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ҚЫСҚАРТУЛАР ТІЗІМІ 

Қысқарту Толық нысаны 

АДБ Азиялық Даму Банкі 

ҮАААЖ Үлкен Алматы айналма автожолы 

ДДСҰ Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 

ЕҚҚДБ Еуропа қайта құру және даму банкі 

ЕО Еуропалық Одақ 

ЖӘЕА Жобаға әсер ету аймағы 

ИДБ Ислам Даму Банкі 

АЖК 
Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің 

Автомобиль жолдары комитеті   

Концессия алушы 
ҮАААЖ Құрылыс жобасын жүзеге асыратын компаниялар 

консорциумы 

ХҚК Халықаралық Қаржы Корпорациясы 

ҚӘОӘБ Қоршаған және әлеуметтік ортаға әсерді бағалау  

БҰҰ Біріккен Ұлттар Ұйымы 

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

МТӨІЖ Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жоспары 

ҚШСЕ  Қорғау шараларының саясаты туралы ереже  

ОХСП Озық халықаралық салалық практикасы 

ҚОӘБЖ Қоршаған ортаға әсерлерді басқару жоспары (ағыл. - CEMP) 

ҚӘОБЖ Қоршаған және әлеуметтік ортаны басқару жоспары  

ЭӘШЖ Экологиялық және әлеуметтік іс-шаралар жоспары 

ҚС Қызметтің стандарты 

ЖҚҚ Жеке қорғану құралдары 

ЭӘМЖ Экологиялық және әлеуметтік менеджмент жүйесі 

ТТ Техникалық тапсырма 

ІТ Жобаны іске асыруға қойылатын талаптар 

ТЭН Техникалық-экономикалық негіздеме 

ТЖ Төтенше жағдай 
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1 ҚҰЖАТ ТУРАЛЫ 

Осы құжат экологиялық және әлеуметтік іс-шаралар жоспарын білдіреді (бұдан 

әрі - "ЭӘШЖ" немесе "Жоспар"). ҮАААЖ Жобасын іске асырушы Консорциум 

(бұдан әрі - "ҮАААЖ Консорциумы" немесе "Концессия алушы") үшін ERM 

Eurasia Limited (бұдан әрі - "ERM" немесе "Консультант") компаниясымен 

жоспар әзірленді.  

Концерциум құрамына: Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A. Ş. ("Alarko"), 

Makyol Inşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A. Ş., Korea Expressway Corporation және 

SK Engineering & Construction Co. Ltd. кіреді. 

Жобаны, бұдан әрі "Кредиторлар" деп аталып, құрамына 

Еуропа қайта құру және даму банкі (ЕҚҚДБ), Азиялық Даму Банкі (АДБ), 

Халықаралық Қаржы Корпорациясы (ХҚК) және Ислам Даму Банкі (ИДБ) кіретін 

халықаралық қаржы ұйымдары ұсынатын қаражат есебінен қаржыландыру 

болжанып отыр. 

Жобаны іске асырудың барлық кезеңдерінде Консорциум халықтың 

денсаулығына, қоршаған ортаға және айтылған қоғамдастықтарға теріс әсерлерді 

азайтуға, сондай-ақ Жобаға ықпал ететін аймақта (ЖЫА) тұратын халық үшін 

және Жоба айтылған өзге де тараптар үшін пайданы барынша ұлғайтуға 

ұмтылатын болады. 

1 ЭӘШЖ Жобада көзделген әсерлерді азайту және қоршаған және әлеуметтік 

ортаға әсерді (ҚӘОӘБ) бағалау нәтижелеріне негізделген шараларды қоса 

алғанда Жоба стандарттарын жинақтау, жүйелендіру және бақылау талаптарына 

арналған Жобаны аспаптармен қамтамасыз ету мақсатында әзірленген. 

Осы құжатты дайындау сәтінде жер телімін сатып алу және тұрғындарды 

көшіру процестері жалғасатынын, шудың деңгейін өлшеу және жер үсті 

суларының жағдайын бағалау жүргізілетінін айта кету керек. Осы процестер 

аяқталғаннан кейін осы құжатта ұсынылған теріс әсерлерді азайту 

бойынша қосымша іс-шараларды өзгерту қажет болуы мүмкін.  

                                                      

1  Жобаның стандарттары Қазақстан Республикасының заңдары мен нормативтік актілерін, талаптарды, стандарттар мен 

Кредиторлар басшылығын және басқа да басшылық құжаттарды қамтиды. Жоба стандарттарының тізбесі ҚӘОӘБ және 

экологиялық және әлеуметтік басқару (менеджмент) жоспарларында қамтылған.  
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2 ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ 

Экологиялық және әлеуметтік іс-шаралар жоспары төмендегі кестелік нысанда 

ұсынылған (1-кесте). 

Іс-шаралар қызмет бағыттарына сәйкес топтарға біріктірілді.  

Кестеге енгізілген әрбір іс-шара үшін мынадай параметрлер көрсетіледі: 

• іс-шараны орындау қажеттілігін негіздейтін Жоба стандарттарына сәйкес 

міндеттемелер немесе алынатын пайда (әсерлерді жұмсарту және оларды 

басқару); 

• тиісті талаптар; 

• іс-шараны іске асыру бойынша жауапты орындаушы; 

• орындау мерзімдері; 

• орындалу тиімділігінің критерийлері (есептік құжаттардың болуы, 

жарияланған ақпарат және т. б.); 

• осы Жоспарды жазу кезіндегі іс-шараның орындалу мәртебесі: 

o басталған жоқ, кейінірек күтілуде (іс-шара жоспарланған, бірақ 

басталу күні немесе қолайлы шарттар әлі орын алған жоқ); 

o орындалуда, бірақ аяқталған жоқ (іс-шара орындалу процесінде); 

o орындалды (жабық); 

o орындалған жоқ, мерзімі өтіп кеткен (іс-шара атылған 

мерзімдерде орындалған жоқ); 

o алынып тасталды (іс-шара ЭӘШЖ алынып тасталған). 
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1-кесте ҮАААЖ жобасына арналған экологиялық және әлеуметтік саладағы іс-әрекет жоспары 

 

№ Әрекет/іс -шара Қолданылатын 

талаптар 

Ресурстар, Жауапты 

орындаушылар 

Орындау мерзімі Орындау критерийлері Орындалу статусы 

1.  Экологиялық және әлеуметтік әсерлерді бағалау және оларды басқару 

1.1  Бас мердігерге, Пайдаланушы 

ұйымға және олардың қосалқы 

мердігерлеріне орындау үшін 

дәйекті берілуі тиіс Денсаулық 

сақтау және қауіпсіздік, қоршаған 

ортаны қорғау және әлеуметтік 

сала саласындағы салалық 

саясатты әзірлеу және енгізу. 

Кредиторлардың талаптарымен 

келісілген осы Саясаттар Жобаны 

іске асыру барысында қоршаған 

ортаны қорғау және әлеуметтік 

сала саласында қолайлы 

нәтижелерге қол жеткізу үшін, 

сондай-ақ қолданылатын заңдар 

мен стандарттарды сақтау 

жөніндегі міндеттемелерді 

айқындау үшін Жобаны іске асыру 

барысында басшылыққа алынуы 

тиіс жан-жақты қамтылған 

мақсаттар мен принциптерді 

қалыптастыруы тиіс.  

ІТ 1 ЕҚҚДБ  

ҚС 1 ХҚК  

ҚШСЕ АДБ 

Концессия алушы Құрылыс жұмыстары 

басталғанға дейін 30 

күн бұрын 

Экологиялық саладағы қызмет 

принциптерінің декларациясы 

Әлеуметтік саладағы қызмет 

принциптерінің декларациясы 

Басталған жоқ 

1.2  Жобаның экологиялық және 

әлеуметтік менеджмент жүйесін 

(ЭӘМЖ) әзірлеу, енгізу және 

қолдау көрсету. ЭӘМЖ Концессия 

алушының және оның 

мердігерлерінің өкілеттілігі мен 

міндеттерін анықтап, қажетті 

ІТ 1 ЕҚҚДБ  

ҚС 1 ХҚК  

ҚШСЕ АДБ 

Концессия алушы Құрылыс жұмыстары 

басталғанға дейін 30 

күн бұрын 

ЭӘМЖ материалдары мен тиісті 

құжаттама   

 

Орындалуда 
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№ Әрекет/іс -шара Қолданылатын 

талаптар 

Ресурстар, Жауапты 

орындаушылар 

Орындау мерзімі Орындау критерийлері Орындалу статусы 

саясаттарды, процедуралар мен 

оның ішінде ҚӘОӘБ аясында 

әзірленген жоспарларды қамтуы 

тиіс. 

ЭӘМЖ: (а) Кредиторлардың 

талаптарына сәйкес экологиялық 

және әлеуметтік саясатты;  

(б) қоршаған ортаны қорғау, 

денсаулық, өнеркәсіптік қауіпсіздік 

және әлеуметтік сала саласындағы 

бағалау (алдын ала бағалау және 

жұмыс көлемін айқындау 

сатыларын қоса алғанда) мен 

тәуекелдерді және әсерлерді 

басқару бойынша процедураларын; 

(в) шағымдарды қарау тетігін қоса 

алғанда, мүдделі тараптарды 

анықтау және олармен өзара іс-

қимыл жасауды;  

(г) ЭӘМЖ құрылымы, рөлдері мен 

орындаушыларын;  

(д) штаттағы және штаттан тыс 

қызметкерлерге арналған ЕҚ, ҚТ 

және ҚОҚ саласындағы талаптар 

мен оқыту процедураларын;  

(е) ішкі және сыртқы байланыс 

процедураларын;  

(ж) ТЖ дайындықты және әсер 

етуді анықтауды;  

(з) ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ саласындағы 

мониторингті; 

(и) сыртқы және ішкі аудитті 

жүргізуге қойылатын талаптарды; 
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№ Әрекет/іс -шара Қолданылатын 

талаптар 

Ресурстар, Жауапты 

орындаушылар 

Орындау мерзімі Орындау критерийлері Орындалу статусы 

(к) өзгерістерді басқару мен 

бақылауды талдау 

процедураларын; және  

(л) мердігерлердің жұмысын 

бақылауды қамтуы тиіс.  

ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ нұсқаулығын 

әзірлеу. 

1.3  ПУЭСВ аясында ұйымдастыру 

құрылымын бекіту және жауапты 

орындаушыларды тағайындау   

ІТ 1 ЕҚҚДБ  

ҚС 1 ХҚК  

ҚШСЕ АДБ 

Концессия алушы 

Бас мердігер 

 

Құрылыс жұмыстары 

басталғанға дейін 30 

күн бұрын 

Кредиторлардың Техникалық 

Консультантымен қарастырылған 

және Кредиторлармен бекітілген, 

сондай-ақ Жоба менеджерімен 

бекітілген құжаттар: 

• Ұйымдастырушылық құрылымы;  

• ЭӘМЖ іске асыру аясында нақты 

міндеттері мен өкілеттіктері 

көрсетілген, тағайындалған 

орындаушыларға арналған 

лауазымдық нұсқаулық.  

Орындалуда 

1.4  Бас мердігердің:   

(а) Әрбір алаң үшін егжей-тегжейлі 

жоспарларды қамтитын бейімді 

және эрозиялық процестерді 

бақылау жоспарын;  

(б) Нөсер ағындарын бұруды қоса 

алғанда, жер үсті және жер асты 

суларын басқару жоспарын;  

(в) Құрылыс кезеңінде  

қалдықтарды басқару жоспарын;  

(г) Құрамдастар (су, ауа, шу) 

бойынша әрбір алаң үшін егжей-

тегжейлі жоспарларымен 

ІТ 1 ЕҚҚДБ  

ҚС 1 ХҚК 

 

Концессия алушы  

Бас мердігер 

Құрылыс жұмыстары 

басталғанға дейін 

Жобаның барлық 

объектілерінде 

(ҮАААЖ бөлу 

жолақтары, 

карьерлер, кірме 

жолдар) 

Барлық аталған құжаттарды 

қамтитын ҚОӘБЖ ұсыну 

Басталған жоқ 
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№ Әрекет/іс -шара Қолданылатын 

талаптар 

Ресурстар, Жауапты 

орындаушылар 

Орындау мерзімі Орындау критерийлері Орындалу статусы 

ластануды болдырмау және 

бақылау жоспарын;  

(д) Жол қозғалысы қауіпсіздігі 

мәселелерін басқару жоспарын; 

(е) Автокөлік және техника 

қозғалысын ұйымдастыру 

жоспарын;  

(ж) ТЖ дайындық және ден қою 

жоспарын;  

(з) Карьерлер үшін қоршаған 

ортаға әсерлерді басқару жоспарын 

(атмосфераға шығарындылар, шу 

және діріл, су, қатты қалдықтар 

және прогрессивті қалпына келтіру 

мәселелерін қоса алғанда);  

(и) Авариялық төгілулерді жою 

жоспарын;  

(к) Қосалқы мердігерлердің 

жұмысын басқару жоспарын;  

(л) Халықтың денсаулығын сақтау 

және қауіпсіздігі мәселелерін 

басқару жоспары;  

(м) Шағымдарды беру және қарау 

тетігін;  

(н) Орны ауыстырылған адамдар 

мен жергілікті халықты жұмысқа 

орналастыру жоспарын; және  

(о) Экологиялық мониторинг 

жоспарын қамтуы тиіс Құрылыс 

кезеңінде қоршаған ортаға әсерді 

басқарудың егжей-тегжейлі 



ERM EURASIA ЭӘШЖ 

ҮАААЖ ЖОБАСЫ СӘУІР, 2019 

7 

№ Әрекет/іс -шара Қолданылатын 

талаптар 

Ресурстар, Жауапты 

орындаушылар 

Орындау мерзімі Орындау критерийлері Орындалу статусы 

жоспарын (ҚОӘБЖ) әзірлеуді және 

орындауды қамтамасыз ету.  

Басқарудың барлық жоспарлары 

тиімділіктің тиісті көрсеткіштерін, 

мониторинг пен есептілікке 

қойылатын талаптарды қамтуы 

тиіс. 

1.5  1.4 тармақта аталған жоқ дегенде 

барлық тиісті басқару жоспарын 

қамтуы тиіс пайдалану кезеңінде 

Пайдаланушы ұйымның Қоршаған 

ортаға әсер етуді басқару 

жоспарын әзірлеуді және 

орындауды қамтамасыз ету.  

ІТ 1 ЕҚҚДБ  

ҚС 1 ХҚК 

 

Концессия алушы  

Бас мердігер 

Пайдалану 

басталғанға дейін 6 

ай бұрын 

Пайдалану кезеңінде Қоршаған 

ортаға әсерді басқару жоспарын 

ұсыну  

Мониторинг бағдарламасын ұсыну 

Басталған жоқ 

1.6  Қоршаған және әлеуметтік ортаны 

басқару жоспарларын қабылдау 

және жаңарту (қажет болған 

жағдайда)  (сондай-ақ ЭӘМЖ 

қарастырылған тәртіпте қосымша 

жоспарларды, процедураларды 

және т.б. әзірлеу). Мынадай 

жоспарлар әзірленуі тиіс: 

• Қоршаған және әлеуметтік 

ортаны басқарудың негіздемелік 

жоспары (Негіздемелік ҚӘОБЖ); 

• Құрылыс қалашықтары үшін 

қоршаған ортаға әсер етуді басқару 

жоспары; 

• Құрылыс кезеңінде Қоршаған 

ортаға әсерді басқару жоспары; 

• Мәдени мұраларды басқарудың 

негіздемелік жоспары; 

ІТ 1 ЕҚҚДБ  

ҚС 1 ХҚК  

ҚШСЕ АДБ 

ОХСП  

Концессия алушы  

 

Алғашқы төлемді 

жүргізгенге дейін, 

алайды Жобаның 

барлық 

объектілерінде 

құрылыс жұмыстары 

бастау мақсатымен 

Қосалқы 

мердігермен 

келісімшартқа қол 

қойылған күннен 

кешіктірмей 

(ҮАААЖ бөлу 

жолақтары, 

карьерлер, кірме 

жолдар) 

Компаниямен қабылданған және 

Бас мердігер мен барлық Қосалқы 

мердігерлерге берілген ҚӘОБЖ 

кешені, сондай-ақ  тиісті қосымша 

жоспарлар, процедуралар 

Орындалуда  
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№ Әрекет/іс -шара Қолданылатын 

талаптар 

Ресурстар, Жауапты 

орындаушылар 

Орындау мерзімі Орындау критерийлері Орындалу статусы 

• Жергілікті халықты жұмысқа 

орналастыру жоспары; 

• Еңбекті қорғау мәселесін 

басқару жоспары; 

• Экологиялық мониторинг 

бағдарламасы, 

• Жеткізу тізбегін басқару 

жоспары; 

• Автокөлік пен техниканың 

қозғалысын ұйымдастыру 

жоспары; 

• Қалдықтарды басқару жоспары; 

• Авариялық төгілуді жою 

жоспары. 

1.7  Мемлекеттік органдарда барлық 

қажетті рұқсаттар мен келісулерді 

алу  

ІТ 1 ЕҚҚДБ  

ҚС 1 ХҚК  

ҚШСЕ АДБ 

Ұлттық заңнама 

 

Бас мердігер Жобаны іске 

асырудың барлық 

кезеңі  

Жобалық шешімдерді келісу 

Құрылысқа рұқсат  

Карьерлерді әзірлеуге рұқсат  

Суды пайдалануға рұқсат 

Сарқынды суларды ағызуға рұқсат 

Алаңда қалдықтармен жұмыс 

істеуге рұқсат беру 

Жұмыстарды жүргізуге рұқсат беру 

және рұқсат ету 

Зауыттар үшін шығарындыларға 

рұқсаттар беру 

Орындалуда 

1.8  ТЖ дайындық және ден қою 

жоспарын әзірлеу және қабылдау 

ІТ 1 ЕҚҚДБ  

ҚС 1 ХҚК  

ҚС 4 ХҚК  

ҚШСЕ АДБ 

 Ұлттық заңнама 

Концессия алушы  

Бас мердігердің жергілікті ТЖ 

органдарына жәрдемдесуі 

кезінде  

Қосалқы мердігер 

Алғашқы төлемді 

жүргізгенге дейін, 

алайды Жобаның 

барлық 

объектілерінде 

ТЖ дайындық және ден қою 

жоспары 

 

Орындалуда 
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№ Әрекет/іс -шара Қолданылатын 

талаптар 

Ресурстар, Жауапты 

орындаушылар 

Орындау мерзімі Орындау критерийлері Орындалу статусы 

құрылыс жұмыстары 

басталған күннен 

кешіктірмей 

(ҮАААЖ бөлу 

жолақтары, 

карьерлер, кірме 

жолдар)  

1.9  Барлық мүдделі тараптарды 

толыққанды тарту және Жобаны 

іске асыру барысында әйелдер мен 

қыздардың құқықтары мен 

мүмкіндіктерін кеңейту 

мақсатында Гендерлік теңдікті 

қамтамасыз ету жөніндегі іс-қимыл 

жоспарын әзірлеу  

ЕҚҚДБ экологиялық 

және әлеуметтік 

саясаты  

 ХҚК  

ҚШСЕ АДБ 

стандарттары 

Концессия алушы  Алғашқы төлемді 

жүргізгенге дейін, 

алайды Жобаның 

барлық 

объектілерінде 

құрылыс жұмыстары 

бастау мақсатымен 

Қосалқы 

мердігермен 

келісімшартқа қол 

қойылған күннен 

кешіктірмей 

(ҮАААЖ бөлу 

жолақтары, 

карьерлер, кірме 

жолдар)  

• Гендерлік теңдікті қамтамасыз 

ету жөніндегі іс-қимыл жоспары 

• Гендерлік теңдікті қамтамасыз 

ету жөніндегі іс-қимыл 

жоспарындағы тиісті іс-

шараларды іске асыру бойынша 

талаптар Қосалқы 

мердігерлермен жасалған 

шарттарға енгізілген   

Басталған жоқ 

1.10  Жобалаудың аяқталуы бойынша 

2008/906/EО Директивасына сәйкес 

Жол қауіпсіздігінің аудитін 

жүргізу үшін және аталған 

Директивамен анықталған негізгі 

кезеңдерде тәуелсіз құзыретті 

Аудиторды тарту.  

Аудит нәтижелері бойынша 

Кредиторлармен келісім бойынша 

жобалық шешімдер құрамындағы 

қауіпсіздікті жақсарту бойынша 

ІТ 1 ЕҚҚДБ  

ҚС 1 ХҚК  

ҚШСЕ АДБ 

ОХСП 

Концессия алушы Жол қозғалысының 

аудиті кестесіне 

сәйкес 

Жол қозғалысының аудитінің есебі Орындалуда 
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№ Әрекет/іс -шара Қолданылатын 

талаптар 

Ресурстар, Жауапты 

орындаушылар 

Орындау мерзімі Орындау критерийлері Орындалу статусы 

экономикалық жүзеге асырылатын 

іс-шараларды енгізу.  

Пайдалану басталғаннан кейін 

жолда Жол қозғалысының 

қауіпсіздігі инспекциясы 

жүргізілуге тиіс және қажет болған 

жағдайда жол жүрісі қауіпсіздігін 

қамтамасыз етуге бағытталған іс-

шараларды іске асыру жөніндегі 

жоспарлар әзірленуі тиіс. 

1.11  Ағымдағы және әлеуетті экзогенді 

геологиялық процестерді анықтау 

үшін инженерлік-геологиялық 

іздестірулерді орындау және 

экзогенді геологиялық процестер 

мен құбылыстардың (эрозияны 

қоса алғанда) пайда болу қаупі 

және даму ерекшеліктері бойынша 

жобаны іске асыру аумағында 

инженерлік-геологиялық 

аудандастыруды жүргізу. 

Зерттеу нәтижелері бойынша 

өзгерістерді басқару процедурасын 

іске асыру және экологиялық және 

әлеуметтік әсерлерді қайта 

бағалаудың қажет пе екендігін 

анықтау.   

Зерттеу нәтижелері бойынша тиісті 

құжаттарды жаңарту. 

ІТ 1 ЕҚҚДБ  

ҚС 1 ХҚК  

Концессия алушы инженерлік 

геология саласындағы білікті 

сарапшылардың 

(компаниялардың) қолдауымен 

Жобалық топ 

ҚӘОӘБ жөніндегі консультант 

Алғашқы төлемді 

жүргізгенге дейін, 

бірақ жобалық 

шешімдерді 

мемлекеттік 

органдармен келісу 

күнінен кешіктірмей  

Инженерлік-геологиялық 

зерттеулер туралы есеп 

Экологиялық және әлеуметтік 

әсерлерді қайта бағалаудың 

орындылығы туралы тұжырымдары 

бар өзгерістерді басқару 

процедураларын іске асыру туралы 

есеп. 

Қажет болған жағдайда: 

• Жаңартылған жобалық құжаттама 

• Инженерлік-геологиялық 

іздестіру нәтижелері бойынша 

жобалық шешімдердің 

өзгерістерін ескеретін ҚӘОӘБ 

туралы қосымша есеп  

• Тиісті Басқару жоспарларын, 

процедураларды және т.б. 

жаңарту 

Басталған жоқ  

1.12  Жер асты суларын түсіру режиміне 

түзету әсерінің маңыздылығын 

және су басу қаупін бағалау үшін 

арналарды түзету жоспарланған 

Үлкен Алматы, Кіші Алматы және 

ІТ 1 ЕҚҚДБ  

ҚС 1 ХҚК  

Концессия алушы гидрология 

және гидрогеология 

саласындағы білікті 

Тиісті жол телімдері 

үшін мемлекеттік 

органдармен 

жобалық 

шешімдердің 

• Инженерлік-гидрогеологиялық 

зерттеулер туралы есеп; 

• Инженерлік-гидрогеологиялық 

зерттеулер нәтижелері бойынша 

Орындалуда   
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№ Әрекет/іс -шара Қолданылатын 

талаптар 

Ресурстар, Жауапты 

орындаушылар 

Орындау мерзімі Орындау критерийлері Орындалу статусы 

Картабұлақ өзендері алқаптарының 

жер телімін толық 

гидрогеологиялық зерттеуді 

орындау. 

Нәтижелерді әсерді бағалау 

тарауына қосу (ұлттық ҚӘОӘБ 

және Кредиторларға арналған 

ақпараттың қосымша кешені) 

сарапшылардың 

(компаниялардың) қолдауымен 

Жобалық топ 

ҚӘОӘБ жөніндегі консультант 

келісімін алғанға 

дейін  

жобалық шешімдердің 

өзгерістерін ескеретін ҚӘОӘБ 

бойынша қосымша есеп; 

• Тиісті Басқару жоспарларын, 

процедураларды және т.б. 

жаңарту. 

 

1.13  Қарқынды автомобиль қозғалысы 

болжанатын құрылыс алаңдары 

мен маршруттарға жақын тұрғын 

үй құрылысы жер теліміндегі 

ғимараттар мен құрылыстардың 

қазіргі жағдайын бағалау (әлеуетті 

діріл әсеріне қатысты); оның 

ішінде ғимараттар мен 

құрылыстардың құрылымдық 

тұтастығын тексеру қажет  

ІТ 1 ЕҚҚДБ  

ҚС 1 ХҚК  

ҚШСЕ АДБ 

Бас мердігер Көлік 

маршруттарының 

сұлбасын 

әзірлегеннен кейін 

және құрылыс 

жұмыстары 

басталғанға дейін  

Құрылыс алаңдары мен көлік 

қозғалысының маршруттары 

маңындағы ғимараттар мен 

құрылыстардың қазіргі жағдайы 

туралы есеп 

Басталған жоқ 

2.  Жұмыс персоналы және еңбек талаптары 

2.1  Кадрлық саясатты және тиісті 

процедураларды басқаруды әзірлеу 

және енгізу. Саясат пен 

процедуралар мынадай 

талаптардың сақталуын қамтуы 

және қамтамасыз етуі тиіс:  

(i) Кемсітушіліктің болмауы, 

тең құқықтар және еңбекке тең ақы 

төлеу;  

(ii) Балалар еңбегінің және 

мәжбүрлі еңбектің алдын алу;  

(iii) Жұмыскерлердің 

құқықтары мен міндеттері;  

ІТ 2 ЕҚҚДБ  

ҚС 2 ХҚК  

ҚШСЕ АДБ 

Концессия алушы 

Бас мердігер 

Құрылыс жұмыстары 

басталғанға дейін 

Жобаның барлық 

объектілерінде 

(ҮАААЖ бөлу 

жолақтары, 

карьерлер, кірме 

жолдар) 

Кадрлық саясаты принциптерінің 

декларациясы 

Кадрлық саясаты процедуралары 

Кадр саясаты қағидаттары 

декларациясының талаптарын 

ұстаны және қосалқы 

мердігерлермен жасалған 

шарттардың мәтініне енгізілген 

тиісті кадр саясатының 

процедураларын орындау туралы 

міндеттемелер 

Басталған жоқ 
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№ Әрекет/іс -шара Қолданылатын 

талаптар 

Ресурстар, Жауапты 

орындаушылар 

Орындау мерзімі Орындау критерийлері Орындалу статусы 

(iv) Қауымдастық еркіндігі 

және ұжымдық келіссөздер жүргізу 

құқығы;  

(v) Қызметкерлерді олардың 

құқықтары, міндеттері және 

жауапкершілігі туралы хабардар 

ету;  

(vi) Қызметкерлерді 

қабылдауды, жұмыс уақытын, 

мерзімнен тыс сағаттарды және 

мерзімнен тыс жұмыс үшін 

өтемақыны қоса алғанда, жалдау 

шарттары, мерзімнен тыс 

жұмыстан бас тарту құқығы; 

(vii) Мердігерлерді басқару;  

(viii) Жұмыскерлерді 

орналастыру бойынша ХҚК мен 

ЕҚҚДБ басшылық принциптерінің 

талаптары: процестер мен 

стандарттар, 2009 ж.; 

(ix) Еңбекті қорғау және 

өнеркәсіптік қауіпсіздік; 

(x) Жыныстық белгісі, жұмыс 

орнындағы зорлық-зомбылық, 

зорлықтың және жыныстық қанау 

бойынша зорлық-зомбылықтың кез 

келген дәлелденген жағдайларына 

қатысты нөлдік төзбеушілік 

көрсету міндеттемесі 

(xi) Арыздарды қабылдау және 

қарау тетігі. 
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№ Әрекет/іс -шара Қолданылатын 

талаптар 

Ресурстар, Жауапты 

орындаушылар 

Орындау мерзімі Орындау критерийлері Орындалу статусы 

2.2  ХҚК талаптарын ұстануды 

қамтамасыз ету үшін құрылыс 

кезеңінде жылына бір рет 

құзыретті мамандардың көмегімен 

еңбек жағдайларына сыртқы аудит 

жүргізу және жұмыскерлердің өмір 

сүру жағдайларын қоса алғанда 

Концессия алушы мен оның 

мердігерлеріне қауіпсіз еңбек 

жағдайын ұсыну. 

ІТ 2 ЕҚҚДБ  

ҚС 2 ХҚК  

ҚШСЕ АДБ 

Концессия алушы  Құрылыс жұмыстары 

басталғанға дейін  

Құрылыс кезеңінде 

жылына бір рет 

Еңбек жағдайларында аудит 

жүргізу кестесін ұсыну 

Аудиторлармен шартты ұсыну 

(үшінші тарап) 

Басталған жоқ 

2.3  Жұмыскерлерді орналастыру 

бойынша ХҚК мен ЕҚҚДБ 

басшылық талаптары Жоба 

жұмыскерлеріне ұсынылатын 

қандай да болмасын тұрғын үйдің 

жобалануы, құрылысы және 

қызмет көрсетуіне сәйкестігін 

қамтамасыз ету (2009 ж.) 

ІТ 2 ЕҚҚДБ  

ҚС 2 ХҚК  

ҚШСЕ АДБ 

Концессия алушы Жобаны іске 

асырудың барлық 

мерзімі бойында 

• Визуалды материалдармен 

бекітілген құрылысшылар 

қалашығының негізгі 

сипаттамаларын айқындайтын 

құжатты ұсыну 

Басталған жоқ 

2.4  Қосалқы мердігерлер мен негізгі 

өнім берушілердің жұмыскерлерін 

қоса алғанда Жобаға тартылған 

барлық жұмыскерлер үшін Мінез-

құлық кодексін әзірлеу және 

қабылдау. Кодекс Жоба 

объектілеріндегі жұмыс уақытында 

және қалашықтарда болған уақытта 

қызметкерлердің мінез-құлқына 

қойылатын талаптарды қамтуы 

тиіс. 

Мінез-құлық кодексі жыныстық 

қанаушылық және жыныстық 

қудалау сияқты Жобаны іске асыру 

ауданындағы жергілікті халықпен 

өзара іс-әрекеттермен байланысты 

ІТ 2 ЕҚҚДБ  

ҚС 2 ХҚК  

ҚШСЕ АДБ 

Концессия алушы Құрылыс жұмыстары 

басталғанға дейін 

Жобаның барлық 

объектілерінде 

(ҮАААЖ бөлу 

жолақтары, 

карьерлер, кірме 

жолдар) 

• Мінез-құлық кодексі 

• Мінез-құлық кодексі құрылыс 

қалашықтарында және Жобаның 

барлық объектілеріне таралған 

(мысалы, асханада және басқа да 

тұрақты баратын орындардағы 

қабырға хабарландыруы түрінде) 

Орындалуда 
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№ Әрекет/іс -шара Қолданылатын 

талаптар 

Ресурстар, Жауапты 

орындаушылар 

Орындау мерзімі Орындау критерийлері Орындалу статусы 

мәселені қамтуы тиіс; мінез-құлық 

кодексі Бас мердігер мен оның 

Қосалқы мердігерлерінің барлық 

қызметкерлері мен құрылыстағы 

жұмыскерлері үшін білім берудің 

кіріспе курсына қосылуы тиіс. 

Консорциум оның іске асырылуын 

мұқият қадағалауы, сондай-ақ 

шағымдарды қараудың тиімді 

сыртқы және ішкі тетіктерінің 

болуын қамтамасыз етуі тиіс, ал 

оның қызметкерлері, Бас 

мердігердің жұмыскерлері және 

жергілікті қауымдастықтар бұл 

тетіктерді қалай пайдалану 

керектігі туралы хабардар етіледі. 

2.5  Жұмысшы персоналын және еңбек 

жағдайларын басқаруға қатысты 

құжаттар туралы (Кадр саясаты, 

Мінез-құлық кодексі, Еңбекті 

қорғау мәселелерін басқару 

жоспары, процедуралары және т.б.) 

кіріс ақпаратты, сондай-ақ 

шарттардың көшірмелерін барлық 

қызметкерлерге ұсыну. 

ІТ 2 ЕҚҚДБ  

ҚС 2 ХҚК  

ҚШСЕ АДБ 

Концессия алушы 

Бас мердігер 

Қосалқы мердігер 

Құрылыс жұмыстары 

басталғанға дейін 

Жобаның барлық 

объектілерінде 

(ҮАААЖ бөлу 

жолақтары, 

карьерлер, кірме 

жолдар) 

• Ақпаратты ұсыну туралы 

жазбалар журналы 

Басталған жоқ 

2.6  Қорғау және қауіпсіздік 

саласындағы тәуекелдер мен 

ықпалдарды құжаттау және оларға 

ден қою мақсатында қауіпсіздік 

тәуекелдеріне бағалау жүргізу. 

Қаруды қолданудың тиісті 

процедурасы мен оқыту 

бағдарламасын қоса алғанда 

қауіпсіздік тәуекелдерін бағалау 

ІТ 2 ЕҚҚДБ  

ІТ 4 ЕҚҚДБ 

ҚС 2 ХҚК  

ҚС 4 ХҚК  

ҚШСЕ АДБ 

Концессия алушы 

Бас мердігер 

Жобаны 

Кредиторлармен 

бекіткенге дейін, 

бірақ күзет 

кәсіпорындарымен 

шартқа қол қойғанға 

дейін 

• Қауіпсіздік тәуекелдерін бағалау 

туралы есеп 

• ТТ/ күзет кәсіпорындарына 

қойылатын талаптар 

Басталған жоқ 
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№ Әрекет/іс -шара Қолданылатын 

талаптар 

Ресурстар, Жауапты 

орындаушылар 

Орындау мерзімі Орындау критерийлері Орындалу статусы 

нәтижелері бойынша күзет 

кәсіпорындарына қойылатын 

ТТ/талаптарды әзірлеу (егер 

қолданылатын болса) 

2.7  Күзет кәсіпорнының 

қызметкерлерінің мінез-құлық 

кодексін әзірлеу және қабылдау  

ІТ 2 ЕҚҚДБ  

ІТ 4 ЕҚҚДБ 

ҚС 2 ХҚК  

ҚС 4 ХҚК  

ҚШСЕ АДБ 

Концессия алушы Жобаны 

Кредиторлармен 

бекіткенге дейін, 

бірақ күзет 

кәсіпорындарымен 

шартқа қол қойған 

күннен кешіктірмей 

• Күзет кәсіпорны 

қызметкерлерінің мінез-құлық 

кодексі: 

• Күзет кәсіпорындары 

қызметкерлерінің Тәртіп кодексін 

ұстану туралы талаптар күзет 

кәсіпорынымен жасалған шартқа 

енгізілген 

Басталған жоқ 

Күзет кәсіпорны Жоба объектілерінде 

күзет кәсіпорны 

қызметкерлерін 

жұмылдырғанға 

дейін 

• Күзет кәсіпорындары 

қызметкерлерінің Тәртіп кодексін 

ұстану туралы талаптар 

персоналмен жасалған шартқа 

енгізілген 

Басталған жоқ 

2.8  Қызметкерлер объектілерге 

жіберілгенге дейін БҰҰ-ның Адам 

құқықтары саласындағы ерікті 

принциптері бойынша күзет 

кәсіпорындарының қарулы 

қызметкерлері үшін нұсқаулық 

әзірлеу және өткізу 

ІТ 2 ЕҚҚДБ  

ІТ 4 ЕҚҚДБ 

ҚС 2 ХҚК  

ҚС 4 ХҚК  

ҚШСЕ АДБ 

Концессия алушы 

Күзет кәсіпорны 

Жоба объектілерінде 

күзет кәсіпорны 

қызметкерлерін 

жұмылдырғанға 

дейін 

• Нұсқаулық бағдарламасы  

• Нұсқаулықтар журналындағы 

жазбалар 

Басталған жоқ 

2.9  Қосалқы мердігерлер мен ірі өнім 

берушілерді қоса алғанда жұмыс 

персоналын басқару және 

мәжбүрлі еңбек, балалар еңбегі, 

орналастыру шарттары сияқты 

негізгі талаптарды Концессия 

алушының жеткізу тізбегіне 

қатысушыларға дейін жеткізу. 

ІТ 2 ЕҚҚДБ  

ІТ 4 ЕҚҚДБ 

ҚС 2 ХҚК  

ҚС 2 ХҚК  

ҚС 4 ХҚК  

ҚШСЕ АДБ 

Концессия алушы 

 

Құрылыс жұмыстары 

басталғанға дейін 

• Талаптар жеткізу тізбегіне 

қатысушылармен және Қосалқы 

мердігерлермен жасалған 

шарттарға енгізілген 

Басталған жоқ 
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№ Әрекет/іс -шара Қолданылатын 

талаптар 

Ресурстар, Жауапты 

орындаушылар 

Орындау мерзімі Орындау критерийлері Орындалу статусы 

2.10  Күзет кәсіпорнының 

қызметкерлерін консорциум 

талаптарымен тиісті даярлауды, 

лицензиялауды және танысуды 

қамтамасыз ету үшін тексеру 

процедурасын әзірлеу 

ІТ 2 ЕҚҚДБ  

ІТ 4 ЕҚҚДБ 

ҚС 2 ХҚК  

ҚС 4 ХҚК  

ҚШСЕ АДБ 

Концессия алушы 

Күзет кәсіпорны 

Жоба объектілерінде 

күзет кәсіпорны 

қызметкерлерін 

жұмылдырғанға 

дейін 

• Күзет кәсіпорнының 

қызметкерлерін консорциум 

талаптарымен тиісті даярлауды, 

лицензиялауды және танысуды 

қамтамасыз ету үшін тексеру 

процедуралары 

• Күзет кәсіпорнының сәйкестігі 

туралы есеп (өзін-өзі бағалау) 

Басталған жоқ 

2.11  Қосалқы мердігерлердің 

қызметкерлерін қоса алғанда, Жоба 

объектілеріндегі барлық персонал 

үшін шағымдарды қарау тетігін 

әзірлеу және қабылдау 

ІТ 2 ЕҚҚДБ  

ҚС 2 ХҚК  

ҚШСЕ АДБ 

 Ұлттық заңнама 

Концессия алушы  

Бас мердігер 

Қосалқы мердігер 

Ірі өнім берушілер 

ҚӘОӘБ пакетін 

ашқанға дейін 

• Арыздарды қарау тетігі: 

• ҚӘОӘБ ІІІ томына 4.0 

Техникалық қосымшаның 4.7.4.7 

тарауында және қазақ, орыс, 

түрік және/немесе басқа да тиісті 

тілдердегі Еңбекті қорғау 

мәселелерін басқару жоспарына 

B7 қосымшасында 

сипатталғандай Ішкі мүдделі 

тараптарға арналған тетікке қол 

жеткізу (егер қолданылса) 

• Ішкі және сыртқа мүдделі 

тұлғалар тетіктің бар екендігі 

туралы хабардар етілді 

Орындалуда 

Алғашқы төлемді 

жүргізгенге дейін, 

бірақ Жобаның кез-

келген алаңдарында 

құрылыс 

жұмыстарын 

бастауға бағытталған 

Қосалқы 

мердігермен 

шарттарға қол 

қойған күннен 

Шағымдарды қарау тетігін 

қабылдау және енгізу туралы талап 

Қосалқы мердігерлермен жасалған 

келісімшарттарға енгізілген 

Орындалуда 
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№ Әрекет/іс -шара Қолданылатын 

талаптар 

Ресурстар, Жауапты 

орындаушылар 

Орындау мерзімі Орындау критерийлері Орындалу статусы 

кешіктірмей 

(ҮАААЖ трассасы, 

карьерлер, кірме 

жолдар) 

3.  Ресурстарды ұтымды пайдалану және қоршаған ортаның ластануын болдырмау және бақылау 

3.1  Құрылыс және пайдалану кезеңдері 

үшін, жобалық құжаттамаға, бас 

жоспарларға, күнтізбелік 

жоспарлар мен жұмыс кестелеріне, 

процедураларға, басшылық және 

басқару жоспарларына арналған 

ҚӘОӘБ-та анықталған әсерді 

бақылау және азайту бойынша іс-

шараларды қоса алғанда (1.6жолда 

аталған)   

ІТ 3 ЕҚҚДБ  

ҚС 3 ХҚК  

ҚШСЕ АДБ 

ОХСП 

Концессия алушы  

Жобалық топ 

Бас мердігер 

 

Алғашқы төлемді 

жүргізгенге дейін, 

бірақ жобаны 

мемлекет бекіткен 

күннен кешіктірмей 

Жобалық құжаттама 

Бас жоспарлар 

Күнтізбелік жоспарлар мен 

жұмыстар кестесі 

ЭӘМЖ мен ҚӘОБЖ анықталған 

процедуралар мен нұсқаулық (1.6 

жолында аталған) (мысалы, 

Құрылыс шаң-тозаңын қолдану 

процедурасы)  

Орындалуда 

3.2  Шудың жүктемесіне қосымша 

зерттеу жүргізу; Жобаға енгізілуі 

тиіс әсерді төмендету бойынша 

Кредиторлар, Концедент және 

Концессия алушы үшін қолайлы 

шараларды анықтау және ұсыну. 

Жобалау және құрылыс 

кезеңдерінде ұлттық заңнама мен 

ДДСҰ талаптары мен 

ұсыныстарына сәйкес келетін 

деңгейде сезімтал реципиенттерге 

жеткілікті әсер етуді қамтамасыз 

ету мақсатында жоғарыда аталған 

шудың деңгейін төмендету 

бойынша шараларды жобалау және 

құрылыс кезеңдерінде іске асыру. 

ІТ 3 ЕҚҚДБ  

ҚС 3 ХҚК  

ҚШСЕ АДБ 

ОХСП 

Концессия алушы  

Жобалық топ 

Бас мердігер 

Жобаны мемлекеттік 

сарапшылармен 

бекіткенге дейін 

Негізгі Жобаның құрамындағы 

шуды азайту бойынша іс-шаралар 

тізбесін Кредиторларға бекітуге 

ұсыну 

Орындалуда 

3.3  Пайдалану кезеңінде шу деңгейінің 

мониторингін орындау және іске 

ІТ 3 ЕҚҚДБ  

ҚС 3 ХҚК  

Концессия алушы  Шу деңгейі 

мониторингінің 

Шудың деңгейін мониторингтеу 

жоспары 

Орындалуда 
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№ Әрекет/іс -шара Қолданылатын 

талаптар 

Ресурстар, Жауапты 

орындаушылар 

Орындау мерзімі Орындау критерийлері Орындалу статусы 

асырылған шаралардың тиімділігін 

бағалау мақсатында егжей-

тегжейлі жоспар әзірлеу. 

Мониторинг нәтижелері негізінде 

Концессия алушы Концедентпен 

бірлесіп ұлттық заңнама мен ДДСҰ 

талаптары мен ұсыныстарына 

сәйкес келетін деңгейде сезімтал 

реципиенттерге жеткілікті әсер 

етуді қамтамасыз ету үшін қажетті 

шуды төмендету бойынша 

қосымша шараларды әзірлейді 

және енгізеді. 

ҚШСЕ АДБ 

ОХСП 

Жобалық топ 

Бас мердігер 

жоспары: 2023 

жылғы 30 наурызда 

немесе пайдалану 

басталғанға дейін 2 

ай бұрын 

Әсерді азайту 

бойынша қажетті іс-

шаралар туралы 

қорытындылары бар 

шудың деңгейін 

мониторингтеу 

бойынша есеп: 2025 

жылғы 30 сәуірде 

немесе пайдалану 

басталғанға дейін 18 

ай 

Әсерді азайту бойынша қажетті іс-

шаралар туралы қорытындылары 

бар шудың деңгейін мониторингтеу 

бойынша есеп 

4.  Денсаулықты сақтау және халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

4.1  Концессия алушы Кредиторлар 

үшін қолайлы тиісті шаралар мен 

оларды іске асыру бойынша 

міндеттер айқындалу тиіс Елді 

мекендердің байланыстылығын 

бұзуға қарсы күрес жоспарын 

Концедентпен ынтымақтастықта 

әзірлеуі тиіс. Концессия алушы 

жобалық құжаттамадағы тиісті 

өзгерістерді Концеденттің 

мақұлдағаны туралы 

Кредиторларға хабарлауы тиіс 

ІТ 4 ЕҚҚДБ  

ҚС 4 ХҚК  

ҚШСЕ АДБ 

ОХСП 

Бас мердігер Алғашқы төлемді 

жүргізгенге дейін, 

бірақ Жобаның кез-

келген алаңында 

құрылыс 

жұмыстарын 

бастаған күннен 

кешіктірмей 

Елді мекендердің 

байланыстылығын бұзуға қарсы 

күрес жөніндегі жоспар 

Басталған жоқ 

4.2  Бас мердігердің және 

Пайдаланушы ұйымдардың 

құрылыс және пайдалану 

кезеңдерінде еңбекті қорғау 

ІТ 4 ЕҚҚДБ  

ҚС 4 ХҚК  

ҚШСЕ АДБ 

ОХСП 

Концессия алушы 

Бас мердігер 

 

Алғашқы төлемді 

жүргізгенге дейін, 

бірақ Жобаның кез-

келген алаңында 

Құрылыс және пайдалану кезеңдері 

үшін еңбекті қорғау мәселелерін 

басқару жоспарлары 

Басталған жоқ 
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№ Әрекет/іс -шара Қолданылатын 

талаптар 

Ресурстар, Жауапты 

орындаушылар 

Орындау мерзімі Орындау критерийлері Орындалу статусы 

мәселесін басқару жоспарын 

дайындауды және іске асыруды 

қамтамасыз ету. Жоспарлар: 

тәуекелдерді сәйкестендіру және 

бағалау; жұмыс орнында және 

жұмыс түрлері бойынша 

қауіптілікті талдау, жеке қорғану 

құралдарын (ЖҚҚ) беру және 

пайдалану; оқыту; жұмыстың 

қауіпсіз әдістері; авариялар мен 

оқиғаларды болдырмау, есептілік, 

есепке алу, тексеру және талдау, 

сондай-ақ кейінгі түзету іс-

әрекеттері; төтенше жағдайларға 

ден қою; алғашқы және кезек 

күттірмейтін медициналық көмек 

көрсету; емдеу; жұмыс 

орындарындағы мониторинг; 

денсаулық жағдайының 

мониторингі; аурулардың 

таралуының алдын алу жөніндегі 

шаралар; өрттің алдын алу және 

сөндіру жүйесі; қызметкерлерді 

тасымалдау, инспекция және 

аудит; жұмыс нәтижелері туралы 

есептілік; және басқарушылық 

талдау тақырыптары бойынша 

егжей-тегжейлі ақпаратты қамтуы 

тиіс. 

құрылыс 

жұмыстарын 

бастаған күннен 

кешіктірмей 

 

Пайдалануды 

бастағанға дейін 

4.3  Отынды қауіпсіз жүргізуді және 

үнемдеуді оқытуды қамтамасыз 

ететін жүргізушілерді оқыту 

бағдарламасын әзірлеу (мысалы, 

қалыпты жеделдету және қауіпсіз 

жылдамдықта жүргізу) 

ІТ4 ЕҚҚДБ  

ҚС4 ХҚК  

ІТ 3 ЕҚҚДБ  

ҚС 3 ХҚК  

Концессия алушы  

Бас мердігер 

Қосалқы мердігер 

Алғашқы төлемді 

жүргізгенге дейін, 

бірақ Жобаның кез-

келген алаңында 

құрылыс 

жұмыстарын 

Жүргізушілерді оқыту 

бағдарламасы  

Жүргізушілердің кіріспе нұсқау 

беру журналы 

Басталған жоқ 
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№ Әрекет/іс -шара Қолданылатын 

талаптар 

Ресурстар, Жауапты 

орындаушылар 

Орындау мерзімі Орындау критерийлері Орындалу статусы 

ҚШСЕ АДБ 

ОХСП 

бастаған күннен 

кешіктірмей 

4.4  Концессия алушы Бас мердігерден 

тиісті халықаралық салалық 

практикаға сәйкес асбесті анықтау, 

өңдеу және жою үшін 

коммуникациялар мен 

процедураларды бөлшектеу және 

ауыстыру бойынша жұмыстар үшін 

еңбекті қорғау саласындағы тиісті 

процедураларды әзірлеуді және 

енгізуді талап етуі тиіс 

ІТ4 ЕҚҚДБ  

ҚС4 ХҚК  

ІТ 3 ЕҚҚДБ  

ҚС 3 ХҚК  

ҚШСЕ АДБ 

ОХСП 

Концессия алушы  

Бас мердігер 

 

ҮАААЖ шегіндегі  

бөлінетін жер телімін 

тазалауды бастағанға 

дейін 

Коммуникацияларды бөлшектеу 

және ауыстыру үшін еңбекті қорғау 

жөніндегі процедуралар  

Асбесті анықтау, өңдеу және жою 

процедуралары 

Орындалуда 

5.  Жер телімін сатып алу, мәжбүрлі қоныс аудару және экономикалық орын ауыстыру  

5.1  Жерді тұрақты пайдалануға 

қосымша сатып алу қажеттілігін 

анықтау мақсатында барлық Жоба 

үшін жер телімін сатып алуға 

аудитін жүргізу. 

Егер жер телімін секция бойынша 

беру, жобалау және/немесе 

құрылыс жоспарланса, Концессия 

алушы жерді тұрақты пайдалануға 

қосымша сатып алу қажеттілігін 

анықтау мақсатында жер телімін 

сатып алу үшін  секциялық аудит 

жүргізуі тиіс. 

ІТ 5 ЕҚҚДБ  

ҚС 5 ХҚК  

ҚШСЕ АДБ 

Концессия алушы  ҮАААЖ бөлінген 

белдеу шегінде 

құрылыс жұмыстары 

басталғанға дейін 

(немесе әрбір нақты 

іске қосу кешенінде) 

Кредиторлармен мақұлданған жер 

телімін сатып алу аудиті туралы 

есеп 

Басталған жоқ 

5.2  Егер жер телімін сатып алу аудиті 

жерді қосымша алып қою 

қажеттілігін растаса және оны іске 

асыру үшін КАД-ға ұсынған 

жағдайда Қоныс аудару жоспарын 

әзірлеу. 

ІТ 5 ЕҚҚДБ  

ҚС 5 ХҚК  

ҚШСЕ АДБ 

Концессия алушы  ҮАААЖ бөлінген 

белдеу шегінде 

құрылыс жұмыстары 

басталғанға дейін 

(немесе әрбір нақты 

іске қосу кешенінде) 

Концессия алушы әзірлеген және 

Кредиторлар бекіткен қоныс аудару 

жоспары 

КАД қабылдаған және енгізген 

қоныс аудару жоспары 

Басталған жоқ 
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№ Әрекет/іс -шара Қолданылатын 

талаптар 

Ресурстар, Жауапты 

орындаушылар 

Орындау мерзімі Орындау критерийлері Орындалу статусы 

КАД ұсынған және Кредиторлар 

бекіткен жұмыстарды аяқтау 

туралы есеп 

5.3  Жерді сатып алуға және қоныс 

аударуға байланысты тәуекелдерді 

бағалау нәтижелері негізінде 

халықтың осал топтары 

анықталатын және әсерлерді азайту 

бойынша қосымша шаралар 

қабылданатын Жерді алып қою мен 

қоныс аудару тәуекелдерін басқару 

жоспарын әзірлеу. 

ІТ 5 ЕҚҚДБ  

ҚС 5 ХҚК  

ҚШСЕ АДБ 

Концессия алушы  ҮАААЖ бөлінген 

белдеу шегінде 

құрылыс жұмыстары 

басталғанға дейін 

(немесе әрбір нақты 

іске қосу кешенінде) 

Концессия алушы әзірлеген және 

Кредиторлар бекіткен қоныс аудару 

жоспары 

Консорциум қабылдаған және 

енгізген жерлерді алып қою 

тәуекелдерін басқару жоспары 

КАД шығарған және Кредиторлар 

бекіткен, сыртқы консультант 

әзірлеген жұмыстарды аяқтау 

туралы есеп 

Басталған жоқ 

5.4  Жоба үшін және Кредиторлардың 

тиісті талаптарын ұстанған 

жағдайда қабылданатын Жерді 

алып қою қатерін басқару 

жоспарын, Қоныс аудару 

жоспарын және жерді сатып алу 

мен қоныс аударудың басқа да 

процестерін іске асыру туралы 

мониторинг пен есептілік үшін 

сыртқы консультантты жалдау. 

Жерді сатып алуға және қоныс 

аударуға байланысты жоспарлар 

мен бағдарламаларды іске асыруды 

аяқталғаннан кейін консультант 

Кредиторлардың талаптарына 

сәйкес қол жеткізілген нәтижелерді 

бағалау мақсатында аудит жүргізуі 

тиіс. 

ІТ 5 ЕҚҚДБ  

ҚС 5 ХҚК  

ҚШСЕ АДБ 

Концессия алушы  ҮАААЖ бөлінген 

белдеу шегінде 

құрылыс жұмыстары 

басталғанға дейін 

(немесе әрбір нақты 

іске қосу кешенінде) 

Жұмыстардың аяқталғаны туралы 

есепті құрылыс жұмыстары 

басталғанға дейін Кредиторлармен 

мақұлдануы тиіс 

Басталған жоқ 

5.5  Жұмыс күшінің қажеттілігі мен 

қажетті дағдыларды ескере 

Концессия алушы 

Бас мердігер 

Алғашқы төлемге 

дейін, бірақ 

Орны ауыстырылған адамдар мен 

жергілікті халықты жұмысқа 

Басталған жоқ 
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№ Әрекет/іс -шара Қолданылатын 

талаптар 

Ресурстар, Жауапты 

орындаушылар 

Орындау мерзімі Орындау критерийлері Орындалу статусы 

отырып, Бас мердігердің қосалқы 

мердігерлік ұйымдары мен 

Пайдаланушы ұйымдар үшін 

қызметкерлерді жалдау 

жоспарларына айтылған халықты 

барынша (мүмкіндігінше) қосу 

тетіктерін іске асыруды 

қамтамасыз ету. 

ІТ 5 ЕҚҚДБ  

ҚС 5 ХҚК  

ҚШСЕ АДБ 

Жобаның кез-келген 

алаңдарында 

құрылыс 

жұмыстарын 

бастауға бағытталған 

Қосалқы 

мердігермен 

келісімшарттарға қол 

қойған күннен 

кешіктірмей 

(ҮАААЖ бөлу 

жолақтары, 

карьерлер, кірме 

жолдар) 

орналастыру жоспарын іске асыру 

туралы ереже Бас мердігердің және 

қосалқы мердігерлердің 

келісімшарттарына енгізілген 

Бас мердігер 

Қосалқы мердігер 

Орны ауыстырылған адамдар мен 

жергілікті халықты жұмысқа 

орналастыру жоспарын орындау 

куәліктері (мысалы, кадрлық саясат 

туралы ереже, бұйрықтар, 

жергілікті әкімшілікпен әрекет ету 

туралы хаттамалар (қамтамасыз ету 

үшін қол жетімді жұмыс күшіне 

деген қажеттілік туралы 

ақпараттарды ұсыну және т.б.)) 

Басталған жоқ 

5.6  ҚС 1 ХҚК көрсетілгендей, 

Кредиторлардың талаптарына 

сәйкес Жерді алып қою қатерін 

басқару жоспары және түзету іс-

қимылдарының кез келген басқа да 

жоспарлары аясында Концессия 

алушымен қабылданған іс-

қимылдарды басқару үшін жауап 

беретін құзыретті арнайы 

маман(дар)ды жалдау.  

КАД-пен және биліктің жергілікті 

органдарымен байланысты ұстану, 

шағымдарды қарау тетігін басқару 

және құрылыс жұмыстары кезінде 

қажетті қоғамдық консультациялар 

беру үшін маман(дар) қоғаммен 

байланыс жөніндегі қызметкер 

ретінде әрекет ететін болады. 

ІТ 5 ЕҚҚДБ  

ҚС 5 ХҚК  

ҚШСЕ АДБ 

Концессия алушы  ҮАААЖ бөлінген 

белдеу шегінде 

құрылыс жұмыстары 

басталғанға дейін 

(немесе әрбір нақты 

іске қосу кешенінде) 

Әлеуметтік маманның лауазымдық 

міндеттерінің сипаттамасы 

Құрылыс жұмыстары кезінде 

жалданған және жұмыс істейтін 

әлеуметтік маман(дар) 

Басталған жоқ 

6.  Биологиялық әртүрлілікті сақтау және табиғи ресурстарды тұрақты басқару 
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№ Әрекет/іс -шара Қолданылатын 

талаптар 

Ресурстар, Жауапты 

орындаушылар 

Орындау мерзімі Орындау критерийлері Орындалу статусы 

6.1  Эфемероидтардың өсіп-жетілуі 

кезеңінде олардың Жобаның жерді 

бөлу аумағында болуын анықтау 

мақсатында қосымша зерттеулер 

жүргізу. Қажет болған жағдайда 

әсерлерді азайту бойынша 

шараларды әзірлеу және оларды 

егжей-тегжейлі жобалау кезінде 

ескеру. 

ІТ 6 ЕҚҚДБ  

ҚС 6 ХҚК  

ҚШСЕ АДБ 

Концессия алушы тиісті 

сарапшылардың қолдауымен 

Жобалық топ 

ҚӘОӘБ жөніндегі консультант 

Алғашқы төлемді 

жүргізгенге дейін, 

алайды жобаны 

мемлекеттік 

органдар бекіткен 

күннен кешіктірмей 

Әсерлерді азайту бойынша 

ұсынылған шаралары бар 

өсімдіктерді көктемгі зерттеу 

нәтижелері туралы есеп 

Қажет болған жағдайда: 

• Жобалық құжаттаманы жаңарту 

• Гидрогеологиялық зерттеу 

нәтижесінде Жобадағы 

өзгерістерді көрсететін әсерлерді 

бағалау туралы қосымша есеп 

• Басқарудың тиісті жоспарларын, 

процедураларын және т.б. 

жаңарту. 

Басталған жоқ 

6.2  Құрылыс және пайдалану кезеңдері 

үшін, жобалық құжаттамаға, бас 

жоспарларға, күнтізбелік 

жоспарлар мен жұмыс кестелеріне, 

процедураларға, басшылық және 

басқару жоспарларына арналған 

ҚӘОӘБ-та қарастырылған әсерді 

азайту бойынша іс-шараларды қоса 

алғанда (жолда аталған1.6). Кем 

дегенде мынадай талаптар енгізілуі 

тиіс: 

• Балқаш алабұғасының 

уылдырық шашу кезеңінде 

өзен арналарында құрылыс 

жұмыстарын жүргізбей (Perca 

schrenki) (ерте көктемнен 

бастап мамыр айының аяғына 

дейін); 

• Наурыз айының басынан 

маусым айының соңына дейін 

ІТ 6 ЕҚҚДБ  

ҚС 6 ХҚК  

ҚШСЕ АДБ 

ОХСП 

Концессия алушы  

Жобалық топ 

Бас мердігер 

Алғашқы төлемді 

жүргізгенге дейін, 

бірақ Жобаны 

мемлекеттік 

органдар бекіткен 

күннен кешіктірмей  

Жобалық құжаттама 

Құрылыс алаңдарының жоспарлары 

Құрылыс жұмыстарының кестесіне 

қатысты ауыл шаруашылығы 

пайдаланушылармен өзара іс-

қимыл туралы куәліктер 

(жиналыстар хаттамалары, хаттар 

және т. б.) 

Жұмыс кестесін жаңарту 

ЭӘШЖ пен ПУЭСВ анықталған 

процедуралар мен нұсқаулық (1.6 

жолында аталған) 

  

Орындалуда 
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№ Әрекет/іс -шара Қолданылатын 

талаптар 

Ресурстар, Жауапты 

орындаушылар 

Орындау мерзімі Орындау критерийлері Орындалу статусы 

жайылма және шалғындық-

дала қоғамдастықтары мен 

ағаш-бұта өсімдіктері бар 

аумақтар шегінде құрылыс 

жұмыстарын сүйемелдеу үшін 

биоалуантүрлілік бойынша 

сарапшы тағайындау 

(мекендейтін жерінің картасын 

қараңыз – ҚӘОӘБ ІІ-томының 

2.7-тарауындағы 2.7–18 сурет).  

• Ауыл шаруашылығы 

дақылдарына қосымша зиян 

келтірмеу үшін айтылған 

фермерлермен құрылыс 

кестесін бекіту (атап айтқанда, 

бұл Юрий Бабенконың 

фермасы сияқты осал жеміс 

екпелеріне қатысты) 

6.3  Мыналарды: 

• Көшеттердің орналасқан орнын 

анықтау; 

• Отырғызуға жататын түрлерді 

анықтауды қоса алғанда 

абаттандыру жоспарын әзірлеу 

(ТЭН қарастырылған ағаштарды 

отырғызуды жоспарлау 

мақсатында). 

• Отырғызу материалының ірі 

жеткізушілерін анықтау 

(жергілікті өнім берушілерден 

олардың отырғызу 

материалының қажетті мөлшерін 

жеткізу мүмкіндігін растау 

ІТ 6 ЕҚҚДБ  

ҚС 6 ХҚК  

ҚШСЕ АДБ 

ОХСП 

Ұлттық заңнама 

Концессия алушы 

Бас мердігер 

Қосалқы мердігерлер (бар 

болған жағдайда) 

 

Алғашқы 

отырғызуларға дейін 

бір жыл бұрын 

Абаттандыру жоспары мемлекеттік 

органдармен әзірленген және 

бекітілген 

Басталған жоқ 
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№ Әрекет/іс -шара Қолданылатын 

талаптар 

Ресурстар, Жауапты 

орындаушылар 

Орындау мерзімі Орындау критерийлері Орындалу статусы 

неғұрлым қолайлы нұсқа 

болады); 

Жобаны іске асыру аумағында 

бөтен текті түрлерді жерсіндіруді 

болдырмау тәртібін әзірлеу 

6.4  Өзен арналарын бұру 

баламаларының техникалық жүзеге 

асырылуын, оның ішінде өзен 

арналарын қалпына келтіруді 

жүзеге асыруды бағалауды аяқтау 

және нәтижелерді Қоршаған ортаға 

әсер етуді басқару жоспарына және 

Бас мердігерге қойылатын 

талаптарға енгізу 

ІТ 6 ЕҚҚДБ  

ҚС 6 ХҚК  

ҚШСЕ АДБ 

ОХСП 

 Ұлттық заңнама 

Концессия алушы 

Бас мердігер 

 

Жолдың нақты жер 

телімінде құрылыс 

кезеңі басталғанға 

дейін 30 күн бұрын 

Жобалық құжаттама Орындалуда 

6.5  (i) ұсақ малдардың өту үшін 

пайдаланылуы мүмкін су 

өткізу құбырларын,  

(ii) ірі қара малға арналған өту 

жолдарын,  

(iii) өзен арналарындағы судың 

табиғи ені мен деңгейін ұстап 

тұруға арналған су өткізу 

құбырларды қоса алғанда 

ҚӘОӘБ-та анықталған 

биоалуантүрлілік 

компоненттеріне әсер етуді 

жұмсарту және басқару 

бойынша жобалау-техникалық 

құжаттамадағы шаралардың 

болуын қамтамасыз ету. 

ІТ 6 ЕҚҚДБ  

ҚС 6 ХҚК  

ҚШСЕ АДБ 

ОХСП 

Ұлттық заңнама 

Концессия алушы 

Бас мердігер 

 

Жолдың нақты жер 

телімінде құрылыс 

кезеңі басталғанға 

дейін 30 күн бұрын 

Жобалық құжаттама Орындалуда  

7.  Түпкілікті халық 

Жобаға қолданылмайды 



ERM EURASIA ЭӘШЖ 

ҮАААЖ ЖОБАСЫ СӘУІР, 2019 

26 

№ Әрекет/іс -шара Қолданылатын 

талаптар 

Ресурстар, Жауапты 

орындаушылар 

Орындау мерзімі Орындау критерийлері Орындалу статусы 

8.  Мәдени мұра 

8.1  Құзыретті ұйымдарға 

(Кредиторлардың талаптарына 

сәйкес жұмыс өтілім бар) 

Кредиторлардың талаптарына 

сәйкес айтылған 

қоғамдастықтармен 

консультациялар үшін өткізілетін 

іс-шараларды қоса алғанда 

ҮАААЖ төңірегінде анықталған 

барлық объектілер үшін мәдени 

мұра объектілерін сақтау және 

оларға ықпал етуді жеңілдету 

бойынша іс-қимыл жоспарын 

әзірлеуді тапсыру  

ІТ 8 ЕҚҚДБ  

ҚС 8 ХҚК  

ҚШСЕ АДБ 

ОХСП 

Концессия алушы немесе Бас 

мердігер (Концессия алушы мен 

Бас мердігер арасындағы 

келісімшартқа сәйкес) 

Жобаны 

Кредиторлар 

бекіткенге дейін 

Концессия алушы мен мәдени мұра 

саласындағы құзыретті ұйымдар 

арасындағы келісімшарт   

Басталған жоқ 

8.2  Осы құзыретті ұйым Иссык (Есік) 

карьерінде археологиялық 

зерттеуді (скрининг) алдын ала 

орындауы тиіс  

ІТ 8 ЕҚҚДБ  

ҚС 8 ХҚК  

ҚШСЕ АДБ 

ОХСП 

Концессия алушы немесе Бас 

мердігер (Концессия алушы мен 

Бас мердігер арасындағы 

келісімшартқа сәйкес) 

Карьерлерді әзірлеу 

басталғанға дейін 

Карьердегі жер телімдерінде 

археологиялық зерттеулер 

(скрининг) нәтижелері туралы есеп 

Басталған жоқ 

8.3  Кездейсоқ табылған затпен жұмыс 

істеу процедурасын әзірлеу және 

құзыретті мамандармен 

археологиялық мониторинг 

жүргізуді қамтамасыз ету. 

Мониторинг жүргізуші мамандар 

археологиялық объектілер 

орналасқан аудандарда қандай да 

болмасын құрылыс жұмыстарын 

бастағанға дейін Бас мердігермен 

тартылуы тиіс   

ІТ 8 ЕҚҚДБ  

ҚС 8 ХҚК  

ҚШСЕ АДБ 

ОХСП 

Концессия алушы немесе Бас 

мердігер (Концессия алушы мен 

Бас мердігер арасындағы 

келісімшартқа сәйкес) 

Құрылыс жұмыстары 

басталғанға дейін 

Жобаның барлық 

объектілерінде 

(ҮАААЖ бөлу 

жолақтары, 

карьерлер, кірме 

жолдар) 

Кездейсоқ табылған затпен жұмыс 

істеу процедурасы 

Орындалуда 

9.  Делдарларды қаржыландыру 

Жобаға қолданылмайды  
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10.  Ақпаратты ашу және мүдделі тұлғалармен өзара іс-әрекет 

10.1  МТӨІЖ сипатталғандай сыртқы 

мүдделі тараптардың арыздарын 

қарау тетігін қолданысқа енгізу 

ІТ 1 ЕҚҚДБ  

ІТ 10 ЕҚҚДБ 

ҚШСЕ АДБ 

ПСО АБР 

ҚС 1 ХҚК 

Концессия алушы  

Бас мердігер 

ҚӘОӘБ бойынша 

ақпаратты ашқанға 

дейін 

Арызды ұсыну тетігі қазақ, орыс 

және ағылшын тілдерінде Жоба 

сайтында қолжетімді. 

Ішкі және сыртқа мүдделі тұлғалар 

арызды ұсыну тетігінің бар екендігі 

туралы хабардар етілді 

 

Орындалуда 

10.2  Тәуекелдерді басқару жоспарында 

және Жерлерді алу аудитінде 

анықталған ұсыныстарға сәйкес 

МТӨІЖ тексеру және жаңарту 

ІТ 1 ЕҚҚДБ  

ІТ 10 ЕҚҚДБ 

ҚШСЕ АДБ 

ПСО АБР 

ҚС 1 ХҚК 

Концессия алушы 

 

Тәуекелдерді басқару 

жоспарында және 

Жерлерді алу аудитін 

іске асыруды аяқтау 

бойынша  

Жаңартылған МТӨІЖ Орындалуда 

10.3  Концедент, Кредиторлар және 

Консорциум арасындағы келісілген 

кестеге сәйкес ҚОӘБ бойынша 

Жария тыңдаулар өткізу және 

ақпаратты ашу. Осы кездесулерде 

алынған нәтижелерді қоршаған 

ортаны және әлеуметтік саланы 

басқарудың тиісті жоспарларында 

көрсету. 

ІТ 1 ЕҚҚДБ  

ІТ 10 ЕҚҚДБ 

ҚШСЕ АДБ 

ПСО АБР 

ҚС 1 ХҚК 

Концессия алушы 

Консультант(тар) 

Концедент, 

Кредиторлар және 

Консорциум 

арасындағы 

келісілген кестеге 

сәйкес 

 

ҚӘОӘБ ақпаратын ашу бойынша 

кездесулер 

Кездесу хаттамалары 

Басталған жоқ 

10.4  Өзгерістерді басқару журналына  

(і) әрбір жекелеме телімдердің 

нақты бір қажеттілігін;  

(іі) жобалық шешімдердің қандай 

да болмасын өзгерістерін; және  

(ііі) қандайда болмасын болашақ 

жерлерді алудан туындайтын 

Жобаның болашақтағы 

қажеттіліктерін қанағаттандыру 

ІТ 1 ЕҚҚДБ  

ІТ 10 ЕҚҚДБ 

ҚШСЕ АДБ 

ПСО АБР 

ҚС 1 ХҚК 

Концессия алушы  

 

Құрылыс жұмыстары 

басталғанға дейін 30 

күн бұрын  

Өзгерістерді басқару жоспарын 

ұсыну 

Басталған жоқ 
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№ Әрекет/іс -шара Қолданылатын 

талаптар 

Ресурстар, Жауапты 

орындаушылар 

Орындау мерзімі Орындау критерийлері Орындалу статусы 

мақсатында МТӨІЖ кезең 

бойынша қарау және жаңарту 

туралы талаптарды енгізу. 
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