкерлердің мінез-құлқы және басқа да ұқсас жағдайлар 

бөлігінде жұмыс істеу мәселелері қысқа мерзімде қаралатын болады (4.6-1). 

Шағымдарды қарау тетігін іске асыруға және мүдделі тараптардың барлық 

топтарымен өзара іс-әрекетті іске асыру тетігі үшін жауапты тұлға: 

• Айман Жанузакова - шағымдарды қарау бойынша іс-әрекеттерді 

үйлестіруші 

• Электрондық пошта адресі: ayman.zhanuzakova@bakad.com.kz 

• Жобаның "жедел желісінің" телефоны: +7 727 335 83 42 

 

 

4.6-1 кесте Құрылыс және пайдалану кезеңдеріндегі шағымдар мен өтініштерді қарау 

мерзімдері 

Сұрақ Мерзімдері 

Құрылыс кезеңдері (2019-2023 жж.) 

Жазатайым оқиғалар мен авариялық жағдайлар Дереу 

Жұмыстың қауіпсіз жағдайлары, қауіпсіздік көрсеткіштерінің 

нашарлауы, шу, шаң, қызметкерлердің мінез-құлқы, автокөліктің 

қозғалысы және т. б. 

1-2 күн 

Жерлерді сатып алу 30 күн 

Өзге де сұрақтар мен ескертулер 30 күн 

Пайдалану кезеңдері (шамамен 2023-2023 жж.) 

Қауіпсіздік сұрақтары  1-2 күн 

Өзге де сұрақтар мен ескертулер 30 күн 

Өтініштерді ұсынуға арналған нысандармен www.bakad.com.kz адресі бойынша 

Жобаның веб-сайтында танысуға болады. 

Бұдан басқа, Консорциум олар Алматы қаласында тұрақты негізделетін болады, 

алайда құрылыс алаңдары мен жобаның әсер ету аумағына тұрақты түрде 

mailto:ayman.zhanuzakova@bakad.com.kz
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болатын, жобаға қатысты тұлғалармен қарым-қатынас жасау үшін қолжетімді 

болады, жобаның өзекті мәртебесі, әсерді бағалау нәтижелері және экологиялық 

және әлеуметтік басқару жоспарларының іске асырылу барысы туралы хабардар 

ететін әлеуметтік жұмыстар жөніндегі мамандарды тағайындады. Бұл 

мамандардың байланыс мәліметтері аудандар мен ауылдық округтер 

әкімдіктерінде қолжетімді болады. 


